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«Қазақстан Республикасындағы ҚК қызметі туралы Ұлттық баяндама – 2022» «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау 
және мемлекеттік тапсырманы жүзеге асыру аясында әзірленді.  
Баяндамада Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер институтының негізгі трендтері мен табысты тәжірибелері, қызметінің негізгі               
проблемалары зерттелді. Республикалық және жергілікті деңгейдегі ҚК қызметінің сандық және сапалық құрамына талдау жүргізілді. Алғаш рет 
квазимемлекеттік сектор субъектілері бойынша ҚК қызметіне, сондай-ақ даму жоспарларының жобалары мен ұлттық компаниялардың есептерін талқылау 
кезінде ҚК жұмыс тактикасына талдау жасалды.
Даму және іс-шаралар жоспарларын, қаржы-шаруашылық қызметті іске асыру, мемлекеттік сатып алуды өткізу процесіне және тендерлік (аукциондық) 
комиссиялардың жұмысына қатысу мониторингінің нәтижелері дайындалды, сондай-ақ қоғамдық кеңес мүшелерінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
қатысуы мәселелері қаралды. 
Қоғамдық бақылаудың заңнамамен бекітілген нысандарын жүзеге асыру ерекшеліктері, қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдаулар, қоғамдық сараптама, 
мемлекеттік органдардың есептерін тыңдау тетіктері мен нәтижелері қарастырылған. Қоғамдық бақылауды жүргізудің халықаралық және қазақстандық 
тәжірибесі жинақталған. Сондай-ақ, қоғамдық кеңестердің қоғамдық қызметіне және ақпараттық қамтамасыз етілуіне  талдау жасалды. 
Баяндаманы дайындау кезінде мемлекеттік органдардың соңғы статистикалық және талдамалық мәліметтері, әлеуметтік зерттеулер мен республикалық 
және жергілікті деңгейдегі ҚК мүшелері арасында жүргізілген тереңдетілген сұхбаттардың нәтижелері пайдаланылды. Жүргізілген зерттеулердің  
нәтижелері бойынша ҚК қызметін одан әрі жетілдіру және күшейту бойынша ұсыныстар берілді.
Ұлттық баяндама қоғамдық кеңестерге, орталық мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы және жергілікті өкілді органдарға, сондай-ақ барлық мүдделі 
тұлғаларға, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарға арналған.

Национальный доклад «О деятельности общественных советов в Республике Казахстан – 2022» был подготовлен в рамках исполнения Закона Республики 
Казахстан «Об общественных советах» и реализации государственного задания. 
В докладе изучены основные тренды и успешные практики, проблемы деятельности общественных институтов в Республике Казахстан. Проведен анализ 
количественного и качественного состава деятельности общественных советов республиканского и местного уровней. Впервые осуществлен анализ 
деятельности общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора, а также тактики работы общественных советов при обсуждении проектов 
планов развития и отчетов национальных компаний.
Подготовлены результаты мониторинга реализации планов развития, планов мероприятий, финансово-хозяйственной деятельности, участия в процессе 
проведения государственных закупок и в работе тендерных (аукционных) комиссий, а также рассмотрены вопросы участия членов общественных 
советов в превенции коррупции. Предусмотрены особенности проведения законодательно закрепленных форм общественного контроля, механизмы и 
результаты проведения общественного мониторинга, общественных слушаний, общественной экспертизы, заслушивания отчетов государственных органов. 
Обобщен международный и казахстанский опыт проведения общественного контроля. Также проведен анализ публичной политики и информированности 
общественных советов.
При подготовке доклада использованы актуальные статистические и аналитические данные государственных органов, результаты социологических 
исследований и глубинных интервью, проведенных среди членов общественных советов республиканского и местного уровня. По итогам исследований 
даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию и усилению деятельности общественных советов.
Национальный доклад адресован общественным советам, центральным государственным органам, местным исполнительным и местным представительным 
органам, а также всем заинтересованным лицам, государственным и негосударственным организациям.

A national report “On the Activities of Public Councils in the Republic of Kazakhstan - 2022” was prepared was prepared within the framework of the implementa-
tion of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Public Councils” and the implementation of the state assignment.
The report studies the basic trends and successful practices, problems of activity of public institutions in the Republic of Kazakhstan. The analysis of quantitative 
and qualitative structure of activity of public councils of the republican and local levels was carried out. For the first time the analysis of activity of public councils 
in the subjects of the quasi-public sector was carried out, as well as the tactics of work of public councils when discussing projects of development plans and 
reports of national companies.
The results of the monitoring of the implementation of development plans, plans of actions, financial and economic activities, participation in the process of 
carrying out state procurements and in the work of tender (auction) commissions have been prepared, and the questions of participation of members of public 
councils in the prevention of corruption have been considered. Peculiarities of carrying out the legislatively fixed forms of public control, mechanisms and results 
of public monitoring, public hearings, public expertise, hearing of reports of state structures are provided. The international and Kazakhstani experience of public 
control is summarized. The analysis of public policy and awareness of public councils is also carried out.
The report uses up-to-date statistical and analytical data of state bodies, the results of sociological research and in-depth interviews conducted among members 
of public councils at the republican and local levels. Based on the results of the research, recommendations are given for further improvement and strengthening 
of the activities of public councils.
The national report is addressed to public councils, central state bodies, local executive and local representative bodies, as well as to all interested persons, state 
and non-governmental organizations.
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АҚ Акционерлік қоғам

АҚДМ Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 

АӨК Агроөнеркәсіптік кешен
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ЖАО Жергілікті атқарушы орган 

КМС Квазимемлекеттік сектор

ҚК Қоғамдық кеңес

ҚҚДИ Қазақстандық қоғамдық даму институты

ҚМА Қазақстан Республикасы Қаржы мониторинг агенттігі 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА – 20226

КІРІСПЕ
Қоғамдық кеңестерді  (бұдан әрі – ҚК) құру 2015 жылы жарияланған бес институттық 

реформаны жүзеге асырудың бір бөлігі болып табылды. Осы уақытқа дейін елде Ұлттық 
кеңес (2002-2005 жж.); Азаматтық қоғамды одан әрі демократияландыру және дамыту 
бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі тұрақты кеңес (2003-2004 жж.); Демократия және 
азаматтық қоғам жөніндегі ұлттық комиссия (2004-2006 жж.); Демократиялық реформалар 
бағдарламасын әзірлеу және нақтылау жөніндегі мемлекеттік комиссия (2006–2007 жж.) 
сияқты институттар нысанында мемлекет пен қоғам арасындағы конструктивтік серіктестіктің 
белгілі тәжірибесі жинақталған болатын. 

Өз кезегінде, 2016 жылы ҚК институтын құру қоғамның мемлекеттік басқаруға жүйелі 
және тиімді қатысуы үшін жағдай жасауға мүмкіндік берді.

2019 жылдан бастап кешенді саяси жаңғыртудың басталуымен қатар ҚК дамыту сапалы 
жаңа деңгейге көтерілді. Қоғамды мемлекеттік басқаруға тартумен қатар мемлекеттік 
органдардың ашықтығы, анықтығы және есеп беруі Президент Қ.К.Тоқаев ұстанатын 
саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады.

2021 жылы ҚК қызметін жетілдіруге бағытталған бірқатар өзгерістер қабылданды. Атап 
айтқанда, ҚК қызметін одан әрі жетілдіру және тиімділігін арттыру, олардың ашықтығын, 
тәуелсіздігі мен дербестігін қамтамасыз ету мақсатында 2021 жылғы 3 қаңтардағы Заңмен 
бірқатар жаңа түзетулер қабылданды.

Заңнамалық деңгейде Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі (бұдан әрі – АҚДМ) ҚК қызметі жөніндегі уәкілетті орган болып айқындалып, оған 
тиісті өкілеттіктер жүктелген. АҚДМ-ның уәкілетті орган ретіндегі негізгі өкілеттіктерінің бірі 
жыл сайынғы негізде ҚК қызметі туралы Ұлттық баяндаманы әзірлеу және оны Мемлекет 
басшысының қарауына ұсыну болып табылады.

ҚК өкілеттіктері, олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері кеңейтілді, атап 
айтқанда, мемлекеттік сатып алулар процесіне және квазимемлекеттік сектордың (бұдан әрі 
– КМС) сатып алуларына қатысу, сондай-ақ жергілікті деңгейдегі құқық қорғау органдары 
басшыларының және мемлекеттік органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдары 
басшыларының ақпаратын тыңдау құқығы берілген.   

ҚК мүшелігін тоқтату тәртібінің негіздері айқындалды, қоғамдық бақылаудың 
барлық төрт нысанын жүзеге асыру тәртібі реттелді, ҚК қызметінің кейбір аспектілерін 
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету және қаржыландыру мәселелері шешілді. Сонымен 
қатар КМС-нің 13 субъектісінде ҚК құрылды.

ҚК нормативтік құқықтық базасы үнемі жаңартылып, кеңейтіліп отырады. Сонымен бірге  
Қ.К.Тоқаев өзінің сайлауалды платформасы аясында ҚК  жастар квотасын енгізу туралы 
бастама көтерді.

Саяси реформалардың арқасында қысқа мерзімде ҚК қазіргі нормативтік құқықтық 
базаға негізделген және «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»  тұжырымдамасын жүзеге 
асыруды қамтамасыз ететін толыққанды және тиімді институтқа айналды.

Бүгінгі таңда ҚК қоғам мен мемлекет арасындағы әріптестікті тиімді жүзеге асырып, 
халықтың мемлекеттік органдар мен КМС субъектілерінің шешімдерін әзірлеуге және 
қабылдауға қатысуын, сондай-ақ олардың қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуде және 
оған бақылауды ұйымдастыруда. 

ҚК институт ретінде қалыптасуына ҚК қызметін зерделеу бойынша есептерді дайындау 
шеңберінде жүргізілетін жыл сайынғы зерттеулердің нәтижесі ықпал етті.
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Осындай баяндамалар аясында ҚК одан әрі нығайту мен дамытуға, олардың қызметін 
жетілдіруге негіз болатын қорытындылар мен ұсыныстар тұрақты түрде тұжырымдалады.

2021 жылдан бастап баяндаманың мәртебесі кешенді деңгейден  жалпыұлттыққа дейін 
жоғарылатылды, бұл мемлекеттің ҚК дамытуға баса назар аударып отырғанын сенімді түрде 
көрсетеді.

Ұлттық баяндамада осы жылды қамти отырып, Қазақстан Республикасындағы ҚК 
институтының дамуына талдау жасалған.

Баяндаманы әзірлеу барысында келесі міндеттер қойылды:

– республикалық және жергілікті деңгейдегі ҚК қызметінің негізгі трендтерін, табысты 
тәжірибесі мен мәселелерін анықтау;

– республикалық және жергілікті деңгейдегі ҚК сапалық және сандық құрамына 
талдау жүргізу;

– КМС субъектілері құратын ҚК қызметін зерделеу;

– халықаралық және отандық тәжірибе негізінде қоғамдық бақылаудың ерекшеліктерін 
анықтау;

– 2021 жылғы 3 қаңтардағы Заңмен енгізілген ҚК қызметіне қатысты жаңа өзгерістерді 
іске асыру мәселелерін зерделеу;

– ҚК қоғамдық қызметіне талдау жүргізу.

Зерттеу орталық мемлекеттік органдардың (бұдан әрі - ОМО), КМС субъектілерінің, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ресми статистикалық мәліметтеріне, сондай-
ақ ашық көздерден алынған деректерге және алдыңғы баяндамалардың нәтижелеріне 
негізделген.

Зерттеу аясында 1 200 респондентті қамтитын жаппай сауалнама және барлық 
деңгейдегі ҚК 50 өкілін қамтитын тереңдетілген сұхбат жүргізілді. 

Алынған деректер, нәтижелер және қорытындылар жиынтығы негізінде мемлекеттік 
органдардың шешімдер қабылдау процесіне азаматтар мен азаматтық қоғам 
институттарының қатысу деңгейін арттыру бойынша тәжірибелік ұсынымдар әзірленді.
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ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕР ҚЫЗМЕТІНДЕГІ НЕГІЗГІ ТРЕНДТЕР, 
ТАБЫСТЫ ТӘЖІРИБЕЛЕР МЕН ПРОБЛЕМАЛАР (2021 Ж.)

1.1 Республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестердің сандық 
және сапалық құрамын талдау

1.1.1 Республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестердің құрамы
«ҚК туралы» ҚР Заңында министрліктер, Президентке тікелей бағынатын және 

есеп беретін органдар құратын ҚК мүшелерінің саны он бестен отызға дейін деп бел-
гіленген.

Талдауға сәйкес, 2021 жылдың соңында 17 министрлік пен 5 агенттікте 399 мүше 
болған. Орташа алғанда, бұл әр кеңесте шамамен 18 адам, статистикалық орташа көр-
сеткіш небәрі 19 адам.

Мүшелердің ең аз саны Қаржы министрлігінің кеңесінде – 15. Ең көп мүшесі бар - 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің (бұдан әрі – ЭГТРМ) кеңесін-
де– 28 адам. ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлі-
гінде (бұдан әрі – ЦДИАӨМ), сондай-ақ ЭГТРМ ҚК-де 25-тен астам адам бар.

Бұл ретте жекелеген министрлiктердiң ҚК сандық құрамы Заңда белгiленген шек-
тен аз:

–  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі – ҰЭМ) – 12 
мүше;

–  Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан әрі – ДСМ), Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігі (БҚДА), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
(МҚІА) – 10 мүше.

Жоғарыда аталған заңбұзушылықтар жыл бойы жойылмаған.
Тұтастай алғанда, ОМО арасындағы кеңестердің санына деген көзқарас «азы-

рақ жақсы» қағидаты бойынша қалыптастырылған, бұл шамасы, олардың қызметіне 
күштірек ықпал етуге мүмкіндік береді.

ҚК сапалық құрамы, әдетте, келесі схема бойынша қалыптасады:
1) мемлекеттік органның өкілдері - бірінші басшы, бірнеше бөлім басшылары;
2) саланың негізгі мүдделі субъектілерінің өкілдері – бірлестіктер басшылары;
3) ҚР Парламент депутаттары;
4) мамандандырылған жоғары оқу орындарының жетекшілері мен оқытушылары;
5) журналистер;
6) үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері (бұдан әрі - ҮЕҰ);
7) ғылыми қоғамдастық өкілдері.
Төмендегі 1-кестеде ОМО қатысты сандық көрсеткіштер көрсетілген.
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1-кесте. 2 мерзімнің соңында ОМО жататын ҚК құрамы

№ ОМО Саны
Мемлекет тік 
қызмет ші-

лердің саны

Ведомстволық 
бағынысты ұйымдар 

өкілдерінің саны
Әйелдер 

саны

1
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі (бұдан 
әрі – БҒМ)

21 2 4 7

2
Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму 
министрлігі 

20 6 1 4

3 Энергетика министрлігі 20 6 0 1

4 Әділет министрлігі (бұдан әрі 
–ӘМ) 21 6 1 10

5 Сауда және интеграция 
министрлігі 16 2 0 3

6 Сыртқы істер министрлігі 
(бұдан әрі – СІМ) 20 4 1 7

7 ЦДИАӨМ 25 2 5 1

8 ЭГТРМ 28 2 0 6

9 Мәдениет және спорт 
министрлігі (бұдан әрі – МСМ) 17 2 2 4

10 АҚДМ 22 1 3 10

11 Қаржы министрлігі 15 5 0 2

12 Еңбек және әлеуметтік қорғау 
министрлігі 17 3 0 9

13 Ауыл шаруашылығы 
министрлігі (бұдан әрі – АШМ) 18 4 2 0

14 ҰЭМ 12 3 0 0

15 Төтенше жағдайлар министрлігі 22 7 0 0

16 Ішкі істер министрлігі (бұдан 
әрі – ІІМ) 23 6 0 4

17 Денсаулық сақтау министрлігі 10 3 0 3

18
Қазақстан Республикасы 
Қаржы мониторинг агенттігі 
(бұдан әрі – ҚМА)

21 6 0 3

19 Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігі 10 3 0 1

20 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі 16 4 0 1

21 МҚІА 10 3 0 0

22 Стратегиялық жоспарлау және 
реформалар агенттігі 15 5 0 2

ОМО сапалық құрамын қарастырған кезде біршама айырмашылықтарды                 
байқауға болады. Мәселен, мемлекеттік қызметшілердің үлесі бойынша жиырма екі 
ведомоствоның екеуі ғана белгіленген көрсеткішті сақтайды (1/3). Төрт министрліктің 
ҚК-де бұл көрсеткіш 10%-дан аз. Орташа алғанда, олардың үлесі 21,5%; ең жоғарғысы 
-33,3%, ал төменгісі – 4,5% құрайды.
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2-кесте. ОМО ҚК-гі мемлекеттік қызметшілердің үлесі

ОМО Мемлекеттік қызметшілердің үлесі

Қаржы министрлігі 33,3

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі 33,3

Төтенше жағдайлар министрлігі 31,8

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 30,0

Энергетика министрлігі 30,0

ДСМ 30,0

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 30,0

ӘМ 28,6

ҚМА 28,6

ІІМ 26,1

ҰЭМ 25,0

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 25,0

АШМ 22,2

СІМ 20,0

МҚІМ 20,0

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 17,6

Сауда және интеграция министрлігі 12,5

МСМ 11,8

БҒМ 9,5

ЦДИАӨМ 8,0

ЭГТРМ 7,1

АҚДМ 4,5

Алайда, ҚК құрамында мемлекеттік қызметшілердің өздерінен басқа, ОМО-
ға ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері болатынын да ескеру 
қажет, олар формалды түрде олардың қатарына жатпаса да, әдетте, іс жүзінде өз 
ведомствосына қолдау көрсетеді. Мәселен, жиырма екі ведомствоның сегізінде ҚК-те 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың өкілдері бар. Жалпы олардың үлесі 4,8%-ды 
құрайды.

3-кесте. ОМО ҚК-гі ведомстволық бағынысты ұйымдар қызметкерлерінің үлесі  

ОМО Ведомстволық бағынысты 
ұйымдар қызметкерлерінің үлесі

ЦДИАӨМ 20,0

БҒМ 19,0

АҚДМ 13,6

МСМ 11,8

АШМ 11,1

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 5,0

СІМ 5,0

ӘМ 4,8



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА – 2022 11

1-БӨ
Л
ІМ

Энергетика министрлігі 0,0

Сауда және интеграция министрлігі 0,0

ЭГТРМ 0,0

Қаржы министрлігі 0,0

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 0,0

ҰЭМ 0,0

Төтенше жағдайлар министрлігі 0,0

ІІМ 0,0

ДСМ 0,0

ҚМА 0,0

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 0,0

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 0,0

МҚІА 0,0

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі 0,0

ҚК-гі гендерлік әралуандылық ОМО бейіні мен қызмет саласына айтарлықтай 
байланысты. Бұл тенденциядан тыс қалып жатқан - СІМ, ал жалпы дәстүрлі түрде 
әйелдер саны көбірек - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ҚК-і.

Орташа алғанда, әйелдердің үлесі 19,5%-ды құрайды. Бір байқағанымыздай, төрт 
кеңесте әйелдер жоқ – бұл АШМ, ҰЭМ, Төтенше жағдайлар министрлігінің және МҚІА 
ҚК-і. Бұл жағдайдың себебі белгісіз, бірақ оны аталған ведомоствалардың ҚК-не кіре 
алатын лайықты әйел тұлғалардың  жоқтығымен түсіндіру негізсіз болар еді.

4-кесте. ОМО ҚК-гі әйелдердің үлесі

ОМО Әйелдердің үлесі

Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 52,9

ӘМ 47,6

АҚДМ 45,5

СІМ 35,0

БҒМ 33,3

ДСМ 30,0

МСМ 23,5

ЭГТРМ 21,4

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 20,0

Сауда және интеграция министрлігі 18,8

ІІМ 17,4

ҚМА 14,3

Қаржы министрлігі 13,3

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі 13,3

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 10,0

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 6,3

Энергетика министрлігі 5,0

ЦДИАӨМ 4,0
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АШМ 0,0

ҰЭМ 0,0

Төтенше жағдайлар министрлігі 0,0

МҚІА 0,0

Тұтастай алғанда, ОМО ҚК-нің сандық және сапалық құрамындағы кейбір 
кемшіліктерге қарамастан, олар жетекшілік ететін салалардағы сарапшылар өкілдігінің 
қажетті деңгейін көрсетеді деп қорытынды жасауға болады.

1.1.2 Квазимемлекеттік компаниялардың қоғамдық кеңестері 
құрамы

2021 жылғы 3 қаңтардағы «ҚК туралы» Заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, 
квазимемлекеттік компаниялардың ҚК-і қалыптаса бастады. Олардың сандық құрамы 
10-15 мүше мөлшерінде белгіленген. Айта кету керек, барлық ҚК Заңға түзетулер 
күшіне енгеннен кейін бірден құрылмаған, олардың көпшілігі екінші жартыжылдықта 
құрылды. Сонымен бірге, АҚДМ-не квазимемлекеттік компанияларға Заңды сақтау 
және есеп ұсыну талаптарын қоюға өкілеттілік берілмеген.

Айта кету керек, ОМО сияқты, квазимемлекеттік компаниялар төменгі шегіне 
негізделген кеңестер санына қойылатын талаптарды сақтауға бейім. Осылайша, 13 
ірі компанияның ҚК-нің сандық құрамы 12 адамнан аспайды. Бұл ретте олардың 
алтауында (соның ішінде «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры) бар болғаны 10 
адам бар. Екінші жағынан, КМС ҚК-нің жауапкершілігі республикалық және жергілікті 
ҚК-ге қарағанда әлдеқайда аз, сондықтан бұл тактика дұрыс та шығар.

Егер кеңестердің сапалық құрамы туралы айтатын болсақ, ол бір типті және келесі 
санаттарды қамтиды:

  компания өкілдері;
  стейкхолдердің өкілдері;
  ҮЕҰ өкілдері;
  мемлекеттік қызмет ардагерлері;
  ғылым мен білім саласының өкілдері.

Жалпы, құрамы аз болғандықтан, оның әртүрлілігі де азаяды. Төмендегі кестеде ірі 
квазимемлекеттік компаниялардың кеңестері туралы негізгі деректер жинақталған.

5-кесте. 2021 жылдың соңында квазимемлекеттік компаниялар ҚК-нің құрамы

№ Квазимемлекеттік компания Саны
Компания 

өкілдерінің 
саны

Еншілес 
ұйымдардың 

саны
Әйелдер 

саны

1 «Бәйтерек» ҰБХ АҚ 11 3 1 4

2 «Зерде» ҰХ» АҚ 12 4 0 3

3 «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 12 5 3 1

4 «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 11 3 2 1

5 «Ұлттық ақпараттық технологиялар» 
АҚ (бұдан әрі «ҰАТ» АҚ) 10 3 2 2

6 «KazakhExport» ЭСК АҚ 12 3 2 4
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7 «Kazakh Invest» АҚ 10 3 1 0

8 «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ 11 3 1 4

9 «QazExpoCongress» ҰК» АҚ 10 3 2 4

10 «Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ 10 3 2 2

11 «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы» АҚ 11 3 0 1

12 «Қазгеология» ҰК» АҚ 10 3 1 2

13 «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 10 3 3 4

Егер жеке топтар бойынша талдайтын болсақ, онда жағдай ОМО кеңесінен біршама 
ерекшеленеді. Мысалы, КМС жанындағы кеңестерде компания өкілдерінің үлесі 
әлдеқайда жоғары – олар 30%-ды құраса, ОМО жанындағы кеңестерде мемлекеттік 
қызметкерлердің үлесі 21%-ды құрайды. Себебі, квазимемлекеттік компаниялардағы 
кеңестер негізінен шағын, тіпті компанияның үш қызметкерін қосудың өзі олардың 
30% ғана береді. Дегенмен, жалпы алғанда олардың үлесі 25%-дан 42%-ға дейін.

6-кесте. Қоғамдық кеңестегі компания өкілдерінің үлесі 

Квазимемлекеттік компания Компания өкілдерінің үлесі
«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 41,7

«Зерде» ҰХ» АҚ 33,3

«ҰАТ» АҚ 30,0

«Kazakh Invest» АҚ 30,0

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ 30,0

«Қазақстан Инжиниринг» ҰК» АҚ 30,0

«Қазгеология» ҰК» АҚ 30,0

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 30,0

«Бәйтерек» ҰБХ АҚ 27,3

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 27,3

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ 27,3

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ 27,3

«KazakhExport» ЭСК АҚ 25,0

Сондай-ақ КМС компанияларының кеңестерінде әйелдер көбірек: олар орта 
есеппен 22,9%, ал ОМО кеңестерінде 19,5%. Бір компанияда әйелдер кеңестер 
құрамына кірмейді, ал бес кеңесте әйелдердің үлесі 30%-дан асады.

7- кесте. Комапанияның қоғамдық кеңесіндегі әйелдердің үлесі

Квазимемлекеттік компания Әйелдердің үлесі

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ 40,0

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 40,0

«Бәйтерек» ҰБХ АҚ 36,4

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ 36,4

«KazakhExport» ЭСК АҚ 33,3

«Зерде» ҰХ» АҚ 25,0

«ҰАТ» АҚ 20,0
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«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 20,0

«Қазгеология» ҰК» АҚ 20,0

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 9,1

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ 9,1

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 8,3

«Kazakh Invest» АҚ 0,0

Квазимемлекеттік компаниялардың кеңестерінде олардың еншілес ұйымдарының 
өкілдері де бар – олар орта есеппен 14,3%, бірақ ауқымы әлдеқайда кең - 0-ден 30%-
ға дейін. Бір қызығы, олардың көпшілігі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның кеңес құрамына 
кіреді, бұл, шамасы, кеңес құрамы бойынша олардың басшылығының ұстанымын 
көрсетеді: өйткені, компания өкілдерімен бірге он адамның алтауын құрайды, бұл 
олардың кез келген дауыс беруде әрқашан басым болатынын білдіреді.

8-кесте. Қомпанияның ҚК-гі еншілес ұйымдар өкілдерінің үлесі

Квазимемлекеттік компания Еншілес ұйымдар өкілдерінің үлесі

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 30,0

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 25,0

«ҰАТ» АҚ 20,0

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ 20,0

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 20,0

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 18,2

«KazakhExport» ЭСК АҚ 16,7

«Kazakh Invest» АҚ 10,0

«Қазгеология» ҰК» АҚ 10,0

«Бәйтерек» ҰБХ АҚ 9,1

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ 9,1

«Зерде» ҰХ» АҚ 0,0

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ 0,0

Қорытындылай келе, квазимемлекеттік компаниялар өздерінде бар ҚК әлеуетін 
толық пайдаланбайтынын атап өту керек – компаниялар оларды ең аз құраммен құрады, 
оларға барынша өз өкілдерін кіргізуге тырысады. Бұл ҚК-ті олардың мүдделеріне сай 
бақылауға қабілетті етеді, бірақ жалпы алғанда тиімділігін төмендетеді.

1.2 Жергілікті деңгейдегі қоғамдық кеңестер қызметінің сапалық 
құрамын талдау

Жергілікті деңгейдегі ҚК жалпы кеңестердің ең үлкен сегменті болып табылады 
және халықтың көпшілігі осы деңгейді жалпы «қоғамдық кеңестер» ұғымымен 
байланыстырады. 2021 жылы олардың саны ұқсас әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
мәслихаттар депутаттарының санына шамамен сәйкес келе бастады.

Барлығы 2021 жылы 216 қоғамдық кеңесте 3 270 мүше болды. Кеңестер көп 
құрылған Алматы және Қостанай облыстарында – 21, ал кеңес мүшелері саны 
көбірегі – Алматы облысында (352 адам). Айта кетерлігі, республикалық маңызы бар 
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қалалардың ҚК-не облыстардың ҚК-не қарағанда әлдеқайда көп жүктеме артылады: 
оларға аудандық және қалалық деңгейдегі кеңестер көмектеспейді.

9-кесте. Жергілікті деңгейдегі ҚК мүшелерінің саны

Өңірлер
ҚК мүшелерінің жалпы саны

ҚК саны Мүшелер саны
Ақмола облысы 20 261

Ақтөбе облысы 14 248

Алматы облысы 21 352

Атырау облысы 9 131

Жамбыл облысы 12 183

Шығыс Қазақстан облысы 20 221

Қарағанды облысы 19 305

Қызылорда облысы 9 135

Қостанай облысы 21 235

Маңғыстау облысы 8 146

Павлодар облысы 14 219

Түркістан облысы 17 318

Солтүстік Қазақстан облысы 15 171

Батыс Қазақстан облысы 14 257

Астана 1 20

Алматы 1 39

Шымкент 1 29

Барлығы 216 3270

Жергілікті кеңестердің гендерлік құрамы басқа типтегі кеңестерге қарағанда 
көбірек ауытқиды. Әйелдер көпшілік болып табылатын - Ақтөбе облысының 
кеңестерінде ол 76,2%-ды құраса, Түркістан облысының кеңестерінде азырақ – 11,6%-
ды құрайды. Ал мұндай кеңестердегі әйелдер өкілдігі орташа есеппен 34,2% құрайды, 
бұл, мысалы,  ҚР Парламенттегіден жоғары.

10-кесте. Жергілікті деңгейдегі ҚК-дің гендерлік құрамы

Өңірлер
Гендерлік құрамы, адамдар саны Гендерлік құрамы, %

Ерлер Әйелдер Ерлер Әйелдер

Ақмола облысы 159 102 60,9 39,1

Ақтөбе облысы 59 189 23,8 76,2

Алматы облысы 239 113 67,9 32,1

Атырау облысы 89 42 67,9 32,1

Жамбыл облысы 150 33 82,0 18,0

Шығыс Қазақстан облысы 150 71 67,9 32,1

Қарағанды облысы 234 71 76,7 23,3

Қызылорда облысы 105 30 77,8 22,2

Қостанай облысы 111 124 47,2 52,8
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Маңғыстау облысы 87 59 59,6 40,4

Павлодар облысы 132 87 60,3 39,7

Түркістан облысы 281 37 88,4 11,6

Солтүстік Қазақстан облысы 109 62 63,7 36,3

Батыс Қазақстан облысы 179 78 69,6 30,4

Астана 16 4 80,0 20,0

Алматы 28 11 71,8 28,2

Шымкент 24 5 82,8 17,2

Барлығы 2152 1118 65,8 34,2

Жергілікті кеңестерде орта есеппен мемлекеттік қызметшілер 17,7%-ды ғана 
құраса, оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері қосылса, орта 
есеппен 31,8%-ға жетеді. Олардың ең көбі Шымкентте, ал ең азы Астанада. Айта кету 
керек, жалпы алғанда олардың үлесі ОМО және квазимемлекеттік компаниялардың 
кеңестеріне қарағанда аз.

11-кесте. Жергілікті деңгейдегі ҚК-гі мемлекет өкілдерінің саны мен үлесі

Өңірлер

Мемлекет өкілдері

Саны %

соның ішінде

мемлекеттік 
қызметкерлер

ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың қызметкерлері

Ақмола облысы 95 36,4 44 51

Ақтөбе облысы 60 24,2 53 7

Алматы облысы 124 35,2 72 52

Атырау облысы 49 37,4 31 18

Жамбыл облысы 37 20,2 23 14

Шығыс Қазақстан облысы 77 34,8 39 38

Қарағанды облысы 67 22,0 38 29

Қызылорда облысы 24 17,8 18 6

Қостанай облысы 79 33,6 41 38

Маңғыстау облысы 47 32,2 22 25

Павлодар облысы 57 26,0 38 19

Түркістан облысы 114 35,8 84 30

Солтүстік Қазақстан облысы 59 34,5 18 41

Батыс Қазақстан облысы 125 48,6 46 79

Астана 0 0,0  0 0 

Алматы 10 25,6 3 7

Шымкент 15 51,7 8 7

Барлығы 1039 31,8 578 461

Кеңес мүшелерінің маңызды көрсеткіштерінің бірі – олардың жасы. Атап     
айтқанда, 45 жас және одан жоғары жас санаттарының өкілдері басым – олар кеңес 
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мүшелерінің жалпы санының орта есеппен 77,1% құрайды, ал жастар орта есеппен 
небәрі 3,7% құрайды (осы көрсеткіштің ең жоғары анықталған шегі 6,1%).

12-кесте. Жергілікті деңгейдегі ҚК мүшелерінің жас құрамы

Өңірлер

ҚК жастық құрамы ҚК жастық құрамы, %

18–29 
жас

30–44 
жас

45–59 
жас

60 жастан 
асқандар

18–
29 
жас

30–
44 
жас

45–59 
жас

60 
жастан 

асқандар

Ақмола облысы 10 55 88 108 3,8 21,1 33,7 41,4

Ақтөбе облысы 13 35 79 121 5,2 14,1 31,9 48,8

Алматы облысы 18 94 119 121 5,1 26,7 33,8 34,4

Атырау облысы 8 38 40 45 6,1 29,0 30,5 34,4

Жамбыл облысы 5 17 44 117 2,7 9,3 24,0 63,9

Шығыс Қазақстан 
облысы 9 49 78 85 4,1 22,2 35,3 38,5

Қарағанды облысы 13 69 98 125 4,3 22,6 32,1 41,0

Қызылорда облысы 2 2 58 73 1,5 1,5 43,0 54,1

Қостанай облысы 9 55 93 78 3,8 23,4 39,6 33,2

Маңғыстау облысы 6 10 78 52 4,1 6,8 53,4 35,6

Павлодар облысы 5 43 74 97 2,3 19,6 33,8 44,3

Түркістан облысы 3 58 95 162 0,9 18,2 29,9 50,9

Солтүстік Қазақстан 
облысы 3 34 66 68 1,8 19,9 38,6 39,8

Батыс Қазақстан 
облысы 15 46 85 111 5,8 17,9 33,1 43,2

Астана 1 8 3 8 5,0 40,0 15,0 40,0

Алматы 0 6 12 21 0,0 15,4 30,8 53,8

Шымкент 0 10 14 5 0,0 34,5 48,3 17,2

Барлығы 120 629 1124 1397 3,7 19,2 34,4 42,7

Кеңестерде жастардың аз болуын төмендегідей себептермен түсіндіруге болады. 
Жергілікті кеңесте жұмыс істеу көп уақытты қажет етеді, ал кеңестердің жұмыс кестесін 
көбінесе болжау мүмкін емес. Тиісінше, бұл бос жұмыс кестесі бар адамдар үшін де, 
ешкімге есеп беруді қажет етпейтін бірінші басшылар үшін де ыңғайлы. Тиісінше, бұл 
орындарда жас мамандар аз. Сонымен қатар, жергілікті кеңесте жұмыс істеу көптеген 
қазақстандық жастардың бойында жоқ саяси тәжірибені қажет етеді.

Егер жергілікті деңгейдегі кеңестердің кәсіби құрамы туралы айтатын болсақ, 
онда ол негізінен үш негізгі құрамдас бөліктен тұрады – бұл ҮЕҰ өкілдері, кәсіпкерлер 
және мемлекет өкілдері (мемлекеттік органдар мен бюджеттік ұйымдар). Мұндай 
кеңестерде БАҚ өкілдері, мәслихат депутаттары, кәсіподақтар мен этномәдени 
бірлестіктердің мүшелері әлдеқайда аз.
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1.2.1 Жергілікті деңгейдегі қоғамдық кеңестер қызметін   
бағалау (әлеуметтік сауалнама деректері бойынша)

Жүргізілген әлеуметтік сауалнамаға сәйкес, қазақстандықтардың түсінігінде 
қоғамдық кеңес - жергілікті деңгейдегі ҚК болып қабылданады, ал басқа деңгейдегі 
кеңестердің танымалдылығы төмен.

13-кесте. «Сіз қандай деңгейдегі ҚК туралы білесіз?» деген сұраққа жауаптарды бөлу

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Облыстық қоғамдық кеңес 158 19,1

Аудандық қоғамдық кеңес 183 22,1

Қалалық қоғамдық кеңес 243 29,4

Министрліктің қоғамдық кеңесі 25 3,0

Ұлттық холдингтің қоғамдық кеңесі 33 4,0

Ұлттық компанияның қоғамдық кеңесі 17 2,1

Жауап беруге қиналамын 320 38,7

Бұл ретте ҚК-пен қандай да бір мәселе бойынша жұмыс істеген азаматтар саны 
көп емес: әдетте, бұл қиын жағдайда қалған адамдар немесе азаматтық белсенділер. 
Екі жағдайда да күрделі, бірақ сирек кездесетін проблемалары бойынша, барлық 
мүмкін болатын инстанцияларға жүгінуге мәжбүр болатын адамдар туралы айтуға 
болады 

14-кесте. «Сіздің өңіріңіздің/қалаңыздың ҚК-не жүгіндіңіз бе?» 
деген сұраққа жауаптар

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Иә 50 13,4

Жоқ 324 86,6

Соған қарамастан, ҚК-ге өтініш білдіргендердің басым бөлігінің сұрақтары оң 
шешімін тапқаны қуантады, бұл кеңестердің нәтижелі жұмысын көрсетеді.

15-кесте. «Сіздің өңіріңіздің/қалаңыздың ҚК-не жүгіну сізге көмектесті ме?» 
деген сұраққа жауаптардың нәтижелері 

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Иә 31 62,0

Ішінара 13 26,0

Жоқ 4 8,0

Жауап беруге қиналамын 2 4,0

Айта кету керек, кеңеске жүгінгендердің ішінде оң көзқараспен қарайтындардың 
үлесі көбірек те, ал теріс көзқарастағылардың үлесі айтарлықтай аз.
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16-кесте. «Сіз ҚК жұмысына қалай қарайсыз?» сұрағы

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Оң 166 20,1

Біршама оң 139 16,8

Бейтарап 301 36,4

Біршама теріс 39 4,7

Теріс 13 1,6

Жауап беруге қиналамын 169 20,4

Сол сияқты, кеңестердің жұмысын нәтижелі деп есептейтіндердің үлесі тиімсіз деп 
санайтындарға қарағанда көбірек.

17-кесте. «Жалпы, Сіз ҚК қызметін тиімді деп санайсыз ба?» сұрағы

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Иә, тиімді 172 20,8

Біршама тиімді 216 26,1

Тиімсіз 94 11,4

Жоқ, тиімді емес 103 12,5

Білмеймін, естімедім, кездестірмедім 26 3,1

Жауап беруден бас тартамын 15 1,8

Жауап беруге қиналамын 201 24,3

Алайда, кеңестердің жұмысы туралы ақпараттандыру әлсіз ұйымдастырылған: 
тұрғындар кеңестерде кімдер бар екенін білмейді. Бұл жергілікті БАҚ-тың саяси 
қызығушылығының төмен болуы және олардың әлсіздігінен, сондай-ақ кеңес 
мүшелерінің әлеуметтік желілердегі аудиториясының аз болуының салдары. Оның 
үстіне бұл жағдайдың болашақта өзгеру ықтималдығы өте төмен.

18-кесте. «Cіз ҚК қазіргі құрамына сенесіз бе?» деген сұраққа жауаптар

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Оң 121 14,6%

Біршама оң 117 14,1%

Бейтарап 178 21,5%

Біршама теріс 19 2,3%

Теріс 11 1,3%

ҚК құрамы мен мүшелері туралы ештеңе білмеймін 315 38,1%

Жауап беруге қиналамын 66 8,0%

Бірақ, жалпы алғанда, азаматтар ҚК пайдасын дәл олар құрылған кезде 
ойластырылғандай оңтайлы бағалайды, атап айтқанда, респонденттер: қоғамның 
мәселелерін анықтау, шешім қабылдауға қатысу және азаматтардың мәселелерін 
шешуге көмектесу дегендерді жиі атайды.
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19-кесте. «Сіз ҚК қызметін неліктен пайдалы деп санайсыз?» сұрағы

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 
Олар аймақтың ең өткір мәселелерін анықтауға 
ықпал етеді 181 43,0

Олар азаматтардың шешім қабылдауға қатысуының 
тиімді формасы болып табылады 179 42,5

Олар азаматтарға түрлі мәселелерді оңтайлы 
шешуге көмектеседі 162 38,5

Олар қоғамдық бақылауды жүзеге асырады 87 20,7

Олар іс жүзінде жергілікті атқарушы органдардың 
жұмысын атқарады 51 12,1

Олар әлеуметтік маңызы бар бастамаларды 
көтереді 82 19,5

Жауап беруге қиналамын 15 3,6

Сауалнама нәтижелері бойынша, кеңестердің негізгі рөлі көп жағдайда әлеуметтік 
сипатта. Респонденттердің пікірінше, кеңестер өздерін басқасына қарағанда жақсы 
көрсеткен негізгі салалар - әлеуметтік қорғалмағандарға қолдау көрсету, жұмыспен 
қамту мәселелерін шешу және адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау.

20-кесте. «Сіздің өңір/қала өмірінің қандай салаларында ҚК жұмысы ең көп көрініс табады?» 
деген сұраққа жауаптардың таралуы

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау 146 39,0

Жұмыспен қамту мәселелерін шешу 101 27,0

Адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау 72 19,3

Тұрғын үймен қамтамасыз ету 56 15,0

Асоциалды құбылыстарды жоюға үлес қосу 71 19,0

Қоршаған ортаны қорғау 79 21,1

Білім беру 43 11,5

Денсаулық сақтау 46 12,3

Шағын және орта бизнес 43 11,5

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 46 12,3

Азық-түлік және азық-түлік емес тауарлардың 
бағасын реттеу 54 14,4

Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді сақтау 19 5,1

Мәдениет және демалыс 38 10,2

Елді мекендерді абаттандыру 56 15,0

Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету 41 11,0

Жауап беруге қиналамын 39 10,4

Қорытындылай келе, азаматтардың түсінігінше еліміздегі негізгі кеңестер - 
жергілікті кеңестер болып табылатындықтан, олардың саяси шешімдерге шешуге 
ықпалы бар деп есептелетінін айта кетуге болады.
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21-кесте. «Сіздің ойыңызша, ҚК саяси шешімдер қабылдауға ықпалы бар ма?» 
деген сұраққа жауаптар

Жауап нұсқалары Саны Баған бойынша % 

Иә, олардың ықпалы бар 160 19,3

Біраз ықпал етеді 249 30,1

Олардың ықпалы жоқ 223 27,0

Жауап беруге қиналамын 195 23,6

1.3 Қоғамдық кеңестердің табысты тәжірибесін талдау

ҚК табысты тәжірибесі туралы айтатын болсақ, көп үміт арта беруге де болмайды 
және бұл кеңестерді барлық мәселелердің панацеясы деп санауға болмас. Табысты 
тәжірибе деп Заңмен қарастырылған барлық жұмыс көлемін орындау, яғни 
өкілеттіктерді толық жүзеге асыру түсініледі. Қазіргі жағдайда - бұл саяси институт 
қол жеткізе алатын ең жақсы нәтиже.

216 жергілікті ҚК-тің осы жылдағы жұмыс нәтижелерін келесі көрсеткіштермен 
сипаттауға болады:

1) отырыстар – 2 148;
2) қабылданған ұсынымдар саны – 1 821;
3) қоғамдық тыңдаулар – 468;
4) жүргізілген қоғамдық мониторинг – 1 769;
5) қоғамдық сараптамада қаралған НҚА – 5 445;
6) бюджеттің атқарылуы туралы есептерді тыңдау – 453.
Жергілікті деңгейдегі кеңестер жұмысының ерекшелігі - оның ауқымдылығы, 

сонымен қатар, қоғамдық тыңдаулар мен мониторинг, есептерді тыңдаудың көптігі 
болып табылады, өйткені оларды әкім ғана емес, сонымен қатар бөлім басшылары да 
ұсынады. Егер НҚА сараптау туралы айтатын болсақ, онда олардың көпшілігі Заңдар 
мен Кодекстерге өзгерістер енгізумен байланысты - мысалы, салық ставкалары мен 
төлемдерін түзету. 

Дегенмен, кеңестер жұмысының қарқындылығы әртүрлі екенін айта кеткен жөн: 
мысалы, Павлодар облысындағы 14 қоғамдық кеңес бір жылда 26 отырыс өткізсе, 
Алматы қаласындағы бір кеңес 25 отырыс, Қостанай облысының 21 кеңесі 345 отырыс 
өткізді. Осылайша, жұмыстың нәтижесі кеңес мүшелерінің сана-сезіміне көп жағдайда 
байланысты деп айтуға болады.

Республикалық маңызы бар қалаларды алатын болсақ, онда ҚК қала әкімінің, 
18 әкімдіктің басқармалары мен аудан әкімдерінің, сондай-ақ қалалық ішкі істер 
бөлімінің есептерін тыңдайды. Бірақ статистиканы талдайтын болсақ, Алматыда 28 
тыңдау (барлық есеп тыңдалды), Астанада – 3, Шымкентте – 12. Яғни, басқармалардың 
немесе әкімдіктердің бір бөлігі тыңдалмаған, қалыптасқан жағдайға ешбір тараптан 
ешқандай ықпал ету болмаған.  

Орталық мемлекеттік органдардың 22 ҚК-нің бір жыл ішінде атқарған жұмыстары 
туралы айтатын болсақ, олардың қызметі мынадай көрсеткіштермен сипатталады:

1)  отырыстар – 58;
2)  қабылданған ұсынымдар – 105;
3)  қоғамдық тыңдаулар – 62;
4)  жүргізілген қоғамдық мониторинг – 26;
5)  қоғамдық сараптамада қаралған НҚА – 1 898;
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6)  бюджеттің атқарылуы туралы есептерді тыңдау – 18.
ОМО қоғамдық кеңестерінің біршама басқаша басымдықтары бар – олар құқықтық 

актілерді сараптауға және қоғамдық тыңдауларға көңіл бөледі, ал мониторинг пен 
тыңдаулар әлдеқайда аз жүргізіледі. Дегенмен, бір кеңес жылына орта есеппен 
екіден сәл астам отырыс өткізетінін атап өткен жөн. Жылына бір отырысты ЦДИАӨМ, 
БҒМ, АШМ, ӘМ, ЭГТРМ, МСМ, СІМ, ҰЭМ, АҚДМ, СІМ ҚК-рі өткізді. Салыстыру үшін: 
Қаржы министрлігі ҚК-і сегіз отырыс, ҰЭМ мен ҚМА ҚК – әрқайсысы жеті отырыс 
өткізді. Осылайша, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін кеңестер арасында нақты 
айырмашылықты оңай байқауға болады.

ҚК атқарған жұмыстардың көлемін қалай бағалауға болады деген сұрақ туындауы 
заңдылық. Мысалы, құрамында 39 адам және 1 техникалық қызметкер бар Алматы 
қаласының ҚК-не жылына жеке және заңды тұлғалардан 900-ге жуық өтініш 
қабылданса, 3 есе көп жалақы алатын, бірнеше миллиард теңге қаржыландыруы 
бар Мәжіліс аппараты жылына 1500-ге жуық өтініш қабылдайды. Негізінде, егер ҚК 
жұмысы жақсы жолға қойылған болса, оның шағын құрамы мен қаржыландырудың аз 
деңгейіне қарамастан, ол әдетте айтарлықтай өнімді жұмыс істейді.

Егер квазимемлекеттік компаниялардың кеңестері туралы айтатын болсақ, 
олар осы жылдың соңында құрылғандықтан 2021 жылы айтарлықтай нәтижеге қол 
жеткізген жоқ. Дегенмен, олардың қызметі қалай дамитынын қазірдің өзінде түсінуге 
болады, ол үшін біз «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ ҚК мысалын қарастырамыз 1:

–  2021 жылғы 8 желтоқсанда кеңес құрылды;
–  2022 жылғы 17 ақпанда бірінші жиналыс өтті;
–  2022 жылғы 26 наурызда портфельдік компанияларды жекешелендіру мәсе-

лелері бойынша кеңес өтті;
–  2022 жылдың 20 мамырында «ҚазМұнайГаз» ҰК-дан бастап ұлттық 

компаниялардың есептерін тыңдау басталды;
Яғни, саяси ерік болса, ондай кеңестердің белсенділігі ОМО кеңестерінің 

белсенділігінен жоғары болады.

1.4 Қоғамдық кеңестер қызметінің проблемалық аспектілерін 
талдау

1.4.1 Қоғамдық кеңестер қызметінің жалпы проблемалық 
аспектілері

Жетістіктермен қатар ҚК-де проблемалар бар, олардың кейбіреулері тек кеңес 
мүшелеріне ғана айқын болса, екінші бөлігі азаматтарға да белгілі.

ҚК іс-тәжірибесін талдау олардың қызметінің барлығына бірдей келесі типтік 
проблемалық аспектілерін анықтауға көмектеседі.

Мәртебені түсінбеу
ҚК жұмыс істей бастағанына алты жыл өтсе де, кеңестердің тек қоғамның 

мәселелерін жинақтайтын және көтеретін консультативтік-кеңесші орган екенін, бірақ 
мәслихат депутаттары секілді қоғамның мүддесін білдіріп және қорғай алмайтынын 
әлі күнге дейін көпшілік біле бермейді. Тиісінше, олардың жариялылық деңгейі де, 
біліктілігі де басқаша. ҚК мүшелері алдымен өз ісінің мамандары, содан кейін ғана 
қоғамдық пікір көшбасшылары, одан қала берді саясаткерлер. Бұл түсінбеушілік 
жекелеген кеңес мүшелерінің мемлекеттік органдармен елеулі проблемаларына 

1 «Samruk Kazyna» қорының ресми сайты. https://www.sk.kz/public-council/news/?lang=kz  (қаралған күні: 01.09.2022.)  
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әкеліп соқтырады. 
Консультативтік-кеңесші органдардың жұмысын сарапшылар ғана бағалай 

алатынын бәрі түсінеді, ал ҚК-ге қатысты мұндай түсінік жоқ.

Қажетті таңдау критерийлерінің болмауы
ҚК мүшелеріне арналған құжаттардың көлемі ҚР Парламент мүшелеріне     

қарағанда көбірек болғанымен, ең бастысы – тиісті заңнаманы, атап айтқанда, «ҚК 
туралы» Заңды және жекелей жергілікті кеңестердің мүшелері үшін «Жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», ал ОМО кеңестерінің мүшелері 
үшін «Үкімет туралы» Заңды білу деңгейлерін тексеру қажет. Сондай-ақ ҚК мен 
мемлекеттік органдардың жұмысына қатысты бірқатар Заңға тәуелді актілерді білу 
қажет.

Тәжірибе көрсеткендей, кеңес мүшелерінің көпшілігі нормативтік актілерді 
білмейді және олар үшін оқыту бағдарламалары болмағандықтан, олар құжаттармен 
одан әрі таныспайды. Бұл жалпы кеңестердің тиімділігін төмендетеді.

Іс-әрекетті реттеу
ҚК деңгейлері сақталғанымен, аудандар, республикалық маңызы бар қалалар 

және облыстар деңгейінде ҚК жұмыс істеп тұрғанымен, заңнамалық база әлі де болса 
осы деңгейлердің ерекшеліктерін толық ескермейді. Заңның өзі пысықталмаған, басқа 
құқықтық актілермен байланысы жоқ, Заңға тәуелді актілердің тізімі толық емес. 
Терминдердің көп қайталануы бар – мысалы, ҚК қоғамдық тыңдаулары, шаруашылық 
нысандарының қоршаған ортаға әсерін бағалау шеңберінде қоғамдық тыңдаулар 
және жақын арада қоғамдық бақылау топтары өткізетін қоғамдық тыңдаулар 
енгізіледі. Мұның бәрі кеңестердің де, жалпы алғанда мемлекеттің де жұмысына 
кедергі келтіреді.

Құжат айналымы және құқықтық мәртебесі
Барлық ҚК осал тұсы - құжат айналымы, дәлірек айтсақ, көптеген іс-шаралардың 

құжаттамасының болмауы. Бұл кеңестер мен хатшылық мүшелерінің уақыт 
тапшылығымен де, біліктілігінің төмендігімен де байланысты.

Тағы бір мәселе, ҚК заңды тұлға емес немесе Қазақстан халқы Ассамблеясы 
сияқты заңды тұлға құрмайтын мекеме болып табылмайды. Бұл мөр мен электрондық 
цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ) болуын қиындатады. Ұйымның бұл нысаны еліміздің 
заңнамасында әлі көрсетілмеген. Өз кезегінде ЭЦҚ болмауы электронды үкімет жүйесі 
арқылы толыққанды құжат айналымын жүргізуді қиындатады.

Өкілеттіктер мен жауапкершіліктер
ҚК басты мәселесі - мемлекеттік органдарға ықпал ету мүмкіндіктерінің өте 

аздығы. Іс жүзінде олардың екеуі бар:
Ұсыныстарға дәлелді жауап алу мүмкіндігі. Алайда, дәлелді жауаптың не екені әлі 

күнге дейін түсініксіз.
Орталық мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның бюджетін 

келіспеуге болады. Бұл қандай жанжал тудыруы мүмкін екенін ескере отырып, бұл 
шараны қолдану мүмкін емес.

Мемлекеттік органдарды өз құзіреттері бойынша жауап беруге және іс-қимыл 
бойынша ұсыныстарды қабылдауға мәжбүр ететін, негізінен, кеңес мүшелерінің 
Заңмен белгіленген өкілеттіктері емес, жеке саяси салмағы болып табылады, өйткені 
ҚК ұсыныстарын орындамаудан шенеуніктерге келіп-кетер еш қауіп-қатер жоқ. 

Сондай-ақ, 2021 жылы ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың дамуы туралы 
есептерді талқылау және құқық қорғау органдарының адам құқықтарын сақтауы 
туралы есептерді тыңдау есебінен ҚК жауапкершілігі айтарлықтай артқанын, бірақ 
олар ешқандай құқық немесе ресурстар ала алмағанын атап өткен жөн. Бұл ҚК-ді өте 
ыңғайсыз жағдайға қалдырады.
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Қызметтің танымалдылығы
Енді ҚК қызметін танымал ету тек кеңес мүшелерінің өздерінің қызметімен 

байланысты - олар әлеуметтік желілерде танымал болса, кеңестің қызметі туралы 
тұрғындар соғұрлым көп біледі, егер олар танымал болмаса, онда олардың қызметі 
жайында халық бейхабар болып қала бермек. Әдетте, көптеген БАҚ ҚК қызметін 
көрсету қажеттілігін сезінбейді, алайда, кеңестердің өздері өткізетін іс-шараларына 
журналистерді шақырмайтын жағдайлар да кездеседі. Бұл іс-шараларды насихаттауға 
кедергі келтіреді.

Алайда, екінші жағынан, азаматтардың елеулі проблемалары болған кезде,     
тәжірибе көрсеткендей, олар ҚК бар-жоғын, олардың өкілеттіктерін және олар 
үшін пайдалы немесе пайдалы емес екенін оңай және жылдам біледі. Жалпы, 
қазақстандықтар үшін ең жақсы сабақ болатын нәрсе – қажеттілік.

Қоғамдық кеңес мүшелерінің жауапкершілігі
Қазіргі уақытта заңнама ҚК мүшесіне негізгі кеңес отырысына қатысуға ғана және 

басқа ешнәрсемен айналыспауға, оның ішінде оның өз комиссиясының отырыстарына, 
кеңес іс-шараларына және т.б. қатыспауға мүмкіндік береді және де оған ықпал ету 
шаралары қолданылмайды. Сонымен бірге, комиссия мүшелерінің біреуінің келмеуі 
кейбір жағдайларда отырыста кворумның болуына мүмкіндік бермейді, комиссияның 
басқа мүшелеріне жүктемені арттырады және жұмыс тиімділігін төмендетеді.

1.4.2 Қоғамдық кеңестер қызметінің нақты проблемалық 
аспектілері

ҚК әрқайсысының өзіндік ерекшеліктеріне байланысты проблемалары да бар. 
Атап айтқанда, орталық мемлекеттік органдардың ҚК-не мынадай проблемалық 
аспектілер тән:

1) нормативтік құқықтық актілер түріндегі орасан зор жүктеме – егер олар 
толығымен, дұрыс қарастырылса;

2) Астанадан тыс жерде тұратын азаматтар болса, онлайн байланыстан тыс 
жағдайда жиналу өте қиын;

3) қоғамдық тыңдауларды жинау өте қиын, себебі орталық мемлекеттік органға 
үлкен тәуелділік бар және әдетте,  тыңдаулар бар мәселелер бойынша өткізіледі;

4) азаматтар ОМО-ға, тиісті қоғамдық кеңеске қатысты мәселелерді шешуге 
дағдыланбаған.

Жергілікті деңгейдегі ҚК-ге қатысты мыналарға назар аударылады:

1) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері түріндегі жұмыс көлемінің үлкен 
ауқымы;

2) кеңес мүшелерінің жиі ауысуы – оның құрамының 50% дейін жаңартылады;

3) Алматы,  Астана және Шымкент қалаларының кеңестері үшін мәселе аудандық 
кеңестердің жоқтығы болып табылады, сондықтан қала тұрғындары оларға жүгінеді, 
бұл үлкен салмақ тудырады. Сонымен қатар, олардың саны облыстық кеңестермен 
бірдей, дегенмен ол өңірлерде азаматтардың кейбір мәселелерін 300-400 облыстық 
және қалалардағы кеңес мүшелері өз мойнына алады.

КМС компанияларының қоғамдық кеңестерінде келесі мәселелер бар:

1) нақты өтініштер түріндегі нақты компанияға тікелей халықтың сұранысы жоқ;

2) осы кеңестер халық арасында әлі де танымалдығы төмен (бұл сауалнама 
нәтижелерімен расталады);
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3) мұндай кеңестер ұйымдық жағынан олар басқаратын компанияларға үлкен 
дәрежеде тәуелді, бұл олардың дербестігін азайтады.

1.4.3 Қоғамдық кеңестер мәселелері мәселелері (әлеуметтік 
сауалнама деректері бойынша)

Тұрғындардың пікірі бойынша, ҚК-дің тиімсіз жұмыс істеуінің негізгі себептері 
төмендегідей:

–  қызмет формальды түрде жүргізіледі;
–  кеңестердің қызметі көпшілік азаматтарға белгісіз;
–  ҚК ықпалы мемлекетпен пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен шек-

теледі;
–  ҚК қызметі мемлекеттік органдарға байланысты.
Негізінде, барлық дерлік себептер негізделген және түсінікті - сондықтан көптеген 

кеңестер барынша мардымсыз нәтижелерге қол жеткізеді.

22-кесте. ҚК тиімсіз және әлсіз жұмысының себептері

Сұрақ Жауап нұсқалары Саны баған 
бойынша %

Сіз ҚК қызметін 
неге тиімсіз деп 
санайсыз?

ҚК қызметі формалды сипатқа ие 74 43,8

ҚК ықпалы мемлекет пен органдармен 
шектеледі 43 25,4

ҚК қызметі жергілікті атқарушы органдардың 
ұйымдық және материалдық-техникалық 
қамтамасыз етілуіне байланысты

29 17,2

ҚК қызметі азаматтардың көпшілігіне беймәлім 
және сезілмейді 59 34,9

ҚК құрамында өз мәселелерін шешумен ғана 
айналысатын адамдар басым 25 14,8

Жергілікті атқарушы органдар әртүрлі 
мәселелер бойынша ұсыныстарын орындауға 
міндетті емес

18 10,7

ҚК Парламент Сенаты мен Мәжілісінің, 
мәслихаттардың депутаттары орындауға тиіс 
қызметтерді атқарады

27 16,0

Ұлттық холдингтердегі және ұлттық 
компаниялар ҚК-рі өздерінің директорлар 
кеңестері орындауы тиіс қызметтерді атқарады

10 5,9

ҚК кәсіподақтардың функцияларын орындайды 9 5,3

Мен олай ойламаймын 2 1,2

Мен олардың қызметі туралы ештеңе білмеймін, 
естіген жоқпын 4 2,4

Мәселелер қозғалады, айтылады, бірақ 
шешілмейді 1 0,6

Жауап беруге қиналамын 7 4,1

Сондай-ақ, сауалнамадағы сұрақтарға жауап бергендер ҚК жұмысын күшейту 
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жолдарын көрсетеді, олар үш негізгі бағытты қамтиды:
1) халықты ҚК қызметі туралы ақпараттандыру деңгейін арттыру;
2) үнемі жаңартылып отыратын ҚК сайттарын әзірлеу;
3) ҚК ұсынымдары мен ұсыныстарын жергілікті атқарушы органдардың орындауы 

үшін міндеттеу.
Байқағанымыздай, тұтынушы ретіндегі тұрғындардың көзқарасы бойынша бұл 

шынымен де өте маңызды, бірақ ҚК мүшелерінің өздері тұрғысынан алғанда осы 
бағыттардың маңыздылығы шамалы.

23-кесте. ҚК жұмыстарын күшейту бағыттары

Сұрақ Жауап нұсқалары Саны Баған 
бойынша %

Сіздің ойыңызша, 
барлық деңгейдегі ҚК 
қызметін жақсарту 
үшін не істеу керек?

ҚК қызметін реттейтін заңнаманы 
жетілдіру 218 26,4%

ҚК ұсынымдары мен ұсыныстарын 
жергілікті атқарушы органдардың 
орындауы үшін міндеттеу

245 29,6%

Жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының өз салалары бойынша 
есептерімен ҚК отырыстарына қатысуы

215 26,0%

ҚК қызметі туралы халықты 
ақпараттандыру деңгейін арттыру 339 41,0%

ҚК бастамасымен ұйымдастырып, өткізу 148 17,9%

Ақпаратты үнемі жаңартып отыратын ҚК 
сайттарын құру 251 30,4%

Қоғамдық кеңес мүшелерінің мүдделі 
азаматтарды және заңды тұлғалар 
өкілдерін қабылдау тәжірибесін енгізу

139 16,8%

Қазақстан Республикасы Президентінің 
республикалық және өңірлік деңгейдегі 
ҚК басшыларымен жыл сайынғы 
республикалық кеңесін өткізу

136 16,4%

Жоғарыда келтірілгендердің барлығы 5 0,6%

Жаңа құрамын жасақтау 1 0,1%

Жауап беруге қиналамын 142 17,2%
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ҚОРЫТЫНДЫ 

ҚК жұмыс тәжірибесін талдау негізінде мынадай қорытындыға келуге болады.

1. Кеңестер жұмысының нәтижелiлiгi толығымен кеңес мүшелерiнiң өздерiнiң 
саналылығына, тиiмдiлiгiне және ықпалына байланысты - заңнаманың өзi оларды 
бұған ынталандырмайды және іс жүзінде жұмыс істемейтін мүшелерін кеңестерiнiң 
құрамынан шығаруға мүмкіндік бермейдi.

2. ОМО және КМС кеңестері ведомстволық қызметке өте тәуелді.

3. ҚК пен мемлекеттік органдардың өзара қарым-қатынасы да толығымен 
кеңес мүшелерінің жеке беделіне байланысты, өйткені заңнама оларға мемлекеттік 
органдардың жұмысын жақсарту үшін тиімді тетіктер қарастырмаған.

4. «ҚК туралы» Заңға 2021 жылғы енгізілген түзетулер жұмыс көлемін айтарлықтай 
ұлғайтады, бірақ өкілеттіктерді кеңейтпейді, ең бастысы, оларды қалай жүзеге асыру 
керектігі түсініксіз. Бұл ретте іске асыру да толығымен саяси ерік-жігер мен қоғамдық 
кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін түсінуіне және мүмкін болатын шараларға 
байланысты.

5. ҚК сапалық құрамы мемлекеттік қызметшілердің үлесі бойынша өзгеруі 
мүмкін және ол бірте-бірте азайып келеді. Дегенмен, кеңестердегі жұмыстың өзі 
ең алдымен еркін жұмыс кестесі бар адамдарға, яғни, әдетте, бірінші басшыларға 
немесе зейнеткерлерге қолайлы екенін атап өткен жөн, бұл кеңестерге әйелдер мен 
жастардың қатысуын шектейді.

6. Кеңес құрамын үміткерлердің көбінесе басшылар мен мемлекеттік         
қызметшілер болған зейнеткерлер болатыны, олардың біліктілігі мен мемлекеттік 
аппараттың қалай жұмыс істейтіні туралы ақпараттары көмектеседі. Білімнің төмен 
деңгейі мен біліктілікті арттыру бойынша ішкі семинарлардың болмауына байланысты 
көптеген жас белсенділер бұл аспектілермен таныс емес. 

7. ҚК құрылғанына алты жыл болғанына қарамастан, көптеген мерзімдер мен 
процестер әлі де Заңмен реттелмеген, бұл мемлекеттік органдар мен кеңестердің 
өздеріне жауапкершіліктен құтылуға мүмкіндік береді.

8. Сонымен қатар, заңға тәуелді актілерде ҚК әртүрлі деңгейлері арасындағы 
айырмашылықты ескермейді және ол қазірдің өзінде айтарлықтай ауқымды.

9. ҚК басым көпшілігінде құжаттармен (хаттар, хаттамалар, ұсынымдар, есептер) 
елеулі проблемалары бар, бұл бір жағынан, кеңестер қол жеткізген нәтижелер туралы 
ақпаратты жіктеуге және жариялауды қиындатады, ал екінші жағынан, кеңестердің 
әртүрлі құрамы арасындағы сабақтастық жоқ.

10. Әрбір кеңес шеңберінде мұндай органдарда жұмыс тәжірибесі жоқ ҚК жаңа 
мүшелеріне білім беруге мүмкіндік беретін оқыту бағдарламасы жүзеге асырылуы 
тиіс.

11. Кеңестердің жалпы белсенділігі қоғамның қызығушылығына байланысты, 
бұл жергілікті деңгейде ең күшті, ОМО-да орташа көрсеткіштерге ие және КМС 
компанияларында төмен деңгейде. Азаматтардың көпшілігі өз өмірлерінде 
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әкімдіктермен көбірек, сирек жағдайда министрліктермен және агенттіктермен     
қарым-қатынасқа түседі және іс жүзінде ұлттық компаниялармен ешқашан  
әрекеттеспейді. Бұл тиісті ҚК жұмысына деген қызығушылық деңгейін түсіндіреді, 
сонымен бірге кеңес мүшелерінің өздерінің белсенділігіне де байланысты. 

12. ҚК аймақтық деңгейдегі саясаткерлер үшін аса қажетті мектеп болып 
табылады: сонда тәжірибе жинақтап, танымал болып, кейін мәслихаттың, тіпті 
Мәжілістің депутаты болып сайлануы мүмкін.

13. Жергілікті кеңес белсенді түрде комитеттер мен жұмыс топтарын құрса, онда 
оның айналасында ондаған жергілікті қоғам белсенділері мен ҮЕҰ-ды біріктіруге 
мүмкіндігі бар. Бұл кеңестің жұмысын жақсартуға, біршама тақырыптарды қамтуға 
және белсенділердің шешім қабылдау жүйесіне бейімделуіне көмектеседі.

14. ҚК пен оның мүшелерінің ықпалы жеке қасиеттері мен белсенділігіне ғана 
емес, алқалы шешім қабылдау орталықтарына қатысуына да байланысты.
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КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОР СУБЪЕКТІЛЕРІ ҚҰРАТЫН 
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕР ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

КМС - қоғамдық кеңестер үшін жаңа қызмет саласы. Бұған Мемлекет басшысы-
ның 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»          
атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген  тапсырмасы бойынша 2021 жылғы                    
3 қаңтарда Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ықпал етті. 

Атап айтқанда, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлықпен              
кү рестің жүйелі сипат алғанын, сыбайлас жемқорлықтың себептеріне көбірек көңіл 
бөлініп, алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатқанын атап өтті. Бұл ретте, сыбайлас 
жемқорлық факторларын анықтау мақсатында оның пікірінше, мемлекеттік орган-
дар мен КМС нормативтік құқықтық актілерге және жұмыс процестеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы талдау жүргізілуі тиіс. Дегенмен, Мемлекет басшысы КМС олар-
дың қызметінің қоғамға ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ететін ҚК құру қа-
жеттігі туралы атап өтті. Мемлекет басшысы ҚК түрлі әлеуметтік топтардың өкілдерін 
кеңінен тарту міндетін қойды. Мемлекет басшысы атап өткендей, КМС қаржылық-ша-
руашылық қызметі, бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы ақпарат және басқа 
да деректер халыққа қолжетімді болатын бірыңғай ақпараттық ресурс құру өте      
маңызды.

Қазақстан Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 522 Жарлығымен бекітіл-
ген 2030 жылға дейінгі Мемлекеттік басқару тұжырымдамасында2 КМС қысқарту, 
оның қызметі тиімділігін, ашықтығы мен есептілігін арттыру шаралары көзделген. Осы 
құжатта атап өтілгендей, бастапқыда КМС субъектілерін қалыптастыру, соның ішін-
де, стратегиялық маңызды және дамымаған нарықтарды дамыту, КМС субъектілерінің 
бәсекелес нарықтан одан әрі шығуымен экономиканың шикізаттық емес секторла-
рында технологиялық өндірістерді құру туралы мемлекеттің мәселелерін шешуге 
бағытталған.

2021 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауында3 Үкіметке осындай әлеуметтік мәні бар 
сұрақ қойды: неге жекелеген ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындар 
шығынмен жұмыс істейді, ал олардың топ-менеджерлері бұған жауапты емес пе? Бұл 
КМС субъектілерінің жұмысын ұйымдастырудың үлкен мәнге ие екендігін білдіреді. 
Өзін-өзі қамтамасыз ету және рентабельділік қағидаттары бойынша және ысырап 
болған жағдайда олардың басшылары жауапкершілікке тартылуы керек.

2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғадан кейін Қазақстанның алдында тұрған 
міндеттер мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара тығыз байланысын, аза-
маттық қоғам институттарын жүйелі түрде қайта іске қосуды талап етті. Мемлекет  
басшысы ұлттық жобаларды, стратегиялық құжаттарды ашық талқылауды көздейтін  

2  Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 522 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы 
Мемлекеттік басқарудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы.
3 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2021 жылғы 1 қыркүйекте «Халық бірлігі және 

жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі»
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реформаларды дайындау мен жүзеге асыруға қоғамдық ұйымдар мен белсенділерді 
кеңінен және тереңірек тарту қажет деп санайды. Ол 2022 жылғы 16 наурыздағы        
Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз елдегі азаматтық белсенділікті оятып, мемле-
кет пен қоғам арасындағы саналы және сындарлы әріптестік үдерісін бастауымыз ке-
рек» деп атап көрсетті. Осы себепті мемлекет ҚК-ны тек мемлекеттік органдарда ғана 
емес, КМС - да дамытуға ұмтылады. Іс-шаралардың сынына қарамастан, ҚК толық іске 
асыруды талап ететін үлкен институционалдық әлеуетке ие. Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың бастамасымен 2022 жылы кеңестердің құрамы мен жұмыс жоспарларын жаңарту 
жоспарлануда. Қоғамдық диалогтың біртұтас институционалдық моделін құру, билік 
пен халық арасындағы өзара іс-қимылды нығайту, ҚК қызметін жүйелеу мақсатында 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің орнына «Ұлттық құрылтай» құруды ұсынды4.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес «ҚК тура-
лы» Заңның бірқатар баптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, бұл КМС-да 
ҚК құруға қажетті құқықтық негіз қалыптастыруға мүмкіндік берді5. 

Мәселен, «ҚК туралы» Заңның 1-бабының 1-тармағына сәйкес ҚК-тер министр-
ліктер, ел Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, жергілікті 
мемлекеттік басқару органдары ғана емес, сонымен қатар КМС субъектілері өз құзы-
реті мәселелері бойынша құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы органдар бо-
лып табылады. Ал осы баптың 5-тармағында КМС субъектілері коммерциялық емес                
ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп құратын ҚК-тер республикалық деңгейге жа-
тады; оларға сондай-ақ министрліктер, Қазақстан Президентіне тікелей бағынатын 
және есеп беретін органдар құратын ҚК жатады. ҚК ұсынымдары заңнамада көздел-
ген шешімдерді қабылдайтын және дәлелді жауаптар беретін мемлекеттік органдар-
дың, КМС субъектілерінің қарауы үшін міндетті.

КМС субъектілеріндегі ҚК қызметінің мақсаты азаматтық қоғамның өз қызметінің 
әлеуметтік маңызды мәселелері бойынша пікірін білдіру болып табылады. КМС ҚК 
міндеттеріне азаматтық қоғамның мүдделерін, талаптары мен үміттерін білдіру және 
субъектілердің шешімдерін талқылау кезінде оның пікірін ескеру, азаматтық қоғам 
мен КМС субъектілерінің тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру, қоғамдық бақылау 
және КМС субъектілері қызметінің ашықтығы жатқызылады.

КМС субъектілерінің ҚК қызметі бес принцип негізінде жүзеге асырылады:             
тәуелсіздік, оның мүшелерінің қоғамдық негіздегі қызметі, автономиялылығы,                   
дербестігі және жариялылығы.

Айта кету керек, КМС ҚК негізгі өкілеттіктері мыналар болып табылады: ұлт-
тық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды 
дамыту жоспарларының жобаларын және іс-шаралар жоспарын талқылау, есеп-
терді талқылау және ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және                                              
ұлттық компаниялардың даму жоспарларының және іс-шаралар жоспарларының 
орындалуына мониторинг, қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін талқылау, 
қоғамдық бақылау, қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру.

КМС ҚК мүшелеріне республикалық және жергілікті деңгейдегі ҚК мүшелеріне 
ұқсас құқықтары және міндеттер жүктеледі.

Ұлттық әл-ауқат қоры және оның тобына кіретін ұлттық компаниялар құратын ҚК 

4 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2022 жылғы 16 наурыз «Жаңа Қазақстан: жаңару 

мен жаңғыру жолы».
5 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық кеңестердің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 3 қаңтардағы № 406-VI ҚР Заңы.
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өкілеттіктері «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңға сәйкес бекітілген ҚК туралы ере-
жеде айқындалады.

КМС ҚК қызметінің бағыттарының бірі олардың қызметін қамту мен жариялауды 
жүзеге асыру болып табылады. ҚК азаматтық қоғаммен және КМС субъектілерімен 
өзара іс-қимыл нәтижелері туралы, ҚК құрамы, отырыстардың күн тәртібі, қабылданған 
шешімдер және басқа да қоғамдық маңызы бар мәселелер туралы халықты хабардар 
етеді. Ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады және (немесе) тиісті 
интернет-ресурстарда орналастырылады.

Осылайша, егер бұрын ҚК орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда 
ғана әрекет етіп, бес жыл ішінде азаматтық қоғамның мемлекеттік басқаруға қатысу 
тәжірибесін жинақтаса, 2021 жылдан бастап «ҚК туралы» Заңға өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізілгеннен кейін осы уақытқа дейін қоғамдық бақылаудан тыс қалып 
келген КМС-де ҚК-ді құру үшін құқықтық негіз пайда болды.

КМС ҚК-ді құру қоғамның мемлекеттік басқару процесіне қатысуын кеңейту, сон-
дай-ақ азаматтық қоғам мен квазимемлекеттік сектор арасындағы диалогтың жаңа 
нысандарын қалыптастыру жөніндегі қоғамдық сұранысқа жауап болды.

Бұл бөлім КМС ҚК жұмысын зерттеуге арналған. Осы бөлімді дайындау кезінде 
пайдаланылған барлық ақпарат интернеттегі қолжетімді, ашық көздерден алынған. 
Сондай-ақ, бөлімді дайындау кезінде баяндаманы әзірлеу аясында жүргізілген  әлеу-
меттік зерттеу материалдары пайдаланылды.

2.1 Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың даму 
жоспарларының жобалары мен есептерін талқылау кезіндегі 
қоғамдық кеңестердің жұмыс тактикасы

Ұлттық холдингтерде және ұлттық компанияларда ҚК консультативтік-кеңес-
ші және бақылаушы органдар ретінде 2021 жылы елдегі азаматтық саяси  мәде-
ниеттің аясын кеңейте отырып пайда болды. 2022 жылы КМС алты субъектісінде 
(«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Kazakh Invest» ҰК» АҚ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» 
АҚ, «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ, сондай-ақ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) тұтастай алғанда, ҚК-тің отырыстарын жүйелі түр-
де өткізу ұйымдастырылған, бұл оларға есептерді жүйелі түрде тыңдауға,  әлеуметтік 
маңызы бар мәселелерді талқылауға, КМС субъектілері қызметінің тиімділігін артты-
руға бағытталған ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді.

Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар үшін ҚК басқару жүйесіндегі орны 
мен рөлін анықтауды қажет ететін жаңа орган болып табылады. Екі негізгі тармақты 
атап өту маңызды.

Біріншіден, ҚК қоғамдық институт ретінде азаматтық қоғамның сұрақтарын, та-
лаптары мен тілектерін КМС субъектілеріне жеткізе алады. «Екінші Республика»              
идеясына сәйкес мемлекеттік модельдің жаңаруына қарай мемлекеттік органдарда 
ҚК-тер Мемлекет басшысының мәлімдеген «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
қағидатына сүйене отырып, мемлекеттің жаңа саясатын жүргізу үшін сұранысқа ие 
құрал болып шықты, бұл әсіресе қайғылы қаңтардан кейін өзекті болды.

Екіншіден, ҚК – азаматтық қоғам өкілдерімен өзара іс-қимылдың жаңа арнасы, 
ол арқылы КМС субъектілері халықпен тікелей байланыса алады және кері байла-
ныс тетіктері арқылы өз қызметін жақсартуға ықпал ететін ескертулер, ұсыныстар мен       
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бастамаларды қабылдай алады.

КМС субъектілеріндегі ҚК жұмысының негізгі мақсаты - азаматтық қоғамның өз 
қызметінің әлеуметтік маңызды мәселелері бойынша пікірін білдіру болып табылады. 
Осы мақсатқа жету үшін үш негізгі міндетті бөліп көрсетуге болады:

1)  азаматтық қоғамның мүдделерін, талаптары мен үміттерін білдіру және КМС 
субъектілерінің шешімдерін талқылау кезінде оның пікірін ескеру;

2) азаматтық қоғамның КМС субъектілерімен тиімді өзара іс-қимылын                                 
ұйымдастыру;

3) қоғамдық бақылауды және КМС субъектілері қызметінің ашықтығын қамтама-
сыз ету.

Қоғамдық қатысудың және КМС субъектілерінің қызметін жоспарлау және оны 
басқару процестерін бақылаудың алуан түрлі тәсілдері шешімдер қабылдау про-
цесінің ашықтығын (негізінен басқарудың стратегиялық деңгейінде), қызмет көрсе-
ту сапасы мен қоғамдық сенімді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қаржыны 
басқаруды жақсарту және республиканың қолданыстағы заңнамасының нормаларын 
сақтай отырып, сатып алуды өткізу тәртібін арттыру мақсатында КМС субъектілері    
қызметінің жариялылығы мен ашықтығын арттыруға ықпал етуге арналған.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №522 Жар-
лығымен тиімді, оңтайлы және ашық КМС қалыптастыруды көздейтін Қазақстан         
Республикасындағы мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжы-
рымдамасы бекітілді6.

Бірінші кезеңде ҚК құру үшін КМС 13 субъектісі, оның ішінде үш ұлттық холдинг 
пен он ұлттық компания таңдалды. 24-кестеде КМС осы субъектілерінің құрылған 
күндері, жалғыз акционерлері, субъектілері, негізгі түрлері немесе қызметі көрсетіл-
ген. Оларды ұқсас ұйымдық-құқықтық нысан біріктіреді, өйткені олардың барлығы 
мен акционерлік қоғамдар, олардың құрылған және жұмыс істейтін корпоративтік 
басқару жүйесі бар, яғни олардың қызметі Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415 Заңымен реттеледі7. КМС бар-
лық таңдалған субъектілерінде толық үлестер (100%) мемлекетке тиесілі, ал жалғыз 
акционер рөлін Үкімет, министрлік, комитет, ұлттық холдинг немесе ұлттық компания 
орындайды.

24-кесте. ҚК құрылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (КМС) құрылу мерзімі, 
жалғыз акционерлері, субъектілері, негізгі түрлері немесе қызметінің түрлері

№ КМС субъектісінің 
атауы

Құрылған 
күні Акционерлер Пәні, негізгі түрлері немесе 

әрекеттері

1 «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ» АҚ 13.10.2008

Қазақстан 
Республика-
сының Үкіметі

1) Қор тобына жататын активтерді 
тиімді басқару.
2) Компаниялардың стратегиялық 
мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізуін қамтамасыз ету.
3) Инвестициялық қызмет.

6  Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 522 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы
7  «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңы.
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4) Қор тобына корпоративтік 
басқарудың үздік тәжірибесін 
енгізу.
5) Компаниялардың экономикалық 
тиімділігін арттыру, оның ішінде 
олардың қаржылық нәтижелердің 
тиімділігін арттыру. 
6) Қордың негізгі мақсаттарына 
сәйкес келетін басқа да қызмет 
түрлері.

2 «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ 22.05.2013

Қазақстан 
Республика-
сының Үкіметі

1) Кәсіпкерлікті қолдау.
2) Агроөнеркәсіптік кешенді 
дамыту.
3) Халықты тұрғын үймен 
қамтамасыз ету.

3 «Зерде» ҰИХ» АҚ 03.07.2008
Қазақстан 
Республика-
сының Үкіметі

1) Ақпараттық және 
коммуникациялық технологиялар 
саласының институционалдық 
дамуын қамтамасыз ету.
2) «Электрондық үкіметті»  
одан әрі дамыту негізінде 
мемлекеттік басқару жүйесін 
оңтайландыруға жәрдемдесу. 
3) АКТ саласында адами капиталды 
дамыту.
4) Холдингтің компаниялар 
тобында корпоративтік басқаруды 
жетілдіру.

4  «Қазгеология» АҚ 21.06.2011 ЭГТРМ Геология 
комитеті

1) Жер қойнауын кешенді 
геологиялық зеқ зерделеу. 
2) Пайдалы қатты қазбалар және 
жер асты сулары саласында 
еліміздің минералдық-шикізат 
базасын ұдайы өндіруді 
қамтамасыз ету.

5 «ҚазАвтоЖол» ҰК 
АҚ 01.02.2013 «Қазақстан темір 

жолы» ҰК АҚ

1) Мемлекеттiк тапсырма шегiнде 
немесе тартылған инвестициялар 
арқылы бюджеттiк инвестициялық 
жобаларды iске асыру жөнiндегi 
қызметтер көрсету.  
2) Ақылы жол қызметтерiн көрсету.

6 «Kazakh Invest» 
ҰК АҚ 01.03.2017

Қазақстан 
Республикасы 
Сыртқы істер 
министрлігі  

1) Шетел инвестицияларын тарту 
жүйесін құру. 
2) Қазақстан Республикасының 
экономикасына инвестиция тарту.
3) Қазақстандық брендингті қолдау 
жүйесін құру.

7 «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» ҰК АҚ 17.05.2005

ЦДИАӨМ 
Аэроғарыш 
комитеті

1) Қазақстан Республикасының 
ғарыш қызметі саласындағы 
ағымдағы, ұзақ мерзімді 
салааралық бағдарламаларды 
әзірлеуге және іске асыруға қатысу. 
2) Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық мәселелерін 
шешуге бағытталған ғарыштық 
технологияларды енгізу; ғарыштық 
жүйелер мен кешендерді құру.
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8
«Қазақстан 
инжиниринг» ҰК 
АҚ

13.03.2003

Қазақстан 
Республикасы 
Индустрия және 
инфрақұры-
лымдық даму 
министрлігі  

1) Өндірісті әртараптандыру.  
2) Инновациялық даму.
3) Өндірістік әлеуетті дамыту және 
жұмыс тиімділігін арттыру.
4) Ұйымдық даму.
5) Тұрақты даму.
6) Қаржылық тұрақтылық.

9 «Kazakh Tourism» 
ҰК АҚ 14.07.2017

Қазақстан 
Республикасы 
Мәдениет 
және спорт 
министрлігі 
Туризм 
индустриясы 
комитеті

1) Құзыреттілікті дамыту және 
инвестицияларды тарту.  
2) Туризм индустриясын 
цифрландыру.
3) Ақпараттық-аналитикалық 
қамтамасыз ету.
4) Маркетинг және жылжыту.

10 «QazExpoCongress» 
ҰК АҚ 15.01.2013

Қазақстан 
Республикасы 
Сауда және 
интеграциялау 
министрлігі

ЭКСПО-2017 мұрасының 
материалдық, технологиялық және 
басқа да құрамдас бөліктерін 
Астана қаласын, Қазақстанды 
және жалпы әлемдік экономиканы 
дамыту мүддесінде барынша тиімді 
пайдалануды және дамытуды 
қамтамасыз ету

11

«Азық-түлік 
келісімшарт 
корпорациясы» 
ҰК АҚ

05.07.2007

Қазақстан 
Республикасы 
Ауыл 
шаруашылығы 
министрлігі 

1) Азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және астық 
нарығын тұрақтандыруға қатысу.
2) Егістік алқаптарын 
әртараптандыруға жәрдемдесу 
және агроөнеркәсіп кешені 
субъектілерін қаржылық қолдау.

12 «ҰАТ АҚ 04.04.2000

«Зерде» ұлттық 
инфокоммуника-
циялық 
холдингі» АҚ

1) «Электрондық үкіметтің» АК 
инфрақұрылымының үздіксіз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 
2) Ақпараттық-коммуникациялық 
қызметтерді көрсету. 
3) Қоғам қызметінің тиімділігін 
арттыру.

13 «KazakhExport» 
ЭСК АҚ 24.02.2017

«Бәйтерек» 
Ұлттық 
басқарушы 
холдингі» АҚ

1) Ірі бизнес сегментінде 
кәсіпкерлікті қолдау.  
2) Экспорттық әлеуетті арттыру.
3) Кіші және шағын бизнес 
сегментінде кәсіпкерлікті қолдау.
4) Трансферт және инновация.
5) Тұрғын үйге қолжетімділікті 
арттыру.

КМС субъектілерінің  ҚК жұмысына тәуелсіз директорлардың қатысуын жақсы 
тәжірибе деп қарастыруға болады8. КМС субъектілерінің ҚК-нің қызметіндегі басқа 
да оң мысалдарды, сондай-ақ азаматтық қоғам белсенділігін және олардың оң әсерін 
қазіргі уақытта келесі негізгі себептерге байланысты келтіру қиын:

8 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы №21 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат 

қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексі.
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біріншіден, КМС субъектілеріндегі ҚК қызметі қалыптасып, басталғанына бірінші 
жыл ғана өтті, яғни олардың қызмет ету мерзімі оң мысалдарды анықтау үшін тым аз;

екіншіден, ақпаратқа қолжетімдік мәселесі бар. Интернет-ресурстардағы жалпыға 
қолжетімді доменде қаралған мәселелер бойынша қабылданған шешімдерді нақты-
лайтын ҚК отырыстарының хаттамаларын табу қиын немесе мүлдем мүмкін емес;

үшіншіден, ҚК отырыстарының қорытындылары бойынша орналастырылған 
құрғақ, қызықсыз ақпараттар, тек ҚК және оларға қатысушылардың отырыстарының 
фактілері туралы мәлімдемені қамтиды.

КМС субъектілерінде ҚК қызметінің одан әрі жандануына қарай олардың жұмы-
сына азаматтық қоғам өкілдерінің қалай қатысатыны және олардың ҰХ және ҰК қыз-
метіне қалай әсер ететіні туралы нақты оң мысалдар пайда болады деп күтуге болады.

КМС субъектілері бойынша жұмыс топтары өткізген конкурстық іріктеу аяқталған-
нан кейін 2021 жылғы 7 маусым мен 27 желтоқсан аралығындағы кезеңде КМС-ның 
барлық 13 субъектісінде ҚК құрылды (1-сурет).

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ ҚК-ны құру туралы толық ақпарат жоқ, ал «Зерде» 
ҰИХ» АҚ ҚК-ның құрамы оның бекітілген күні көрсетілмей  корпоративтік веб-сайтта 
ұсынылған.

 1-сурет - 2021 жылы Қазақстанның квазимемлекеттік секторы субъектілерінде ҚК құру

КМС субъектілерінде ҚК сандық құрамы 10-нан 15 мүшеге дейін өзгеруі мүмкін:
– КМС төрт субъектісінде – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазгеология» АҚ, 

«Kazakh Invest» ҰК» АҚ, «QazExpoCongress» ҰК» АҚ - ҚК қалыптастыру бойынша жұ-
мыс топтары 10 мүшеден тұратын құрамын анықтаған, соның ішінде 7 азаматтық 
қоғам өкілі бар;

– бес субъектіде – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» ҰК АҚ, «Kazakh Tourism» ҰК АҚ, «ҰАТ» АҚ - 11 мүше, оның ішінде 7–8 азамат-
тық қоғам өкілдері;

– үш субъектіде - «Зерде» ҰИХ» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ, «KazakhExport» ЭСК» АҚ – 12 мүше, оның ішінде 8–9 азаматтық қоғам өкілі;

– бір субъектіде – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ – 15 мүше, оның ішінде 14-і 
азаматтық қоғам өкілдері.

Нәтижесінде, ҚК көп сандық құрамы бар КМС субъектісінде сандық құрамы төмен-
гі шекті деңгейде белгіленген КМС субъектілеріне қарағанда екі есе көп азаматтық 
белсенділер кірді.
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КМС субъектілерінің ҚК азаматтық қоғам өкілдерінің орташа үлесі 72,8%-ды құра-
ды, олармен салыстырғанда жоғары үлес «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (87,5%), 
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ (75,0%) және «KazakhExport» ЭСК АҚ 
(75,0%), ал басқа ҚК төмен болды (2-сурет).

0  2 4 6 8 10 12 14 16              

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ «Kazakh Invest» ҰК» АҚ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «ҚазАвтоЖол» АҚ, 
«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ, «Ұлттық 

ақпараттық технологиялар» АҚ
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазгеология» 

ҰГК» АҚ, «QazExpoCongress» ҰК» АҚ

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ

Ұлттық холдинг немесе ұлттық компания өкілдері Азаматтық қоғам өкілдері 

«Зерде» ҰИХ» АҚ

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ
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2-сурет - Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қоғамдық кеңестерінің 
құрамындағы азаматтық қоғам өкілдерінің үлесі

Қоғамдық пікірдің сан алуандығын ескеру үшін ҚК-те азаматтық қоғамның түрлі 
топтарының өкілдігінің маңызы зор. Сонымен қатар, КМС ҚК субъектілері қызметінің 
әлеуметтік маңызды мәселелерін талқылау бойынша консультативтік-кеңесші орган 
және азаматтық бақылау функцияларын орындайды.

2021 жылы құрылған КМС ҚК құрамында азаматтық қоғамның 107 мүшесі бар 
(3-сурет). Қазақстан азаматтары азаматтық қоғам өкілдері ретінде ұлттық холдингтер 
мен ұлттық компаниялардың қоғамдық бірлестіктерінің қызметіне тікелей қатысуға, 
қоғамдық бірлестіктер мен олардың мүшелері арқылы КМС субъектілерінің қызметі 
туралы ақпарат алуға мүмкіндік алды.

ҚК-гі заң шығарушы билікті Қазақстан Республикасы Парламентінің үш депута-
ты, сондай-ақ мәслихаттың бір депутаты (КМС-дағы ҚК азаматтық қоғам өкілдерінің 
жалпы санының 3,7%) білдіреді. Бұл ретте ҚР Парламент Мәжілісі мен Сенатының де-
путаттары «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚК, Парламент Мәжілісінің тағы бір депутаты – 
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ ҚК-не, Алматы қаласы мәслихатының 
депутаты «Kazakh Tourism» ҰК АҚ» ҚК-не мүше. 

Кәсіпкерлер өкілдері КМС ҚК-де жақсы ұсынылған: 63 адам немесе азаматтық 
қоғам өкілдерінің жалпы санының 58,9%. Олар КМС субъектілерінде (бірден алты мү-
шеге дейін) барлық ҚК қол жетімді.

Ғылым саласы да жақсы ұсынылған, соның ішінде инновациялар мен талдау ор-
талықтары (сараптама орталықтары), сондай-ақ білім беру саласы (негізінен жоға-
ры білім), (ҚК азаматтық қоғам өкілдерінің жалпы санынан тиісінше 8,4% және 7,5% 
құрайды).

Сонымен қатар, КМС ҚК-де ардагерлер, кәсіподақтар, бұқаралық ақпарат құрал-
дары, өнер, саяси партиялар, әйелдер, экологиялық және жастар қозғалыстары сияқты 
азаматтық қоғамның санаттары ұсынылған (КМС ҚК әрқайсысында азаматтық қоғам 
өкілдерінің жалпы санындағы ардагерлердің, кәсіподақтардың, БАҚ-тың, өнердің 
үлесіне 1,9% және саяси партиялардың, әйелдер, экологиялық және жастар қозғалы-
сының үлесіне 0,9% келеді).
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3-сурет - Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ҚК-де азаматтық қоғамның 
әртүрлі топтарының өкілдігі
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КМС субъектісінің ҚК жұмысын ұйымдастыру үшін Төрағаны, Хатшыны және 
Төралқасын сайлаудың маңызы аз емес. Қолда бар ақпаратты талдау (4-сурет) көр-
сеткендей, КМС субъектілерінің он ҚК төрағалары, сегіз кеңесте хатшылар, бес ҚК 
төралқалары сайланды. Кейбір ҚК төрағалары мен хатшылары тіпті қайта сайланды.

КМС субъектілері бойынша ҚК төралқаларының сандық құрамы үштен беске       
дейінгі кеңес мүшелерін қамтиды:

– бес мүше – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ;

– төрт мүшеден – «ҰГК «Қазгеология» АҚ, «Kazakh Invest» ҰК АҚ, «Азық-түлік 
келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ;

– үш мүше – «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ.

Бекітілген ережелерге сәйкес ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардағы 
барлық ҚК-ді қоғам қайраткерлері басқарды, бұл олардың беделін арттыруға және 
азаматтық қоғам өкілдерінің КМС субъектілерінің басшыларымен және қызметкер-
лерімен бірлескен жұмысын тиімдірек ұйымдастыруға ықпал етеді.

Қоғамдық кеңес құрылған квазимем-
лекеттік сектор субъектісі

Қоғамдық 
кеңес төраға-
сын сайлау 

Қоғам-
дық кеңес 
хатшысын 

сайлау

Қоғам-
дық кеңес 

төралқасын 
сайлау

Интернет-
те ақпа-
раттың 
болуы 

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ    

«Kazakh Invest» ҰК» АҚ    

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ    

«Азық-түлік келісімшарт корпорация-
сы» ҰК» АҚ    

«Қазгеология» ҰГК» АҚ    

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ    

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ,    

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» 
АҚ    

«Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ    

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ    

«Зерде» ҰИХ» АҚ    

«ҚазАвтоЖол» АҚ    

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ    

4-сурет - Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қоғамдық кеңестерінің 
төрағаларын, хатшыларын және төралқаларын сайлау

КМС субъектілерінде ҚК-тің қызметін ұйымдастыру шарттарының бірі Қоғамдық 
кеңес туралы ережені қабылдау болып табылады, онда ҚК-тің отырыстарын өткізу-
дің шарттары, мерзімдері, тәртібі, шешімдер қабылдау, ұйымдастыру тәртібі және 
комитеттер мен сарапшылық топтардың жұмысы, сондай-ақ ҚК қызметінің өзге де 
шарттары айқындалады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ақпарат және 
қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №69 бұйрығымен ҚК туралы 
үлгілік ереже бекітілді, ол КМС субъектілері барлық ұқсас құжаттарды қабылдауға 
негіз болып табылады.
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2021 жылы және 2022 жылдың сегіз айында КМС субъектілерінің бірқатар ҚК 
өз өкілеттіктерін орындау үшін жұмыс органдарын құру құқығын пайдаланды. Олар 
комиссияларды, комитеттерді, сарапшы топтар мен жұмыс топтарын құрды (25-кесте). 
Алайда олардың қызметінің нәтижелері туралы ақпарат жоқ.

25-кесте. 2021 жылғы және 2022 жылдың сегіз айындағы мәліметтер бойынша квази-
мемлекеттік сектор субъектілерінің ҚК құратын жұмыс органдары

№ 
р/р

Қоғамдық кеңес құрылған 
квазимемлекеттік сектор    

субъектісі

Құрылған жұмыс 
органдарының 

саны
Жұмыс органдарының атаулары

Комиссиялар

1 «ҚазАвтоЖол» Ұлттық 
компаниясы» АҚ

1 «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компания-
сы» АҚ қызметінің ашықтығы мен 
айқындылығын қамтамасыз ету 
жөніндегі комиссия

2 «Қазақстан инжиниринг» 
Ұлттық компаниясы» АҚ

4 Стратегия, жекешелендіру және 
саланы реттеу жөніндегі комиссия

Перспективалық даму, ғылы-
ми-зерттеу және тәжірибелік-кон-
структорлық жұмыстар, жаңа 
бағыттар бойынша комиссия

Әлеуметтік-құқықтық қызмет, ішкі 
корпоративтік даму және сатып 
алу жөніндегі комиссия

Қаржы-шаруашылық қызметі 
жөніндегі комиссия

Комитеттер

3 «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы» Ұлттық 
компаниясы» АҚ

3 Өнеркәсіп істері және ғылым ко-
митеті

Қаржы және бюджеттік бағдарла-
малар комитеті

Адам ресурстары және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ко-
митеті

Сараптама топтары

4 «Kazakh Invest» Ұлттық 
компаниясы» АҚ

3 1) инвестициялық ахуалды жақ-
сарту жөніндегі сараптама тобы

2) қаржылық және әкімшілік мәсе-
лелер бойынша сараптама тобы

3) инвестициялық жобаларды қол-
дау жөніндегі сараптама тобы

Жұмыс топтары

5 «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ

1 eGovMobile қолданбасының тех-
никалық мәселелері және денсау-
лық сақтау жұмыс тобы  

Талдау көрсеткендей, КМС-ның 13 субъектісінің 10-ы ҚК туралы ережені бекіткен 
(5-сурет). Сонымен бірге, тоғыз субъекті бойынша бұл ережелер өздерінің корпора-
тивтік интернет-ресурстарында жалпыға қолжетімді болып табылады.
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Осылайша, 2021 жылы Қазақстанның КМС-нің 13 субъектісінде ҚК құрылды. Оның 
ішінде 10 ҚК төрағалар, 8-де хатшылар, 5-інде кеңес төралқасы сайланды. КМС-ның 
үш субъектісі бойынша («Зерде» ҰХ АҚ, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, «QazExpoCongress» ҰК» 
АҚ) олардың сайланғаны туралы ақпарат жоқ. 10 ҚК бекітілген ұстанымға сәйкес, ал 
үш ҚК корпоративтік интернет-ресурстарында («QazExpoCongress» ҰК» АҚ, «Зерде» 
ҰХ АҚ, «KazakhExport» ЭСК АҚ) осы құжатты бекіту туралы ақпарат жоқ.

Қоғамдық кеңес құрылған квазимемлекеттік 
сектор субъектісі

Қоғамдық кеңес туралы Ере-
жені бекіту туралы мерзімі мен 

номері 

Қоғамдық кеңес туралы 
Ереженің сайтта болуы

«Қазгеология» ҰГК» АҚ 24.03.2021 № 44-п 

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 29.07.2021 

«Kazakh Invest» ҰК» АҚ 04.08.2021 №2 

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ 13.08.2021 № 2 

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ 07.09.2021 

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ 17.09.2021 № 2 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 18.10.2021 № 1 

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ 22.10.2021 № 2 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 22.11.2021 № 828
ҚР Үкіметінің Қаулысы 

«ҚазАвтоЖол» АҚ 02.02.2022 № 2 

«QazExpoCongress» ҰК» АҚ дерек жоқ 

«Зерде» ҰИХ» АҚ дерек жоқ 

«KazakhExport» ЭСК» АҚ дерек жоқ 

5-сурет - Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі ҚК туралы бекітілген 
нормативтік құқықтық актілердің болуы 

Ескертулер:

1. «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ қоғамдық кеңесі туралы ереже 2021 жылдың                                   
7 қыркүйегінде бекітілген, бірақ оның мәтіні сайтта жоқ.

2. 2021 жылғы 15 қазандағы «KazakhExport» ЭСК АҚ қоғамдық кеңесінің отырысын-
да хабарланғандай, бірқатар жұмыс мәселелері қаралды, оның ішінде қоғамдық кеңес 
туралы ережені бекіту, бірақ одан толық ақпарат жоқ.

3. «Зерде» ҰХ АҚ, «QazExpoCongress» ҰК» АҚ қоғамдық кеңес туралы ережені бекіту 
туралы ақпарат жоқ.

КМС субъектілерінің ҚК жұмысының негізгі нысаны отырыстар болып табылады. 
Жұмыс істейтін немесе жұмыс істемейтін ҚК-дің кездесулері саны бойынша бағалауға 
болады. Бұл да көп жағдайда отырыстар жиілігі қағидатын жүзеге асыру негізінде ҚК 
тактикасы мен жұмыс жоспарын алдын ала анықтайды. 

2021 жылы және 2022 жылдың сегіз айында КМС-ның 10 субъектісінде ҚК 
отырыстары өткізілді (6-сурет). Үш ҚК («Зерде» ҰХ» АҚ, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, 
«QazExpoCongress» ҰК» АҚ) кездесулері туралы ақпарат жоқ болғандықтан, олардың 
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қызметін қарастыру және объективті бағалау мүмкін емес. Осының негізінде КМС-ның 
осы субъектілеріндегі ҚК-тер жұмыс істемейтін консультативтік-кеңесші органдар деп 
айтуға болады. ҚК 2022 жылғы 2 ақпандағы №2 шешімімен бекітілген «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесі туралы ережеде ҚК кемінде екі отырысы өткізілгені жанама 
түрде көрсетілген, бірақ растайтын ақпарат жоқ.
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«KazakhExport» ЭСК» АҚ

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ

«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ

«Қазгеология» ҰГК» АҚ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» 
ҰК» АҚ

«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ

«Kazakh Invest» ҰК» АҚ

6-сурет - 2021 жылы және 2022 жылдың сегіз айында квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің ҚК-рі өткізген отырыстар саны

2021 жылы және 2022 жылдың сегіз айында өткізілген ҚК отырыстарының саны 
бойынша (6-сурет) КМС субъектілері арасында «Kazakh Invest» ҰК» АҚ ҚК-сі көшбас-
шы болып табылады. Ол сегіз отырыс өткізді, оның ішінде екі отырыс 2021 жылы, 
алты отырыс 2022 жылы ұйымдастырылған. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚК (2022 
жылы алты отырыс) және «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ ҚК (екі жылда үш отырыс),        
«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ және «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ ҚК әрқайсысы бес отырыс, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ҚК төрт отырысы, «Қазгеология» 
ҰҒК АҚ ҚК– үш, ал қалған ҚК – екі отырыс өткізді.

Қызметінің бірінші жылында ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың 
даму жоспарларының жобалары мен есептерін талқылау кезінде ҚК тактикасы не-
гізінен бір-бірімен танысу, КМС субъектілері, олардың құрылымдық бөлімшелері бас-
шыларының есептерін тыңдау, еншілес және тәуелді ұйымдар, ағымдағы жағдайды 
талқылау және бағалау болды.

Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар 2022 жылы даму жоспарлары мен 
іс-қимыл жоспарларын қайта қарауы қажет болды. Бұл үрдіске көптеген ҚК қатысты: 
олар реформалық бағдарламаларды, даму жоспарларын және іс-қимыл жоспарларын 
талқылады. Бұл жұртшылыққа КМС субъектілерінде стратегиялық мақсаттар мен мін-
деттерді анықтау, олардың орындалуын бағалау және өз ұсыныстарын ұсыну бойын-
ша жүргізіліп жатқан жұмыстарды түсінуге мүмкіндік берді.

Мемлекет басшысы айтқан ескертулер мен алға қойған міндеттерді ескере оты-
рып, 16 ақпанда өткен отырыста «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚК мүшелері ұлттық 
холдингті реформалау жоспары туралы баяндаманы тыңдады, ал 2022 жылғы 26 нау-
рыздағы кезекті кездесуде активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау бағы-
тында ұсынылып отырған реформалық шаралармен танысып, көкейлерінде жүрген 
сұрақтарын қойып, жан-жақты жауаптар алды.
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«Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ ҚК мүшелері ұлттық компанияның даму 
жоспарын да, іс-шаралар жоспарын да қарастырды. Атап айтқанда, 2022 жылғы                           
31 наурыздағы ҚК отырысында олар 2021–2030 жылдарға арналған даму жоспа-
рын қарап, оны мақұлдау туралы шешім қабылдады, сондай-ақ ұлттық компания бас-
шылығына даму жоспарын жүзеге асыру кезінде кеңес мүшелері көтерген мәселерге 
ерекше назар аудару ұсынылды. Талқылау барысында ҚК мүшелері көтерген мәсе-
лелерге назар аударып, 2022 жылғы 7 маусымдағы отырыста 2021–2025 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарының жобасын талқылап, оны тұтастай мақұлдап, беріл-
ген 2023 жылғы Іс-шаралар жоспарын түзету кезінде ҚК мүшелерімен ұсыныстарды 
қарау туралы бірауыздан шешім қабылданды.

«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 2021-2030 жылдарға арналған 
даму жоспарының жобасы ҚК-тің 2022 жылғы 24 ақпандағы отырысында қаралды. 
Талқылау нәтижесінде ұлттық компанияның ҚК-де даму жоспарының жобасына өз-
герістер енгізуді ұсыну туралы бірауыздан шешім қабылданды. Сонымен қатар, 2022 
жылғы 10 маусымдағы отырыста ҚК мүшелері «Азық-түлік келісімшарт корпораци-
ясы» ҰК» АҚ 2021 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы» Басқарма-
ның есебін тыңдады, ол назарға алынды. Бұл ретте ұлттық компанияның қызметі қа-
нағаттанарлық деп танылып, Басқармаға 2022 жылға арналған барлық жоспарланған 
тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау, сондай-ақ ұлттық 
компанияның астық нарығындағы қызметін жақсарту бойынша шаралар қабылдау, 
сондай-ақ, форвардтық сатып алу бағдарламасын қоса алғанда, ҰК-ның астық на-
рығындағы қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар, азық-түлік қауіпсіздігін қамтама-
сыз етуге және астық, қайта өңдеу өнімдері, мал азығы бағаларын тұрақтандыруға 
қатысу және басқа да салалық мәселелерді шешу ұсынылды.

2022 жылдың 14 наурызында «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ ҚК мүшелері кеңесте Ұлт-
тық компанияның 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарын және Ұлттық компани-
яның 2022–2031 жылдарға арналған даму стратегиясын талқылады. Қорытындысын-
да ҚК мүшелеріне 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспары мен даму стратегиясы       
бойынша қабылданған шешім туралы ақпарат берілді.

2022 жылғы 22 сәуірдегі ҚК отырысында «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Стра-
тегиясын қарау нәтижелері бойынша ҚК-мен өзара әрекеттесу кезінде стратегияны 
өзгерту бойынша ұсыныстар әзірлеу туралы шешім қабылданды. Кейін 2022 жылғы 
17 маусымдағы отырыста ҚК мүшелері «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және оның 
еншілес кәсіпорны «С.Киров атындағы машина жасау зауыты» АҚ-ның даму жоспар-
ларын тыңдады. Ұлттық компанияның басқарма төрағасы «Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ стратегиялық даму тұжырымдамасымен таныстырды. ҚК мүшелері ұсынылған 
тұжырымдаманы қолдады.

2021 жылғы 26 қарашада «Қазгеология» АҚ ҚК отырысында екі мәселе талқы-
ланды: Қазақстан Республикасының Ұлттық геологиялық қызметін (ҰГҚ) құру және      
«Қазгеология» АҚ-ның 2016-2025 жылдарға арналған түзетілген стратегиясының жо-
басы. ҚК мүшелері Ұлттық геологиялық қызметін құру туралы ақпаратты назарға алып, 
даму стратегиясын түзетуге келісті. Айта кету керек, екі мәселе де ҰК даму жоспарла-
рын әзірлеумен байланысты және ҚК қызметі «Қазгеоақпарат» «Республикалық гео-
логиялық ақпарат орталығы» ЖШС («Қазгеоақпарат» ЖШС) «Ұлттық геологиялық қыз-
мет» АҚ болып қайта құрылу жолымен қайта ұйымдастырудың басталған процесімен 
тұспа-тұс келді, содан кейін оған «Қазгеология» АҚ қосылды.

2022 жылғы 22 қаңтардағы келесі отырыста «Қазгеология» АҚ ҚК мүшелері          
«Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлі-
гінің ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын қайта ұйымдастырудың кейбір мәсе-
лелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы 
№971 қаулысын талқылады. 
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Атап айтқанда, осы қаулының 2-тармағында «Қазгеоақпарат» ЖШС трансфор-
мациясы негізінде құрылған «ҰГҚ» АҚ-ға қосылу жолымен «Қазгеология» АҚ қай-
та ұйымдастыру көзделген. Бұл ҰГҚ «Қазгеология» АҚ базасында құрылуы керек 
еді деген жұртшылықтың екіұшты реакциясын тудырды. Сонымен, қоғамдық кеңес 
мүшесі Ф.С. Қарағұсовтың айтуынша, «Қазгеология» АҚ жақсы ұйымдастырылған                                     
ұйымдық құрылымы, табысты келісім-шарттары, көптеген мүдделі тараптардың саны 
бар және бірлескен кәсіпорындарға қатысатын табысты жұмыс істейтін ҰГҚ болып 
табылады. Жиында елімізде білікті мамандары бар «Қазгеология» АҚ-нан асқан ҰГҚ                      
негізіне лайықты компания жоқ екені баса айтылды. Оның толыққанды ҰГҚ ретінде 
дамуы үшін қосымша жағдайлар жасау ғана қалады. ҚК отырысына қатысушылар-
дың пікірінше, Үкімет қаулысының қабылданған нұсқасы жаңа қоғамның жарғылық 
капиталын қалыптастыру бойынша мемлекеттен қосымша ақшалай шығындарды та-
лап етеді, сондай-ақ коммерциялық шарттарды орындау бойынша «Қазгеология» АҚ 
қабылдаған міндеттемелерге байланысты негізсіз теріс қаржылық зардаптарға ұшы-
рауы әбден мүмкін. 

Осы мәселені талқылау барысында қоғамдық кеңес мүшелері Г.Р. Ахметова және 
Қ.А. Бектургенев Мемлекет басшысы мен Үкіметке ашық үндеу жолдап, оны «Қазгеоло-
гия» АҚ интернет-ресурсында орналастырып, тиісті мекен-жайларға жөнелтуді ұсын-
ды. Кеңес мүшесі Г.М. Мұхамбетов ашық үндеу жібермес бұрын ҚР Үкіметі шешіміне 
түзетулерді тағы бір түсіндіру мақсатында Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінде, Премьер-Министр Кеңсесінде және Президент Әкімшілігінде кезде-
сулер ұйымдастырып өткізуді ұсынды. «Қазгеология» АҚ ҚК күн тәртібіндегі мәселе-
лерді талқылау қорытындысы бойынша «Қазгеология» АҚ интернет-ресурсында орна-
ластыру арқылы Мемлекет басшысының атына ашық үндеуін дайындап, оны Үкіметке 
жолдау туралы шешім қабылданды.

ҚК мүшелерінің бастамасы бойынша 2022 жылғы 16 ақпанда «Қазгеология» АҚ 
Директорлар кеңесінің ҚК мүшелерімен бірлескен отырысы өткізілді, оған ЭГТРМ 
өкілдері қатысып, ҰГҚ ұсынылған моделінің тиімділігін және Үкімет қаулысын іске 
асырудың теріс салдары талқыланды.

Кеңес мүшелері салалық басқарма өкілдерінен түсінікті жауаптар, негіздемелер 
мен дәлелдер ала алмады. Осыған сәйкес, ҚК мүшелері 2022 жылдың 17 ақпанында 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа ашық үндеу дайындап, жолдады. Сол 
күні Үндеу мәтіні «Қазгеология» АҚ корпоративтік интернет-ресурсында орналасты-
рылды.

2021 жылғы 4 тамыздағы отырыста «Kazakh Invest «ҰК» ҚК мүшелері                                       
облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің өз өңірлерін                
дамытуға инвестициялар тарту жөніндегі жұмысын жандандыру және бағалау үшін 
маңызды болып табылатын өңірлердің инвестициялық рейтингі тұжырымдамасы-
ның жобасын қарады. Инвестицияларды тарту кезінде жергілікті биліктен инвести-
циялық жобаларды іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау талап етіледі, бұл 
жаңа өндірістерді іске қосуға, жұмыс орындарын құруға, тауарлар мен қызметтерді 
шығаруға, бюджетті қосымша кірістермен толтыруға мүмкіндік береді. Өңірлердің                                  
инвестициялық рейтингі өңірлердің инвесторлармен жұмыс істеудегі озық тәжіри-
бесін анықтауға да қызмет етеді.

2021 жылғы 16 қазандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ ҚК отырысында ұлттық ком-
панияның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын ағымдағы іске асыру қо-
рытындылары мен заң жобаларының негізгі ережелері қаралды. ҚК мүшелеріне даму 
стратегиясын орындау қорытындылары, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының 
экспорттық-кредиттік агенттігі туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне отандық өңделген тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) сыртқы нарықтарға экспортын дамыту және ілгерілету жөніндегі ша-
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раларды қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобаларының негізгі ережелері ұсынылды.

Осылайша, 2022 жылы алты ұлттық компанияның ҚК-і даму жоспарларының (стра-
тегияларының) жобаларын қарап, талқылады: «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ; 
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ; «Қазгеология» АҚ; «Kazakh Tourism» 
ҰК» АҚ; «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ; «KazakhExport» ЭСК» АҚ ҚК мүшелері даму 
жоспарларының жобаларын тыңдап қана қоймай, сұрақтар қойып, өз ұсыныстарын 
айтты, бұл олардың жоғары кәсіби деңгейін, құзыреттіліктерін және азаматтық бел-
сенділіктерін танытады. Сонымен қатар, «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ ҚК мүше-
лері іс-шаралар жоспарының жобасын қарап, өз ұсыныстарын берді. 

КМС үш субъектісіндегі даму жоспарларының жобаларынан басқа («Самұрық- 
Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазгеология» АҚ, «Kazakh Invest» ҰК») ҚК мүшелері реформалау 
жоспары, активтерді жекешелендіру және қайта құрылымдау жөніндегі реформалау 
шаралары, КМС жаңа субъектісі ретінде ҰГҚ құру, өңірлердің инвестициялық рейтингі 
тұжырымдамасының жобасы сияқты мәселелерді тыңдады.

Бұл мәселелер негізінен даму жоспарларының мазмұнына әсер етеді. ҚК жұмыс 
тактикасындағы мұндай тәсілді оң деп санаған жөн, өйткені ол ұлттық холдингтер мен 
ұлттық компаниялардың қызметін жоспарлау кезінде ескерілетін мәселелерді түсіну-
ге ҚК мүшелерін тартуға мүмкіндік береді.

2022 жылы даму жоспарлары мен есептерінің жобаларын талқылау кезінде 
«Kazakh Invest» ҰК» ҚК жұмысының тактикасының ерекшелігі құрылымдық бөлімше-
лер басшыларының баяндамаларын жоспарлы тәртіппен тыңдау болды.

Бұл ҚК мүшелеріне ұлттық компания жұмысына терең бойлап, оның қызметінің 
ерекшеліктерін түсінуге және одан әрі, тиімдірек өзара әрекеттесу үшін негіз-
гі сәттерді анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, 2022 жылдың сегіз айында өт-
кен алты отырыста ҚК мүшелері ұлттық компанияның барлық құрылымдық бөлім-
шелерінің, өңірлік директорлардың қызметі, сондай-ақ агроөнеркәсіп кешеніндегі                                              
инвестициялық жобалар туралы есептерін тыңдады. 

Мәселен, 2022 жылғы 30 маусымдағы отырыста «Kazakh Invest» ҰК» ҚК мүшелері 
сервистік қолдау бөлімінің аймақтық блогының есебін тыңдады. Өңірлерге инвести-
ция тарту, инвесторларды қолдау және инвестициядан кейінгі мониторинг бойынша 
іс-шараларды жүзеге асыратын аталған блоктың жұмысымен департамент  директоры-
ның орынбасары М.Есенов таныстырды. Ол ҚК мүшелеріне өңірлік блоктың, сондай-ақ 
өңірлердегі өкілдердің атқаратын негізгі функциялары мен міндеттерін түсіндірді. 
Қарағанды, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Астана қаласының өңірлік 
өкілдері бейнеконференция байланысы арқылы ҚК мүшелеріне есеп берді.

Осындай тактиканы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» ҚК ұстанады, ол 2022 жылы өз оты-
рыстарында ұлттық холдингтің еншілес ұйымдарының есептерін кезекпен тыңдады. 
Осылайша, 2022 жылғы 20 мамырдағы отырыста ҚК мүшелері «ҚазМұнайГаз» ҰК 
АҚ-ның 2021 жылға арналған даму жоспары мен стратегиясын іске асыру барысы, 
ұлттық компанияның жобалары, комплаенс жүйесі мәселелері, оның ішінде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, инсайдерлік ақпаратты ашу, листинг және қолда-
ныстағы санкциялық тәуекелдерге қатысты есептерін талқылады. 2022 жылғы 27 ма-
мырдағы отырыста «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның 2021 жылғы қызметінің қорытындылары, оның 
стратегиясы, кәсіподақтармен байланысы, комплаенс қызметінің жұмысы және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы есебі, 2022 жылғы 7 маусымда - «KEGOC» 
АҚ қызметі туралы ақпарат, ал 2022 жылғы 21 маусымда - «Қазақтелеком» АҚ 2021 
жылғы қызметінің қорытындылары туралы есеп тыңдалды.

Осындай тактика «Бәйтерек» ҰБХ ҚК 2022 жылғы 22 шілдедегі отырысында қол-
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данылды, онда ҚК мүшелері бірден үш еншілес ұйымның қызметі туралы ақпаратты 
тыңдады: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, «Даму» кәсіпкер-
лікті дамыту қоры» АҚ. Олардың қызметі туралы ақпарат есепке алынады.

КМС-ның кейбір субъектілері бойынша ҚК отырыстарының күн тәртібіне олардың 
қызметіндегі мәселелердің салалық ерекшеліктерін көрсететін және жұртшылықтан 
жоғары кәсіби құзыреттілік пен эрудицияны талап ететін өзекті мәселелер енгізілді. 

Сонымен, 2022 жылғы 20 сәуірде «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 
ҚК отырысында ауыл шаруашылығы өнімдерін форвардтық сатып алу бағдарламасын 
іске асыру туралы есеп қаралды. Кеңес мүшелері баяндаманы назарға алуды және 
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ ҚК-де ауыл шаруашылығы өнімдерін 
форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша оны толық мерзімде орындау мақса-
тында жұмысты жандандыруды ұйғарды. 

Тағы бір мысал, «ҰАТ» АҚ  ҚК мүшелері 2021 жылдың 17 қыркүйегіндегі отыры-
ста EgovMobile мобильді қосымшасының жұмысы туралы есепті тыңдады. «ҰАТ» АҚ 
ҚК-сі электрондық үкіметті қолдау бөліміне мобильді қосымшаның ақаулары бойын-
ша жергілікті файлды және оның аналитикасын құру мүмкіндігін пысықтауды, оның        
проблемалық мәселелерін, сондай-ақ оларды жою бойынша іс-шаралар жоспарын 
қайта талдауды ұсынды. Сонымен қатар, ҚК отырысында eGovMobile мобильді қо-
сымшасының проблемалық мәселелері бойынша талдауды, сондай-ақ оларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспарын қайта қосу ұсынылды.

Басқа ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларда қолда бар ақпаратқа сүйен-
сек, даму жоспарларының жобалары мен есептері ҚК отырыстарында қаралған жоқ, 
бұл олардың жұмыс тактикасы туралы айтуға мүмкіндік бермейді.

2.2 Даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарларының 
орындалуын бақылау нәтижелері

Қазақстанда КМС субъектілерінің даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарларын 
іске асыру мониторингі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 27 ақпандағы №149 бұйрығымен бекітілген қағидалар бойынша жүзеге асы-
рылады.

Бұл ретте, «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 
2 қарашадағы №383-V Заңында9 мемлекеттік органдардың даму жоспарлары мен 
ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың іс-шаралары жоспарларының орын-
далуын бақылау нәтижелерін қандай кезеңде қарауға болатыны белгіленбеген.

Бәлкім, 2021-2022 жылдары бірде-бір КМС ҚК өз отырысының күн тәртібіне ен-
гізілмегендігінің және даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарының мониторингі 
мәселесін қарастырмағанының бір себебі де осы болса керек. «Қазақстан Ғарыш Са-
пары» ҰК» АҚ ҚК мүшелері өткен кезеңде даму жоспарын да, іс-шаралар жоспарын 
да қарастыруда біршама тәжірибе жинақтап, олар бойынша ұлттық компания бас-
шылығына өз ұсыныстарын білдірді. Сондықтан олар енді аталған құжаттардың орын-
далуын қадағалау мәселесін қарап, талқылауға кірісе алады. Даму жоспарының жоба-
сын «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ ҚК мүшелері де қарап, өзгерістер 
енгізу бойынша өз ұсыныстарын берді. 

Жалпы алты ҰК ҚК («Қазақстан Ғарыш Сапары «ҰК» АҚ; «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы «ҰК» АҚ; «Қазгеология» АҚ; «Kazakh Tourism «ҰК» АҚ; «Қазақстан ин-
жиниринг «ҰК» АҚ; «KazakhExport» ЭСК АҚ) өз отырыстарында талданатын кезеңде 

9 «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V Заңы.
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жобаларды қарады және талқылады, осылайша даму жоспарларының мониторингі 
мәселесін қарауға және талқылауға көшудің негізін қалады.

Мониторинг нәтижелерін қарау кезінде КМС субъектілерінің ҚК мүшелері тиісті 
саланың уәкілетті органы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, 
ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың даму жоспарлары мен іс-шаралар 
жоспарларының орындалуын бақылау бойынша есептерді дайындайтынын еске-
руі қажет. Тиісінше, олар өздерінің отырыстарына КМС субъектілері басшылығының 
баяндамалары мен есептерінен басқа, даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспар-
ларының орындалуын бақылау жөніндегі ақпараттарын тыңдау үшін тиісті саланың 
уәкілетті органының өкілдерін шақыра алады. Бұл ұлттық холдингтер мен ұлттық                         
компаниялардың бекітілген даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарларын іске асы-
рудың толық көрінісін береді.

2.3 Қаржы-шаруашылық қызмет және мемлекеттік сатып алу 
нәтижелерін талқылаудағы қоғамдық кеңестердің рөлі

Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметінің 
көрсеткіштері олардың даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарларында айқында-
лады. Сонымен қатар, іс-шаралар жоспары инвестицияларды, кірістерді, шығыстарды, 
несиелерді, дивидендтерді және қаржылық-шаруашылық қызметке қатысты басқа да 
ақпаратты қамтиды.

Қолданыстағы тәртіпке сәйкес, мемлекет акционері болып табылатын ұлттық хол-
дингтер мен ұлттық компаниялардың қызметінің нәтижелерін акциялардың мемле-
кеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын жүзеге асыратын мемлекеттік ор-
ган жыл сайын тыңдайды. Одан кейін тыңдау нәтижелері туралы есептер мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға және мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті 
органға жіберіледі10.

Соңғы екі жылда КМС екі субъектісінің ҚК мүшелері ғана қаржы-шаруашылық қыз-
метінің нәтижелерін талқылады. Отырыста 2022 жылғы 20 мамырда «Қазақстан инжи-
ниринг» ҰК» АҚ ҚК мүшелері ұлттық компанияның 2021 жылға арналған қаржы-ша-
руашылық қызметі туралы есебін тыңдады, онда негізгі міндеттер мен жоспарлардың 
орындалу барысы атап өтілді. 2022 жылғы 17 маусымдағы отырыста «С.М.Киров атын-
дағы машина жасау зауыты» АҚ проблемалық мәселелер, шешімдер қабылдау жолда-
ры мен қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері, сондай-ақ Басқарма төрағасы-
ның жұмыс қорытындылары, сондай-ақ «Қазақстан инжиниринг» «ҰК» АҚ Басқарма 
төрағасының 100 күн ішіндегі жұмыс нәтижелері қаралды. 

«Бәйтерек» ҰБХ» ҚК мүшелері 2021 жылғы 8 желтоқсандағы жиналыста ұлттық 
холдингтің қызметі туралы ақпаратты қарады. Талқылаудан кейін олар бұл ақпарат-
ты назарға алу туралы шешім қабылдады және 2022 жылғы 16 мамырдағы отырыста 
еншілес ұйым «Қазақстан Даму Банкі» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметінің 2021 ж. 
нәтижелері туралы ақпаратты тыңдап, талқылаудан кейін назарға алды. Басқа ұлттық 
холдингтер мен ұлттық компанияларда қолда бар ақпаратқа сүйене отырып, ҚК мүше-
лері өз отырыстарында қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін қараған жоқ.

Осылайша, КМС субъектілерінің соңғы екі жылдағы қаржылық-шаруашылық қыз-
метінің нәтижелерін талқылаудағы ҚК рөлі толық ашылған жоқ. Соған қарамастан, аза-
маттық қоғам өкілдері КМС кейбір субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметімен 
танысуға, олардың есептерін талқылауға қатысуға, сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды.

10  «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңының 184-бабының 9-тармағы.
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Сатып алу - ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларда олардың қызметін 
қамтамасыз ету үшін жүргізілетін процестердің бірі. Бұл ретте КМС субъектілері, бір 
жағынан, олардың мемлекеттік сатып алуларына қатыса отырып, мемлекеттік орган-
дар үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілер ретінде әрекет 
етеді, екінші жағынан, олардың өздері тауарларға тапсырыс берушілер рөлін атқара-
ды; жұмыстар мен қызметтерді, олардың қажеттіліктерін ескере отырып сатып алады. 

«Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы»     
Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 8 маусымдағы №47-VII ҚР Заңы ұлттық хол-
дингтердің және ұлттық компаниялардың қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты  қатынастарды 
реттейді. Негізінде бұл Заң 2021 жылы КМС субъектілерінде ҚК қалыптасқан кезең-
де қабылданып, жұмыс істей бастады. Тиісінше, ҚК отырыстарында жаңа Заң негізін-
де ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың сатып алу мәселелерін талқылау 
тәжірибесі үлкен қызығушылық тудырады.

Бұл ретте КМС субъектілері мемлекеттік органдар жүргізетін мемлекеттік сатып 
алуларға қатысады. Бұл ретте олардың арасындағы қатынастар «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ Заңымен реттеледі.

КМС субъектілері үшін сатып алу саласы екі Заңмен реттелетініне  және сатып 
алу процесінің өзі үнемі жетілдіріліп отыратына қарамастан, оның ішінде веб-пор-
талдар мен цифрлық технологияларды пайдалана отырып, бұл сала әлі де рәсімдік 
және мемлекеттік сатып алумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерімен 
байланысты тұтынушылар арасында да, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 
жеткізушілер арасында да қаржылық бұзушылықтар, ақшаны жұмсау және басқа теріс 
әрекеттермен ұштасады.

Мәселен, Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы №802 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасында 2018-2020 жылдарға 
арналған орташа есеппен 61% деңгейінде бір көзден алу тәсілімен тікелей сатып алу-
дың ең жоғары үлесі көрсетілген.

2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҚК-ді са-
тып алу комиссияларының жұмысына тарту арқылы олардың рөлін арттырудың орын-
дылығын атап өтті. «Мемлекеттік сатып алу – дұрыс пайдаланылуы тиіс орасан зор 
экономикалық ресурс. Бізде бұл мәселеде үлкен проблемалар бар. Бәсекелестік емес 
әдістермен сатып алу үлесі әлі де жоғары. «Самұрық-Қазына» қоры компанияларының 
сатып алуларына ерекше назар аудару керек. Ымыраластық, бұлыңғырлық, көтерілген 
бағалар - бұл фактілермен шұғыл түрде күресу керек11», - деді Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылдың 21 қаңтарында отандық ірі бизнес өкілдерімен 
кездесуде. 

ҰХ және ҰК-да ҚК және олардың мүшелері сатып алуды өткізу тәртібін жетілдіруде, 
сатып алудың бәсекелестік тәсілдерінің үлесін арттыруда, дербес деректерді, қызмет-
тік, коммерциялық және құпия ақпаратты қорғау, осы саладағы құқық бұзушылықтар-
дың алдын алу және азайту жөніндегі құқықтық нормаларды сақтай отырып, сатып 
алудың ашықтығын арттыруда маңызды рөл атқара алады, себебі «ҚК туралы» Заңмен 
оларға тиісті құқықтар қарастырылған.

Атап айтқанда, КМС субъектілерінің ҚК мүшелерінің КМС-ның тиісті субъектісін 
сатып алу бойынша конкурстық комиссияларға (аукциондық комиссияларға) қатысуға 

11 Мемлекет басшысы отандық бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. 21 қаңтар 2022 жыл // https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-
provel-vstrechu-s-predstavitelyami-otechestven№go-biznesa-2103845
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құқығы бар. 2021 жылғы 30 қарашадағы №1253 «Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, 
квазимемлекеттік сектордың жеке тұлғаларының сатып алуларын жүзеге асыру қағи-
даларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 
қарашадағы №1253 бұйрығының 44-тармағымен ҚК мүшелерінің өз өкілеттіктерін 
жүзеге асыру үшін тендерлік комиссияға қатысуы қарастырылған.

Бұл ретте конкурстық және аукциондық комиссияларға қатысу Қазақстан                   
Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 207-1-бабының 3-бөлі-
гінде көзделген комиссия төрағасы мен мүшелерінің, конкурс/аукцион нәтижесінде12 
қабылданған заңсыз шешімдері үшін жауапкершілігімен байланысты екені ескерген 
жөн. Мұндай жауапкершілік конкурстық/аукциондық комиссияларға қатысатын ҚК 
мүшелеріне де қатысты. 

Екі мәселені түсіну керек. Бір жағынан, конкурстық/аукциондық комиссияларға 
қатыса отырып, ҚК мүшесі комиссия мүшесінің функцияларын орындауға, яғни            
әлеуетті өтінім берушілердің құжаттарын қарауға, олардың біліктілік талаптарына 
сәйкестігін немесе сәйкес еместігін бағалауға міндетті, талаптарды анықтайды және 
сатып алу туралы соңғы шешімді қабылдайды. Екінші жағынан, ол КМС субъектісінің 
қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін талқылауға қатысады және тиісті 
шешім қабылдайды. Бұл жағдайда ҚК мүшелеріне жоғары жауапкершілік жүктеледі.

«ҚК туралы» Заңның 1-бабының 1-тармағына сәйкес кеңестердің консульта-
тивтік-кеңесші, байқаушы орган мәртебесіне ие екендігін ескере отырып, ҚК мен 
олардың мүшелерінің ден қою шаралары мемлекеттік органдар да, КМС субъектілері 
де қарауға міндетті ұсынымдар ретінде көрсетіледі.

ҚК мүшелерінің сатып алуға қатысуы КМС субъектілері үшін пайдалы болуы мүм-
кін, өйткені мүдделі емес тараптың қатысуы сатып алуды өткізуде үлкен объективтілік 
пен әділеттілікке ықпал етеді. ҚК және олардың мүшелерінің сатып алу саласына       
қатысуын, мысалы, келесі жолдармен кеңейтуге болады:

– алдағы күнтізбелік жылға сатып алу жоспарының жобасын талқылау;

– тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен жоспарланған сатып алу-
лардың көлемі мен орындылығын бағалау;

– сатып алу жоспарының орындалуы туралы есептерді талқылау;

– жеке сатып алуларды рейдтік тексеру.

2.4 Қоғамдық кеңестер қызметінің тетіктерін жетілдіру: 
сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық холдингтер мен ұлттық                          
компанияларда ерекше назар аударуды талап ететін өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Заңында көрсетілгендей сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты жою болып 
табылады. Мұндай жұмысты КМС-ның барлық субъектілері мен олардың лауазымды 
тұлғалары жүргізуі қажет. Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыла-
ры қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жа-
сауының алдын алу жөніндегі қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше 

12 «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Кодексі.
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орындамағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады13.

Азаматтық қоғам Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністері-
не «мүлдем» төзбеушілік атмосферасын құру арқылы онымен күреске көбірек тар-
тылуда. Сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен озық елдердің тәжірибесіне сүйене оты-
рып, Қазақстанда сыбайлас жемқорлықты барынша азайтудың басты шарты ретінде 
азаматтық қоғамды кеңінен тартудың озық тәжірибесі енгізілуде.

Жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және қоғамдық                    
бақылауды күшейту шеңберінде 2021 жылғы қаңтарда «Қоғамдық кеңестер туралы» 
Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу нәтижесінде қоғамдық кеңестер мен олар-
дың мүшелерінің құқықтық мәртебесі кеңейтілді, олардың рөлі мен маңызы артты. ҚК 
қоғамдық бақылау нысандарын жүзеге асырудың бірінші кезектегі міндеттерінің бірі 
халықты сыбайлас жемқорлықпен күрес процесіне тарту болып табылады.

КМС ҚК мүшелері қоғамдық бақылау төрт нысан бойынша жүзеге асырылады: 
қоғамдық мониторинг, қоғамдық сараптама, қоғамдық тыңдау, жұмыс нәтижелері    
бойынша басшыларды тыңдау.

Қоғамдық бақылау бойынша КМС субъектілерінің қоғамдық бақылау органда-
рының практикалық қызметінде жұмыс нәтижелері туралы есептерді тыңдау ныса-
ны сұранысқа ең көп ие болып шықты. Қоғамдық бақылаудың басқа нысандарына 
«ҚК туралы» Заңда мүмкіндіктер жасалғанымен, КМС ҚК тарапынан әлі де тиісті көңіл 
бөлінбеген.

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясат тұжырымдамасының түпкі мақсаты – сыбайлас жемқорлықтан таза 
қоғамды қалыптастыру.

Тұжырымдамада кең ауқымды қоғамдық қолдау болмаса, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдар сәтсіз аяқталады деп көрсетілген. Бұл тұрғыда КМС  субъектілерін-
де тиісті мәдениетті қалыптастыру маңызды рөл атқарады, оған ҚК мүшелері ықпал 
ете алады. Тұтастай алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат экономикалық 
тұрғыда және беделге ықпалы жөнінен жемқорлық тиімсіз болатын жағдайларды жа-
сауға бағытталған, соның ішінде  КМС субъектілерінде.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда ҚК, оның ішінде КМС субъектілерінде 
құрылған кеңестердің рөлін күшейтуге үлкен мән беріледі. Осы мақсатта сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспа-
рының 48-тармағында Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестердің 2022-
2026 жылдарға арналған Ұлттық баяндамаларда ұсынымдар қалыптастыру көзделген. 
2022 жылы КМС субъектілерінің ҚК-ің қызметі алғаш рет Ұлттық баяндамада жеке 
тарауында қарастырылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 2022–2026 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 48-тармағын («Сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алуда қоғамдық кеңестердің рөлін күшейту») іске асыру 
шеңберінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен, әкімдіктердің ҚК-де сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы комиссиялар құрылды.

Олардың негізгі мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері           
бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіру.

Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша комиссиялардың қызметіне 

13  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Заңының 
22-бабының 1-1-тармағы.
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жүргізілген мониторинг жұмыстың белсенді басталғанын көрсетті. Бес және одан да 
көп отырыстар өткізілген Алматы және Шымкент қалаларында жұртшылық өңірлердің 
түйткілді мәселелерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасына ен-
гізілген мәселелерді көтерді.

Аталған алқалы органның функцияларының бірі – мемлекеттік органдар мен     
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ша-
раларын жүзеге асырудағы жұмысын бақылау.

Сонымен қатар, өңірлердің көпшілігінде мұндай қоғамдық мониторинг                             
пассивті түрде жүргізілсе, Астана қаласы, Ақмола және Қостанай облыстарында мұн-
дай тәжірибе мүлдем жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін КМС субъектілері ҚК мен олардың мүше-
лерінің қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі маңызды орын ала-
ды. 

Дамыған елдердің тәжірибесі сыбайлас жемқорлықты азайтуға ақпаратқа кең қол 
жетімділік, шешім қабылдау процестерінің ашықтығы және қоғамдық қатысу тетік-
терін құру ықпал ететінін көрсетеді. Мониторинг нәтижелері КМС жекелеген субъек-
тілерінің интернет-ресурстарында ҚК бойынша арнайы айдар жоқ екенін көрсетеді, 
дегенмен «ҚК туралы» Заң бойынша әрбір кеңес жылына кемінде екі рет халықты 
өзінің қызметі туралы БАҚ және (немесе) интернет-ресурстар арқылы хабардар етуге, 
КМС тиісті субъектісінің өз қызметі туралы есептерді БАҚ-та  жариялауға және (не-
месе) өз интернет-ресурсында орналастыруға міндетті. Іс жүзінде бұл айдар интер-
нет-ресурс құрылымының үшінші немесе төртінші деңгейлерінде орналасуы мүмкін, 
бұл оны тез анықтауды және интернет-пайдаланушылар үшін белсенді пайдалануды 
қиындатады.

КМС субъектілерінің интернет-ресурстарында орналастырылған ақпарат, әдетте, 
қысқа, сипаттамалық түрде, КМС және олардың мүшелерінің қызметін толық ашпай-
ды. Бұл, мәні бойынша, азаматтардың ҰК қызметі, олардың құрамы, қабылданған ұсы-
нымдар, оларды қарау нәтижелері және т.б. ақпаратқа еркін қол жеткізуін шектейді, 
осылайша ҚК азаматтық қоғам үшін ашықтығы мен жариялылық деңгейін төменде-
теді.

Сыбайлас жемқорлықпен күресте КМС субъектілерінде 2021 жылы құрылған 
ҚК үлкен рөл атқара алады және мұндай жұмыстар 2022 жылы басталып та кетті. 
Осылайша, Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
11 қаңтардағы отырысында және 2022 жылғы 21 қаңтардағы отандық бизнес өкіл-
дерімен кездесуінде берген тапсырмаларын орындау мақсатында «Самұрық- Қазы-
на» ҰӘҚ» АҚ Үкіметпен бірлесіп, сатып алулар мен тендерлердің ашықтығы, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес негізгі бағыттарының бірі болып табылатын қызметін ре-
формалау бағдарламасын әзірледі. 

2022 жылғы 20 мамырдағы отырыста «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ еншілес ұйымы-
ның 2021 жылға арналған даму жоспары мен стратегиясын іске асыру туралы есебін 
қоғамдық талқылау барысында ұлттық холдингтің ҚК мүшелері  бөлек блокта ҚМГ 
комплаенс жүйесінің қызметі, оның ішінде сыбайлас жемқорлықпен күрес, инсайдер-
лік ақпаратты ашу, листинг мәселелері мен санкциялық тәуекелдер қарастырылды. 

2022 жылғы 27 мамырдағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ҚК отырысында «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ-ның 2021 жылғы қызметінің қорытындылары және оның стратегиясы тура-
лы есебін тыңдау кезінде комплаенс қызметінің жұмысына және сыбайлас жемқор-
лықпен күреске ерекше назар аударылды.
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2021 жылғы 13 тамыздағы отырыста «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ ҚК мүше-
лері талқылаудан кейін мақұлданған «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ-да қоғамдық 
бақылауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларының жобасын қарады.

2021 жылғы 15 қазанда «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ ҚК мүше-
лері 2021 жылғы 15 қазанда отырыстың күн тәртібіндегі мәселелерді қарап, пікір ал-
масып, ҚК негізгі құрылымда үш тұрақты жұмыс істейтін салалық комитеттерін, соның 
ішінде кадрлар және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл комитетін құру туралы 
шешім қабылдады. 

Сонымен бірге, 2022 жылғы 16 мамырдағы «Бәйтерек» ҰБХ» ҚК отырысында       
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызмет) тұрақты жұмыс істейтін ұйым құру мүмкіндігі туралы 
хаты қаралды. Сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы іс-қимыл жөніндегі комитет 
немесе комиссияның ұйымдық нысанындағы ҚК жанындағы орган. Бірақ ҚК мәселе-
сін талқылағаннан кейін мұндай органды құрмау туралы шешім қабылданды. Қолда 
бар қосымша ақпараттың болмауына байланысты бұл шешімнің себептерін анықтау 
қиын.

Басқа КМС ҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша баяндамалар мен 
есептерді тыңдап, өз шешімдерін қабылдайды деп болжауға болады. Сонымен бірге, 
2022 жылдың басынан бастап барлық ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларда 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі қалыптасып, жұмыс істей бастады. 
Олардың міндеті – сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын қамтама-
сыз ету. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс өз өкілеттіктерін КМС субъектісінің 
атқарушы органы мен лауазымды тұлғаларына тәуелсіз жүзеге асырады, директорлар 
кеңесіне есеп береді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте тәуелсіз. Сондықтан, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелеріне арналған КМС субъектілерінің ҚК 
отырыстарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс баяндамалары мен есеп-
терін тыңдауға болады. 
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Ұлттық холдингтер мен ұлттық компанияларда ҚК құрудың арқасында азаматтық 
қоғам өкілдері тікелей баяндамалар мен есептерді тыңдауға, оларды талқылауға қа-
тысуға, сұрақтар қоюға, басшылар мен мамандардан тікелей жауап алуға мүмкіндік 
алды. Жалпы, мұны КМС субъектілері мен азаматтық қоғам арасында ашық және сын-
дарлы диалог құруға мүмкіндік беретін оң өзгеріс деп бағалауға болады.

Алғашқы екі жылдағы КМС ҚК тәжірибесі ҚК оңтайлы сандық құрамы 10-12 мүше 
шегінде екенін көрсетті. КМС-ның бір субъектісінде ғана («Қазақстан инжиниринг» 
ҰК» АҚ) ҚК 15 мүшеден тұрады, яғни рұқсат етілген жоғарғы шекте. Азаматтық қоғам 
өкілдері КМС-да орта есеппен 73% дерлік деңгейде ұсынылған. Бұл көрсеткіштен 
жоғары «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» 
АҚ, «KazakhExport» АҚ ҚК-рі. КМС ҚК-да бизнес өкілдігінің жоғары деңгейін жағымды 
жағдай деп санауға болады: азаматтық қоғам өкілдерінің жалпы құрамының шама-
мен 60%-ын , ал ғылым мен білім беру салаларымен бірге - 75%-ды құрайды. Қалған 
25%-ы ҚР Парламент, мәслихат депутаттарына, ардагерлерге, кәсіподақтарға, БАҚ-қа, 
өнерге, саяси партияларға, әйелдер, экологиялық және жастар қозғалыстарына тиесілі.

Талданып отырған кезеңде «Kazakh Invest» ҰК» АҚ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» 
АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ, «Азық-түлік  кор-
порациясы» ҰК-да ҚК-де отырыстар ұдайы өткізіліп, есептер тыңдалып, әлеуметтік 
маңызы бар мәселелер талқыланып, үздік жұмыс тәжірибесі жинақталған. Олардың 
тәжірибесі зерттелуі, семинарлар мен тренингтерде кейс-стади түрінде ұсынылуы, 
КМС-дағы басқа ҚК-да таратылуы қажет. 

«KazakhExport» ЭСК АҚ, «ҰАТ» АҚ, «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, 
«QazExpoCongress» ҰК» АҚ ҚК-нің неғұрлым тиімді және жүйелі жұмысын құру қа-
жет. «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясы» ҰК» АҚ, «Kazakh Invest» ҰК» АҚ, «ҰАТ» АҚ ҚК шешімдері  бойынша 
құрылған комиссиялардың, комитеттердің, сараптамалық және жұмыс топтарының 
жұмысын жандандыру маңызды.

КМС субъектілерінің ҚК отырыстарында жыл сайын мыналарды қарау және талқы-
лау ұсынылады:

– тиісті салалардың уәкілетті органдарының басшылары мен жалғыз акционер-
лердің өкілдерін шақыра отырып, даму жоспарлары, іс-шаралар жоспарлары және 
оларды іске асыру жөніндегі есептер, өйткені бұл негізгі құжаттар ҰХ және ҰК даму 
векторларын, олардың өз мақсаттары мен міндеттеріне қаншалықты табысты қол 
жеткізетінін айқындайды, олардың қызметінің күтілетін және нақты нәтижелерін са-
лыстыруға мүмкіндік береді;

– қаржылық есеп беру және аудиторлық есептер (олар директорлар кеңесіне және 
акционерлерге бекітуге берілгенге дейін) АҚ басшыларының шақыруымен;

– сатып алумен айналысатын құрылымдық бөлімшелер басшыларының баяндама-
лары мен есептерін тыңдай отырып және сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтан-
дырылған қызметтер басшыларының қатысуымен сатып алу жөніндегі мәселелер;
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– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жетекшілерінің қатысуымен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін.

КМС ҚК мүшелеріне «ҚК туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көздел-
ген қоғамдық бақылаудың әртүрлі нысандарын белсендірек пайдаланған оңтайлы.

Министрліктер мен КМС субъектілерінде ҚК қызметі бойынша мамандандырылған 
әлеуметтік зерттеулер жүргізу ұсынылады. Осы мақсатта респонденттердің «азамат-
тық қоғам», «жеке бизнес», «мемлекеттік органдар», «бұқаралық ақпарат құралда-
ры», «квазимемлекеттік сектор» сияқты санаттарын бөліп көрсете отырып, осындай           
сауалнамаларды жүргізу әдістемесін әзірлеу және бекіту ұсынылады. Олардың әрқай-
сысында салыстыруға болатын министрліктер мен КМС субъектілерінің ҚК қызметіне 
өзіндік көзқарасы мен бағасы болуы мүмкін.

КМС субъектілерінде өз мүшелерінің қызметі қағидаты бойынша ерікті негізде 
құрылатын ҚК уақыт өте келе өзінің белсенді рөлін жоғалтпауы және бюрократиялық 
машинаға айналмауы үшін белгілі бір уақыттан кейін ҚК мүшелерді ротациялау ұсы-
нылады.

«Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жеке                          
субъектілерінің сатып алуларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қаржы                              
министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы №1253 бұйрығының 44-тармағын жаңа ре-
дакцияда жазу ұсынылады. ҚК мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мақсатында          
конкурстық комиссияның жұмысына байқаушы ретінде қатысады. 

«ҚК туралы» Заңға сәйкес КМС субъектілеріндегі ҚК мүшелеріне бақылау және 
қадағалау функциялары жүктелген, бұл конкурстық/аукциондық комиссияларға бақы-
лаушы ретінде қатысуды білдіреді. Алайда, олардың сатып алуды ұйымдастыру және 
өткізу процесіне араласуға және/немесе шешім қабылдауға құқығы жоқ. Тапсырыс 
беруші ретінде КМС субъектісінің Электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі - ЭЦҚ) 
тек ұлттық холдингтің немесе ұлттық компанияның қызметкеріне, яғни заңнама-
да көзделген тиісті жауапкершілік жүктелетін жұмыс істеп тұрған қызметкерге ғана 
берілуі мүмкін. Заңды тұлғаның ЭЦҚ жұмыс істеуге, тіркеуге, есеп беруге, құжаттарға 
қол қоюға, сатып алу веб-порталында белгілі бір операцияларды орындауға арналға-
нын есте ұстаған жөн. ҚК мүшелеріне бұл функциялар берілмеген, олар КМС субъек-
тісінің қызметкерлері болып табылмайтынын ескере отырып, ҚК мүшелеріне заңды 
тұлғаның ЭЦҚ беру мүмкіндігі жоқ. Сондықтан КМС субъектілерінің ҚК мүшелеріне 
«бақылаушы» мәртебесін беріп, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар құратын 
тендерлік/конкурстық комиссиялардың жұмысына қатысу ұсынылады.

Қоғамдық мүдделерді қорғау мақсатында КМС ҚК мүшелеріне КМС субъек-
тілерінің жұмыс нәтижелері туралы есептерін тыңдаумен қатар, ҚР «ҚК туралы» Заңы-
ның 17-бабында: қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдаулар, қоғамдық сараптама 
көзделген қоғамдық бақылаудың басқа да нысандарын белсендірек пайдалануды 
ұсыну қажет. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының 48-тармағында Қазақстан Республикасындағы ҚК қызметі 
туралы Ұлттық баяндамада ұсынымдарды қалыптастыру көзделгенін ескере отырып, 
субъектілердің ҚК Қазақстан Республикасындағы ҚК қызметі туралы ұсыныстарды 
қалыптастыру ұсынылады және олардың мүшелері жиналыстарда және өз қызметін-
де ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күреске, ең алдымен, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, яғни КМС субъектілердің 
басшылары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын бол-
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дырмауға бағытталған профилактикалық сипаттағы ұсыныстар беруге көбірек көңіл 
бөледі. 

Қолданыстағы нормативтік құқықтық база қоғамдық бақылау жүйесінің сипатын 
және оны жүзеге асыратын тұлғалардың өкілеттіктерін анықтауға мүмкіндік береді. 
Алайда, талдау «ҚК туралы» Заңның 16-бабында көзделген қоғамдық бақылаудың ҚК 
міндеттерінің толық орындалмағанын көрсетті. Атап айтқанда, ҚК жүргізетін қоғам-
дық бақылау міндеттерінің бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үдерісіне 
халықты тарту. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңға сәйкес «сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл» ұғымы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің 
өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі қызметін, оның 
ішінде. қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ретінде 
түсіндіріледі. «ҚК туралы» Заңды КМС субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуді көздейтін нормамен толықтыру ұсынылады. Сонымен 
қатар, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бүкіл 
қоғамды жұмылдыруға және «жемқорлық – індет, онымен күресу міндет» қағидатын 
ұстануға шақырады14.

КМС субъектілерінің ҚК мүшелері «ҚК туралы» Заңда көзделгендей, қоғамдық не-
гізде әрекет ететінін ескеру қажет. ҚК  жұмысы осы принципке негізделген. Бұл бір 
жағынан, КМС субъектілерінің ҚК мүшелерінің адал, ашық, бейтарап, принципті іс-әре-
кеттері үшін моральдық негіз ретінде қарастыруға болады, бірақ, екінші жағынан, бұл 
белгілі бір деңгейде ҚК мүшелерінің әсіресе ұзақ уақыт бойы (бір жылдан астам) жұ-
мыс істеуі белсенді қызмет мүмкіндіктеріне кедергі келтіреді, өйткені бұл жағдайда 
олардан көбірек жеке уақытты, күш-жігерді және кеңестің бетпе-бет отырыстарына 
қатысқаны үшін тысқары жерде тұратын мүшелерінен тіпті белгілі бір қаржылық 
шығындарды, соның ішінде жол жүруді және және орналасуды талап етуі мүмкін. 

Сонымен қатар, ҚК мүшелерінің КМС субъектілерінің жедел қаржылық-                              
шаруашылық қызметіне қатысты ағымдағы ақпаратқа іс жүзінде қол жеткізе алмай-
тынын ескеру қажет. Бұған олардың кейбіреулерінде КМС субъектілерінің қызметін те-
реңірек, мұқият және егжей-тегжейлі зерттеуге, қоғамдық маңызы бар проблемаларды 
анықтауға, өз ұсыныстарын әзірлеуге және енгізуге материалдық қызығушылықтың 
болмауы себеп болуы мүмкін.

Негізінде, КМС ҚК мүшелері сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін уәкілетті бақы-
лау мен құқық қорғау органдарын алмастыра алмайды.

14  https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-protivodeystviya-korrupcii-1128
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3-БӨЛІМ. 

ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕ.

3.1 Қоғамдық сараптама жүргізу механизмдері
Сараптама қоғамдық бақылаудың тиімді нысандарының біріне жатады. Сараптама 

рәсімі мемлекеттік органдардың қызметін бағалауды, осындай органдардың 
шешімдерді қабылдауы мен іске асыруының тиімділігін, оларды есепке алу үшін 
әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар дайындауды білдіреді.

7-сурет - Қоғамдық сараптаманы ұйымдастыру принциптері

Қоғамдық сараптама – мемлекеттік органдарға ықпал ету құралы, оның түпкі 
нәтижесі мемлекеттік саясатты жетілдіру15. Сонымен қатар, процедуралар әртүрлі 
мүдделерді/ұстанымдарды және оларды конфигурациялау мүмкіндіктерін анықтау 
үшін пайдаланылуы мүмкін16. 

2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында Қ.К.Тоқаев ҚК 
жұмысының ерекше маңыздылығын атап өтіп, бұл институтты жетілдірудің қажетті 
бағыттарын белгіледі. Атап айтқанда, Мемлекет басшысы мемлекеттік сатып алу 
процесін бақылауда қоғамның рөлін арттыру қажеттігін атап өтті, бұл белгілі бір 
дәрежеде сараптамалық бағалаудың функционалдық мазмұнына сәйкес келеді17.

15 Құқықтық саясатты зерттеу орталығы. Қоғамдық кеңестер жұмысының қағидаттары // https :// lprc . kz / wp - контент / жүктеп 
салулар /2020/01/ PRINCZIPY - RABOTY - OBSHHESTVENNYH - СОВЕТОВ . pdf (қаралған күні 02.08.2022)
16  Балобанов А.Е. Қоғамдық сараптама мемлекеттік саясаттың нысаны ретінде // Мемлекеттік саясат. 2021. V. 5. № 2, б. 44-64
17  Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 
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8-сурет - Қазақстандағы қоғамдық сараптама: нысана және бастамашы

«ҚК туралы» ҚР Заңының 22-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қоғамдық 
сараптаманы ұйымдастырушы тек ҚК болып табылады. Сараптама ҚК-дің келісімінсіз, 
сондай-ақ олардың қатысуынсыз жүргізілмейді.

Осы баяндаманың мәтінін дайындау кезінде Қазақстандық қоғамдық даму               
институты (бұдан әрі – ҚҚДИ) қоғамдық пікірге зерттеу жүргізді, оның негізінде әрбір 
бесінші қазақстандық (20,7%) ҚК-ті бақылау функцияларын жүзеге асыратын орган 
деп атауға болатынына сенімді екені анықталды. Ал он респонденттің  төртеуі шама-
мен (42,5%) ҚК азаматтардың шешім қабылдауға қатысуының тиімді нысаны екеніне 
сенімді.

Тереңдетілген сұхбат жүргізілген, қазіргі шақырылымдағы ҚК-дің  мүшелері        
жұмыстың сараптамалық бөлігін сипаттау бойынша біршама ұстамдылық танытты. 
Әлбетте, Әділет министрлігінің ҚК-нің мүшелері болып табылатын респонденттер 
заңнамада белгіленген нысан бойынша қоғамдық сараптама рәсіміне қатысуды көр-
сетті. Олар кеңестің негізгі қызметі НҚА-ді талқылау және сараптау екенін атап өтті. 
Сондай-ақ, ұлттық компаниялардың қоғамдық кеңестері атынан сұхбатқа қатысушы-
лардың бірі, компанияның даму стратегиясын құру бойынша ұсыныстарда қоғамдық 
сараптаманың даму болашағын көретінін айтты. Осылайша, тереңдетілген сұхбаттар 
сериясына қатысқан әрбір оныншы респондент қоғамдық сараптама тәртібімен таныс 
екенін көрсетті.

Қоғамдық бақылау процедурасы ретінде сараптама жоғары деңгейде хабардар 
болуды білдіреді. Сонымен қатар, әлеуметтік сауалнама нәтижесі көрсеткендей, ҚК ту-
ралы жұртшылықтың хабардар болу деңгейі төмен. Атап айтқанда, барлық өңірлерден 
1200 респондент қатысқан ҚҚДИ  сауалнамасы негізінде респонденттердің 19,1%-ы 
ғана облыстағы ҚК-дің қызметінен хабардар екені, респонденттердің  22,1%-ы ау-
дандық ҚК туралы хабардар екені анықталды, ал олардың 29,4%-ы қалалық ҚК-тер 
туралы біледі, министрліктердің ҚК-і туралы 3,0%-ы біледі, респонденттердің тиісінше 

1 қыркүйек 2020 жыл. //https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-
tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g (қаралған күні  01.08.2022)
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4,0% және 2,1% ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың ҚК-рі туралы біледі, 
ал 38,7%-ы немесе сауалнамаға қатысқан әрбір он адамның төртеуіне жуығы бұл 
сұраққа жауап беруге қиналған.

ҚК функцияларының бірі ретінде қоғамдық сараптаманы дамыту мәселесі бар. 
Кеңестерге кең ауқымды функциялар берілді, бірақ әдістемелік қамтамасыз етілмеді. 
НҚА-ді сараптау бойынша жұмыс форматы қазіргі уақытта ҚК-дің функционалдық 
мүмкіндіктері шеңберінде қоғамдық бақылаудың бұл түрін жүзеге асырудың іс жүзінде 
бірден-бір жолы болып табылады. Сонымен қатар, сараптаманың бұл нысаны орталық 
мемлекеттік органдардың ҚК-і жұмысы аясында жүзеге асырылады. Барлық қаралған 
кейстердің ішінде қазіргі уақытта НҚА сараптау қоғамдық сараптаманың жалғыз 
жұмыс форматы болып көрінеді. Тереңдетілген сұхбат жүргізілген ҚК мүшелерінің 
іс жүзінде 50%-ға жуығы мәслихаттар мен «Ашық НҚА» құзіреттерін қайталауға  
байланысты оны ҚК-дің қызметінен алып тастау қажет екенін көрсетеді. Көбінесе 
осыған қажет білімі мен дағдысы жоқ ҚК-ді мемлекеттік органдар НҚА жобаларының 
сараптамасына тартады. Сараптамалық кеңестердің жұмыс форматы қазіргі уақытта 
қатысу рәсімдеріне, соның ішінде сараптама рәсімдеріне толық бағытталмаған. 
Сонымен қатар, қоғамдық бақылау және азаматтарды шешім қабылдауға тарту 
жөніндегі кеңестердің әлеуеті екінші кезектегі іс-әрекеттер қатарына ығыстырылған.

Скандинавия елдерінен үлгі ала отырып, қоғамдық кеңестер жұмыс істеп тұрған 
комиссиялар мен ұйымдық құрылымдар шеңберінде әлеуметтік аудит жүйесін 
әзірлеуге кіріссе, проблемаларды шешуге болады. Бұл мемлекет пен қоғамның өзара 
әрекеттесуінің тұрақты үлгілерін күнделікті өмірге енгізу арқылы консенсуалды 
демократияны дамыту әлеуетін арттырады.

3.2 Қоғамдық мониторингті жүргізу тетіктері

3.2.1 Қоғамдық мониторинг жүргізудің халықаралық 
тәжірибесін талдау

Қоғамның мемлекеттік органдар мен құрылымдардың қызметін бақылау  құқығы-
ның философиялық мәнін Алексис де Токвиль дәл атап өтіп, мемлекет азаматтардың 
бірігу құқығын мойындаған бойда оны пайдалана алатынын көрсетті18. Қоғамдық 
бақылау органдарын құру мемлекетке азаматтардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғауға жақсырақ кепілдік беруге мүмкіндік береді19. Тұжырымдаманың анықтама-
сы бақылау объектілері қызметінің қоғамдық мүдделерді сақтауына қоғамдық бақы-
лау субъектілерінің үздіксіз, процессуалдық және құқықтық реттелетін мониторингі 
тәртібін білдіреді20.

Қоғамдық бақылау процедураларының тиімділігі бойынша АҚШ сөзсіз көшбасшы 
болып саналады. Жұмыс істейтін 1,5 млн қоғамдық ұйымдардың  ішінде қоғамдық 
бақылау құрылымдары функцияларына биліктің әрекетін бақылау, сайлау өткізу және 
сайлау алдындағы уәделерді орындау кіретін ұйымдардың ерекше түрі болып табы-

18  Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 554 б.б. 155
19  Кабанов П.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы қоғамдық бақылау: ғылыми категория және оның мазмұ-

ны // Ресей экономика және құқық журналы. 2014. № 3 (31) // https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-kontrol-v-sfere-
protivodeystviya-korruptsii-nauchnaya-kategoriya-i-ee-soderzhanie (қаралған күні: 07.29.2022.).
20  Ахметов Е.Қ. Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингі туралы // Қазақстан Республикасының Заңнама және 
құқықтық ақпарат институтының хабаршысы. 2015. № 4 (40) // https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obschestven№m-monitoringe-
№rmativnyh-pravovyh-aktov (қаралған күні: 28.07.2022).
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лады. Мұндай құрылымдар тергеу жүргізеді және сыбайлас жемқорлық фактілерін 
әшкерелейді, сондай-ақ белсенді түрде ұлттық азшылықтардың мүддесін қорғайды21.

Орталық және Шығыс Еуропа елдеріндегі саяси трансформациялардан кейін «жас 
демократиялық елдер» бірқатар өткір әлеуметтік-саяси проблемалармен бетпе-бет 
келді: мемлекеттік басқарудың тиімділігінің төмен деңгейі, сыбайлас жемқорлық,   
әлеуметтік теңсіздік және т.б. Оларды шешу жолдарының бірі қоғамдық бақылауды 
институциаландыру болды.

Табысты тәжірибе ретінде теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуды билік-
тің қызметін бақылаумен үйлесетін Вишеград  тобындағы елдерді (Польша, Венгрия,      
Чехия, Словакия) айтуға болады.

 Freedom House халықаралық үкіметтік емес ұйымының мәліметі бойынша, демо-
кратияның даму деңгейінің жиынтық индексі бойынша Орталық Шығыс және Оңтүстік-
Шығыс Еуропа елдері арасында жетекші орындарды дәл Вишеград төрттігінің елдері 
алады. Мәселен, 2021 жылы 10 балдық шкала бойынша демократия деңгейінің жал-
пы индексі Чехияда бір баллдың ең жоғары жолағы 7,74 болды;  Польшада – 6,8;            
Венгрияда – 6,5; Словакияда – 7.0322.

Польшадағы қоғамдық бақылау субъектілерінің жүйесінде 2003 жылы құрылған 
«Watchdog Poland» («Польша сақшылары») азаматтық желісі ерекше орын алады, ол 
бұрын жергілікті азаматтық топтар көшбасшыларының қауымдастығы ретінде белгілі. 
Азаматтық желі үкіметтердің заңдылық пен ашықтықты сақтауын қадағалайды және 
оның қызметі туралы ақпарат алады.

«Watchdog Poland» азаматтық желісі бүкіл Польшада жұмыс істейді. Желінің ай-
мақтық мамандары ресурстық және білім беру орталықтары арқылы сарапшылармен: 
заңгерлермен, әлеуметтанушылармен, экономистермен және IT мамандарымен ынты-
мақтасады. 2007 жылдан бастап «Watchdog Poland» азаматтық желісі «Мықты сақшы» 
бағдарламасы аясында қоғамдық бақылаумен айналысатын үкіметтік емес ұйымдарға 
қолдау көрсетіп келеді. «Watchdog Poland» мемлекеттік мекемелерді «бақылау іс-әре-
кеттері» деп аталатын шаралар аясында жүйелі және кеңінен бақылауды жүзеге асы-
рады. Мәселені анықтағаннан кейін «қамқоршы» ағымдағы жағдайды өзгерту үшін 
шешуші әрекеттер жасайды, олар үш түрге бөлінеді: «заңды - «қамқоршы» сотқа не-
месе бақылаушы органдарға шағымдар дайындағанда және инновацияларды енгізу 
туралы қорытынды жасағанда, ал қолданыстағы заң бойынша; саяси – «сақшы» қа-
лыптасқан жағдайды түзету үшін жаңа заң енгізу немесе оны өзгерту қажеттілігі тура-
лы білгенде. Бұл жағдайда «сақшы» саясаткерлерді кеңестер, конференциялар, сарап-
тамалар беру арқылы әрекетке ынталандыруға міндетті; қоғамдық – нақты өзгерістер 
үшін демонстрациялар, шерулер, парақшаларды жаппай жіберу арқылы қысым қажет 
болғанда. Кейде сонымен бірге басқарушыларды оқыту қажет»23.

Осылайша, шетелдегі қоғамдық мониторинг тәжірибесін талдау үкіметтік емес 
сектор жұмысының тиімділігін көрсетеді. АҚШ, Германия, Польшаның азаматтық бел-
сенділері жағдайға ықпал ету тетіктерін қалыптастырды. Мониторинг адам құқықта-
рының сақталуын бақылау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін қолда-
нылады. «Watchdog Poland» тәжірибесі Қазақстандағы жағдайға белгілі дәрежеде 
бейімделуі мүмкін, мұнда қоғамдық мониторингті Қоғамдық кеңестердің мүшелері де, 

21  Mikefall M. Американдық азаматтық қоғам // Независимая газета. 2013. 29 сәуір. // http://www.ng.ru/ideas/2013-04-29/1_us_society.

html (қаралған күні: 29.07.2022).

22  Демократия индексі 2021: Қытай мәселесі // https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/ (қаралған күні 30.07.2022)
23  «Watchdog Poland» поляк азаматтық желісінің веб-сайтындағы материалдар негізінде // http://www.siecobywatelska.pl ( 

қаралған күні 08.01.2022.)
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үкіметтік емес ұйымдар да жүргізе алады. Бұл ретте біз жұмыстың «сақшы» қоғамдық                
жұмыстарды атқара алатын бөлігі туралы айтып отырмыз, оның мәні мәселе төңірегін-
де қажетті ақпараттық толқынды қалыптастыруында.

3.2.2 Қоғамдық мониторинг Қазақстандағы бақылау нысаны 
ретінде

Қоғамдық мониторингтің бірнеше мақсаты бар: «мемлекеттік органдардың мем-
лекеттік қызметтерді көрсетуі, мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды, стратегиялық 
жоспарларды және бюджеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламала-
рын іске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қол-
дану нәтижесіндегі жағымсыз салдарларды анықтау»24.

9-сурет - Қоғамдық бақылау объектілері мен субъектілері

«ҚК туралы» ҚР Заңының 20-бабының 1-тармағында қоғамдық мониторингті     
ұйымдастыру және жүргізу тәртібін тек арнайы заңнамалық актімен ғана емес, сон-
дай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де НҚА актілерімен айқындау құқығы көз-
делген25.

Мониторингті мемлекеттік органдардың қызметін қоғамдық шектеулі бақылаумен 
ғана тарылту мүлдем дұрыс емес26. Мониторинг әлеуметтік әділеттілік принциптерін 
іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзіндік теңдестіру  жүйесінің қызметін 
атқарады.

Мониторинг процедурасы жоспарлаудан басталады және бұл функция ҚК-ке жүк-
теледі. Қоғамдық мониторинг жүргізу жоспары қоғамдық бақылау объектісін, мерзімін, 
мақсаттары мен міндеттерін қамтуы тиіс.

ҚК мүшелері мемлекеттік органдардан және олардың лауазымды адамдарынан, 
сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінен сұрататын ақпарат мониторинг 
үшін деректер базасы болып табылады. Қоғамдық мониторинг нәтижелері бойынша 
оны жүргізген тұлғалар қорытынды жасайды.

24  «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V Заңы (30.12.2021 жылғы 

өзгерістер мен толықтырулармен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 36800092&pos= 447;-55#pos=447;-55&sdoc_pa
rams=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D028%25D25%25D25% 25D0% 25B7%25D0%
25B0%26режим%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tСиноним%3D1%26tShort%3D1%26tСуффикс%3D1&sdocce
ss_0202=50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 }
25 «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V Заңы (30.12.2021 жылғы 

өзгерістер мен толықтырулармен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 36800092&pos= 447;-55#pos=447;-55&sdoc_pa
rams=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D028%25D25%25D25% 25D0% 25B7%25D0%
25B0%26режим%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tСиноним%3D1%26tShort%3D1%26tСуффикс%3D1&sdocce
ss_0202=50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 }
26  Қоғамдық мониторинг: жағдайы және даму болашағы. Монография / Р.Қ.Сарпековтың жалпы редакциясымен Нұр-Сұлтан: 
«Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК, 2021. 186 б. бірге. 14–15
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«ҚК туралы» ҚР Заңының 20-бабының 3-тармағына сәйкес, коммерциялық емес 
ұйымдарға қоғамдық мониторинг жүргізу құқығы ҚК атынан берілуі мүмкін27.

Қоғамдық мониторинг жүргізу тәртібін қаржыландыру мәселелерінің де өзін-
дік ерекшеліктері бар. «ҚК туралы» Заң тартылған коммерциялық емес ұйымдарға 
ақы төлеу тәртібін реттемейді, алайда «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер                                    
туралы» Заңда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүр-
гізуге байланысты шығындарды төлеудің екі нұсқасы қарастырылған. Осылайша, 
қоғамдық бақылау субъектілері аталған қызметті жүзеге асыру кезінде өз бастамала-
ры бойынша шығындарды өз қаражаттары есебінен көтереді, ал коммерциялық емес 
ұйым мемлекеттік тапсырыс алған кезде төлем мемлекеттік бюджеттен жүзеге асы-
рылады. Қоғамдық мониторинг ұйымын қаржыландырудың соңғы әдісі бір мезгілде 
үкіметтік емес ұйым мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйымдарда ғана қолжетімді 
болуы мүмкін.

Процедураны құқықтық реттеудегі бірқатар олқылықтарды атап өткен жөн. Атап 
айтқанда, «ҚК туралы» Заңның 20-бабының 4-тармағында мемлекеттік органдардан 
немесе олардың лауазымды адамдарынан мониторинг нысанасына қатысты қажетті 
ақпаратты сұрату құқығы белгіленген. Бірақ бұл норманың пәндік құрамын тек қоғам-
дық кеңес мүшелері ғана ұсынады. Қоғамдық бақылаудың өзге субъектілері – ком-
мерциялық емес ұйымдар қоғамдық мониторинг жүргізу кезінде ақпаратты сұратуға 
құқылы емес28.

Мониторинг процедуралары арқылы ұсынылатын қоғамдық бақылау механизмі 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасына мониторинг жүргізу түрінде ғана институттан-
дырылған, ол өзінің әлеуетін толық пайдаланбайды. Қоғамдық пікірді зерттеу аясын-
да ҚҚДИ  іріктеу көлемі 1200 респонденттен тұратын әлеуметтік сауалнама жүргізді. 
Сауалнамадағы сұрақтардың бірі сауалнамаға қатысушылардан ҚК қызметін неліктен 
пайдалы деп санайтыны туралы түсініктеме беруді сұрады. Респонденттердің 43%-ы 
қоғамдық кеңестер өңірдегі ең өзекті мәселелерді анықтауға үлес қосатынын айт-
ты. Респонденттердің біраз бөлігі (42,5%) ҚК азаматтардың шешім қабылдауға қаты-
суының тиімді нысаны екенін көрсетті. Дегенмен, респонденттердің бестен бірі ғана 
(20,7%) қоғамдық бақылауды жүзеге асыратындарын көрсеткен. Аталған деректерді 
талдау төмендегіні растауға мүмкіндік береді: қоғамдық пікірде ҚК азаматтардың 
басқаруға қатысуының нысаны болып табылады деген түсінік басым және респон-
денттер атап өткен жауаптар ішінде ҚК қоғамдық бақылау жүйесінде белгілі бір 
рөл атқара алады деген жауап жиілігі бойынша үшінші ретте тұр. ҚК қызметінде бұл 
жағдайды ескеру қажет, мониторинг жүргізу проблеманы дер кезінде байқауға және 
мемлекеттік органдармен бірлесіп жағдайды реттеу бойынша шаралар қабылдауға 
мүмкіндік береді.

Бұл ретте, ұлттық баяндама мәтінін дайындау барысында жүргізілген тереңдетіл-
ген сұхбаттар топтамасында сарапшылар қоғамдық бақылау тетіктерін  бағалауға 
сын көзбен қарайды. ҚК-тер қызметі аясындағы қоғамдық бақылау құралдарының 
тиімділігін бағалау туралы сұраққа жауап берген 20 қатысушының 9-ы олардың тиім-
сіз екенін көрсетті.

ҚК қадағалауды жүзеге асырмауы керек деген пікір әртүрлі тұжырымдарда 
қайталанады, өйткені, прокуратура бар, ҰҚК бар, Экономикалық тергеу қызметі бар, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бар. Сонымен қатар, тереңдетілген сұхбатқа 

27  «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V Заңы (30.12.2021 жылғы 

өзгерістер мен толықтырулармен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 36800092&pos= 447;-55#pos=447;-55&sdoc_pa
rams=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D028%25D25%25D25% 25D0% 25B7%25D0%
25B0%26режим%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tСиноним%3D1%26tShort%3D1%26tСуффикс%3D1&sdocce
ss_0202=50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000}
28  Қиязова А.Ж.Коммерциялық емес ұйымдар қоғамдық мониторингте: құқықтық реттеу және қолдану тәжірибесі // Қазақстан 
Республикасы Заңнама институтының ғылыми-құқықтық журналы №4 (58) 2019 ж.
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қатысушылар Заңда қоғамдық бақылауды жүзеге асырудың бірнеше нысандары қа-
растырылғаны туралы бірауыздан пікірлерін білдірді, бірақ бұл іс жүзінде қашан жү-
зеге асырылғаны туралы мысалдар өте аз.

Осылайша, қазіргі координаттар жүйесіндегі қоғамдық мониторинг айтарлықтай 
жаңа механизм деп айта аламыз. ҚК қызметі тұрғысында мұндай мониторингті дамы-
ту керек деген пікірдеміз және оның рөлі бірте-бірте байқала бастайды.

ҚҚДИ жүргізген әлеуметтік сауалнама деректері ҚК-дің жұмысы өмірдің қай сала-
сында көбірек байқалатынын анықтайды. Респонденттердің 39,0%-ы ҚК-дің қызметі 
халықтың әлеуметтік маңызды топтарын қолдаудан көбірек көрінетінін, респондент-
тердің 27,0%-ы жұмыспен қамту мәселелерін шешудегі ҚК рөлін,  респонденттердің 
21,1%-ы экологиялық проблемаларды шешуде ҚК жұмыстың маңыздылығын көр-
сетті. Респонденттердің 19,3%-ы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықта-
рын қорғауда ҚК жұмысының маңыздылығын атап өтті. Іс жүзінде респонденттердің     
19%-ы әлеуметтік зиянды құбылыстарды жоюға көмектесудегі қоғамдық кеңестер жұ-
мысының маңыздылығын атап өтті.

2021 жылы Алматы қаласының ҚК-і қала тұрғындары мен ҮЕҰ өтініштері негізінде 
алты рет көшпелі мониторинг жүргізді. Солардың ішінде келесі тақырыптар бойынша: 
«Халықтың әлеуметтік осал топтары санатындағы тұрғындарды мемлекеттік қолдау 
бағдарламаларының тиімділігін анықтауды талдау және мониторингілеу», «Әлеумет-
тік керенаулық», «Медициналық-әлеуметтік сараптама комиссияларының қызметін 
проблемалық талдау және мониторингі», «Мемлекеттік спорттық-шығармашылық 
тапсырыстарды жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру» (Мәдениет 
және спорт басқармасынан); «Қосымша білім беру» (Алматы қаласы Білім басқарма-
сынан); «Қоқысты әкету, сақтау және кәдеге жарату жағдайының мониторингі»; «Ата-
мекен» ҰКП бағдарламаларын іске асыру үшін жағдайды ұйымдастыру және жақсарту 
мәселелері» және «Бизнестің жол картасы - 2025» жүргізілді. 

Алматы қаласында жүргізілген қоғамдық мониторингтер жалпы Қазақстандағы 
қоғамдық пікірге тән жалпы үрдісті көрсететін дерек бар: респонденттердің басым 
көпшілігі халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауда, жұмыспен қамту мәселелерін 
шешуге көмектесуде ҚК жұмысын көргісі келді.

Талдауды тереңдетілген сұхбаттар сериясының нәтижелерімен толықтырған жөн. 
Зерттеуге қатысушылар ҚК жұмысының нәтижесінде қандай азаматтық бастамалар 
тыңдалғанын атап өтті.

Респонденттің айтуынша, «Зерде» ҰХ» АҚ ҚК екі комитет құрылды, олардың 
бірі құқықтық мәселелермен айналысады, екіншісі стратегиялық мониторинг, даму            
перспективаларын бағалау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірқатар мәселелерді 
шешу функцияларын орындайды.

Қарағанды облысының ҚК-і мынандай мәселені талқылады: әлеуметтік маңызы 
бар тауарлардың қымбаттауы, жастар мәселесі, буллинг және кибербуллинг; көп ба-
лалы отбасы, денсаулық, бұқаралық спортты, бұқаралық мәдениетті дамыту; құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық; су тапшылығы, яғни, іс жүзінде мониторинг 
қала өмірінің барлық негізгі аспектілеріне әсер етті.

ШҚО ҚК-і Риддер қаласындағы өрт оқиғалары, тұрғындарды жұмыспен қамту, 
жасыл желектерді отырғызу ережелері, бас бостандығынан айыру орындарынан бо-
сатылған тұлғаларды әлеуметтендіру және ШҚО ювеналды полициясының жағдайын 
қоғамдық бақылауға ұсынды.

Бұл ретте Павлодар облысының ҚК-і азаматтық бастамалардың тыңдалғанын 
ескермеген. Дәл осындай жағдай Астанада да қалыптасқан. Бірақ Қоғамдық кеңестер 
құрылымдары қызметінің ұсынымдық сипатының фактісі Петропавл, Орал қалалық 
ҚК-де тіркелген.
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Қоғамдық мониторингтің қандай аспектілері ҚК қызмет саласына жататынын және 
олардың әлеуметтік шындықта қалай жүзеге асырылып жатқанын бағалауға мүмкін-
дік беретін тағы бір аспект – Астана қаласының ҚК қызметін талдау. Осылайша, мы-
салға, 2021 жылы осы кеңестің отырыстарында ерекше қажеттіліктері бар адамдарға 
қатысты тоғыз ұсыным берілген, олардың барлығы ерекше бақылауға алынып, жұ-
мысқа қабылданды.

ҚК-дің шетелдік және отандық тәжірибесін талдауды ескере отырып, олар 
«Watchdog Poland» ұқсас салада жұмыс істейтін еріктілермен ҮЕҰ-мен және еріктілер-
мен тұрақты өзара әрекетін күшейткен дұрыс. Мемлекеттік органдар мен құрылымдар 
өз қызметінде ашықтыққа, анықтыққа қол жеткізу үшін белсенді жұмыс істеуі қажет 
және қоғамдық мониторинг толық форматта әлеуметтік тұрақтылықтың сын-қатеріне 
жауап болмақ.

3.2.3 Қоғамдық кеңестердің қоғамдық мониторинг пен 
қоғамдық тыңдауларға қатысу тәжірибесі: кейстер

1. Астана қаласының тәжірибесі29

Астана қаласы ҚК әкімдіктің әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын 
тұрақтандыру бойынша қызметіне қоғамдық бақылау жүргізді. Елорда нарығындағы 
аталған тауарлардың бағасын тұрақтандыру мақсатында әкімдік шаралар қабылдауда, 
оның аясында кері тетік бойынша кәсіпкерлік субъектілеріне 14 млрд теңге көлемінде 
несие бөлінді.

Астана қаласы ҚК мүшелері бір ай ішінде (2022 жылғы 11 тамыз бен 9 қыркүйек 
аралығында) 8 сауда нысанына мониторинг жүргізді. Тұрақтандыру шаралары аясын-
да арзандатылған тауық етінің бағасы қымбаттағаны анықталды.

Мониторинг нәтижесінде «Астана қаласының Инвестициялар және кәсіпкерлікті 
дамыту басқармасы» ММ және Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы басшылығына 
ҚК отырысында жарияланған ескертулер мен ұсынымдар әзірленді. 

2. Ақмола облысының тәжірибесі
Ақмола облысының ҚК азаматтардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздік стан-

дарттарын сақтау (Көкшетау қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлерде орналасқан дәм-
ханалар, басқа да қоғамдық тамақтану объектілерінде газ баллондары болған жағдай-
да) тұрғысынан шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін, энергетика, жылу/сумен 
жабдықтау және/немесе кәріз жүйесі кәсіпорындарының тарифтері мен жалақыны 
қалыптастырудың проблемалық мәселелері, Ақмола облысының ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілерін субсидиялау, «Оқжетпес» ФК және «Арлан» ХК қызметін да-
мытуға бөлінген бюджеттік қаражатты пайдалануын зерделеу кезінде қоғамдық мо-
ниторингті пайдаланды. Бақылау нәтижесінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
жүйесіне қарасты кәсіпорындардың бірі бақылаушылардың еңбекақысын арттырып, 
облыстағы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау мақсатында республи-
калық бюджеттен қосымша субсидиялар бөлінді.

3. Түркістан облысы Созақ ауданының тәжірибесі30

2022 жылдың маусым айында Түркістан облысы Созақ ауданының ҚК ауыл 

29  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
30  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
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шаруашылығы техникаларына жеңілдетілген жанармайдың сапасын тексеру қажеттігі 
туралы мәселені көтерді. Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалануда мерзімді 
техникалық ақауларға тап болған шаруа қожалығы Созақ ауданының ҚК-не жүгінді. 
Азаматтар бұл мәселені жергілікті жанар-жағармай құю бекетінде сатылатын 
жеңілдетілген жанармайдың (дизельді отынның) сұйылтуы ықтималдығымен 
байланыстырады.

Қоғамдық мониторинг барысында жеңілдетілген жанар-жағармайды өткізу құнын 
асыра бағалау фактісі анықталды. Жеңілдікті отынның 1 литрі 195 теңгенің орнына 
шаруа қожалығы 220 теңгеден сатып алуға мәжбүр. Сонымен қатар, аудан тұрғында-
ры арасында өзекті түйткілді мәселелер бойынша сауалнама жүргізіліп, ауданда шөп 
оратын машиналар жетіспейтіні және науқан кезінде комбайн көршілес Бәйдібек ау-
данынан жалға алынғаны анықталды.

Барлық ұсынымдар мен сұрақтарды Созақ ауданы әкімдігінің Кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөліміне, «Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқарма-
сы» ММ-не жолданды, олар аталған мәселелерді шешу үшін жұмысқа қабылдады.

4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жұмыс тәжірибесі31

Ішкі істер органдарының қызметіне қоғамдық бақылауды Ішкі істер министрлігінің 
мәселелері бойынша ҚК жүзеге асырады. Қала тұрғындарын толғандыратын мәселе-
лердің бірі – әлеуметтік инфрақұрылымның дамуы ескерілмей, елордадағы тығыз 
құрылыс салу жағдайы. Тығыз құрылыстан зиян көрген қала аудандарының қоғамдық 
мониторингі шеңберінде ІІМ қызметі бойынша ҚК ағымдағы проблемаларға талдау 
жүргізді.

Қоғамдық бақылау міндеттерін іске асыру шеңберінде ІІМ ҚК сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің болуын талдау және кейіннен құқық бұзушылықты тудыратын барлық 
заңсыз шешімдердің күшін жою және  әлеуметтік шиеленісті күшейтудің алғышартта-
рының алдын алу мақсатында өз жұмысына ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл агенттігін тартты. Сондай-ақ, ІІМ ҚК тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелеріне 
бірнеше отырыстар арнады. Полицейлердің азаматтардан түскен қоңырауларға тиісті 
ден қою, сондай-ақ дағдарыс орталықтарының болуы мәселелері қарастырылды.

Қазіргі уақытта осындай құқық бұзушылықтар үшін жазаны криминализациялау 
және қатаңдату мақсатында заңнаманы өзгерту бойынша ұсынымдар әзірленуде.

5. Алматы қаласының тәжірибесі32

Алматы қаласының ҚК қаланың туристік орталықтарына мониторинг жүргізіп, 
нәтижесінде келесідей қорытынды жасайды.

Қалада 5 модульдік туристік ақпараттық орталықтар жұмыс істейді. Олар Тұңғыш 
Президент саябағында, 28 панфиловшылар саябағында, Абай, Достық және Атакент 
көшелерінің қиылысында орналасқан.

Кешендер жылжымалы болғандықтан, модульдердің орналасуы кейде өзгеріп 
отырады. Мәселен, «Есентай» сауда орталығындағы туристік сапар орталығы Тұңғыш 
Президент саябағына көшірілді. Бұл өте жақсы тәжірибе болғанымен, модульді жаңа 
жерде техникалық орналастыруда қиындықтар туғызады.

Қоғамдық мониторинг нәтижелері бойынша «Алматы қаласының Туризм басқар-

31  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
32  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
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масы» ММ ұсынымдар жолданды.

6. Жамбыл облысы Тараз қаласындағы жұмыс тәжірибесі
«Қауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 

жылғы 15 мамырдағы Заңына сәйкес Тараз қалалық ҚК қала кәсіпорындарында 
еңбек қауіпсіздігінің сақталуына, жұмысшылар мен тұрғындардың денсаулығы пен 
өмірін сақтау жағдайы бойынша бақылауды жүзеге асырды. Соңғы үш жылда қала-
дағы кәсіпорындарда 67 жазатайым оқиға тіркелген. Барлығы 89 адам зардап шекті, 
оның ішінде 21 адам қайтыс болды, 31 адам ауыр жарақат алды. Өндірісте жарақат 
алу, тіпті өлім-жітім саны азаймай отыр. Тек 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 
Тараз қаласындағы қауіпті өндірістік нысандарда 19 оқиға тіркеліп, апат салдарынан 
19 адам зардап шекті, оның 6-ы өмірлерімен қоштасып, 8-і ауыр жарақат алды.

Талдау көрсеткендей, өндірістік объектілердегі жазатайым оқиғалардың негізгі се-
бептері өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзылуы, пайдаланылатын жабдықтар-
дың моральдық және физикалық тұрғыда тым тозуы, жұмысшылардың өндірістік және 
еңбек тәртібінің төмен жағдайы болып табылады.

Мониторинг нәтижесінде өндірістік кәсіпорын басшыларының қатысуымен қоғам-
дық тыңдау өткізіліп, жұмысшылардың денсаулығы мен өмірін жақсарту және сақтау 
бойынша ұсынымдар енгізіліп, қоғамдық бақылау нәтижелері бұқаралық ақпарат 
құралдарында кеңінен жарияланды.

7. Жетісу облысы, Көксу ауданының тәжірибесі33

Жетісу облысы Көксу ауданы ҚК әкімдік бөлімдерінің, ауылдық округтердегі мем-
лекеттік қызметтерді көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізілді.

Тізілім бойынша 174 қызмет түрі болса, оның 62-сі аудан бойынша көрсетіледі. 
2022 жылдың бірінші жартыжылдығында Көксу ауданының жергілікті атқарушы ор-
гандарымен барлығы 3 307 қызмет көрсетілді, оның ішінде мемлекеттік қызметтердің 
2790-ы немесе 84,37% электронды түрде, 192-і немесе 5,81% қағаз түрінде көрсетілді.

Осы жылдың ақпан, наурыз, сәуір айларында түрлі себептермен мемлекеттік қыз-
мет көрсету мерзімі бұзылған. Осы жылдың наурыз айында «Е-лицензиялау» деректер 
базасына уақтылы қол жеткізбеуіне байланысты (деректер базасына қолжетімділік) 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінен «Ағаштарды кесуге рұқсат алу» 
2-мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі бұзылған.

Кешігу себебі – мемлекеттік қызмет көрсету үшін тағайындалған маманның де-
ректер базасын уақтылы ашпауы.

Қоғамдық мониторинг барысында анықталған барлық ескертулердің жойылуын 
Көксу ауданы әкімдігі мен Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыс бойынша де-
партаменті бақылауға алды.

8. Қарағанды облысының тәжірибесі.
Қарағанды облысында жастар саясатын жүзеге асыруда қоғамдық бақылау жүр-

гізілді. Абай ауданы ҚК мәжілісінде «Абай ауданының жастар ресурстық орталығы» 
КММ директорының баяндамасы тыңдалды. ҚК мүшелері «Жасыл ел» маусымдық жұ-
мыспен қамту жобасын тиімділік тұрғысынан бағалау қажет екенін атап өтті.

Абай ауданының ҚК Жастар ресурстық орталығына «Жасыл ел» жобасы туралы 
ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейту қажеттігі туралы ұсынымдар берді, одан 
кейін жастарды тартудың әлеуметтік тиімділігіне талдау жасалды. Сондай-ақ жастар-
дың азаматтық белсенділігін дамыту және азаматтық диалог процесіне тарту мақсатын-

33  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
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да жастар бірлестіктерін ұйымдастыру жұмыстары үшін жүргізіледі.

Барлық ұсынымдарды «Абай ауданының жастар ресурстық орталығы» КММ жұ-
мыс істеу үшін қабылдады.

2021 жылғы 12 наурызда Октябрь ауданының атауын Әлихан Бөкейхан ауданына  
өзгерту туралы қоғамдық тыңдаулар өтті. Қоғамдық тыңдауға қалалық мәслихаттың 
депутаттары, Қарағанды қаласының ҚК мүшелері, қала тұрғындары, БАҚ өкілдері қа-
тысты34.

9.Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі.
Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданының ҚК ауданда көрсетілетін меди-

циналық қызметтердің сапасына қоғамдық бақылау жүргізді.

Тұрғындарды арнайы медициналық мамандармен қамтамасыз ету, әсіресе 
шалғай ауылдық елді-мекен тұрғындарын жеңілдетілген дәрі-дәрмекпен қамтамасыз 
ету, ауылдық округтердегі фельдшерлік-акушерлік пункттерді (ФАП) дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету, міндетті медициналық сақтандыру шеңберінде тегін стоматологи-
ялық көмек көрсету және т.б. мәселелер қызықтырады.

2022 жылдың мамыр, маусым және тамыз айларында Қызылжар ауданы ҚК      
«Қызылжар орталық аудандық ауруханасы» басшылығының облыс тұрғындарына ме-
дициналық көмек көрсетуде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасы туралы есебін 
тыңдады.

Ауданға қарасты 5 ауылдық округ орталығында ҚК мүшелерінен құрылған мони-
торингтік топ қоғамдық сараптама жүргізіп, тұрғындардың медициналық көмек көр-
сету сапасына қатысты пікірін анықтау бойынша жұмыс жүргізді.

Дәл осы топ облыстың барлық ауылдық округтердегі қарттардың медициналық 
көмекке қарым-қатынасы мен орын алған кемшіліктерін анықтауға байланысты         
сауалнама жүргізді.

Сауалнамаларды талдау орталық аудандық аурухана басшылығы бірінші кезекте 
назар аударуды қажет ететін мәселелерді тұжырымдауға көмектесті35.

10.Алматы қаласының тәжірибесі.
Алматы қаласының ҚК-і өз өкілеттіктері аясында Алматы қаласының 8 ауданы мен 

20 департаментінің есебін тыңдады. Отырысқа қатысушылар қоғам, мемлекеттік ор-
гандар, ҮЕҰ, БАҚ өкілдерінің пікірлері бойынша ұсынымдар әзірлеп, тиісті ұйымдарға  
тапсырмаларды орындауға жолдады. Мемлекеттік орган басшыларын тыңдау қоры-
тындысы бойынша әзірленген ұсынымдарды Алматы қаласының әкімдігі жұмыс және 
осы мәселелерді шешу үшін жолданды.

Мысалға, 2022 жылғы 23 ақпанда Алматы қаласының ҚК «Алматы қаласындағы 
тұрғындарды рухани және діни тәрбие жағдайы туралы» тақырыбында қоғамдық 
тыңдау форматындағы отырыс өткізді. Оған Философия, саясаттану және дінтану ин-
ституты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Абай атындағы ҚазҰПУ кафедралары өкілдері, 
«Нұр-Мүбарак» университеті, аудан әкімдерінің орынбасарлары, әкімдіктің қадағалау 
басқармасы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, полиция басқармасы, БАҚ 
өкілдері қатысты.

Жоғарыда ұсынылған кейстерден көріп отырғанымыздай, Қазақстанның әртүр-
лі өңірлерінде жергілікті атқарушы органдар жанындағы ҚК күштерімен қоғамдық 

34  Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
35 Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестер тәжірибесін талдау. «Еуразиялық сарапшылық кеңес» ҚҚ. Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
гранттық қаржыландыру аясында дайындалған. Астана, 2022 жыл
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бақылау және сараптама функциясын іске асыру бойынша тәжірибе бар. Сонымен 
қатар, бұл тәжірибені кеңейту, сондай-ақ ҚК жұмыс қарқыны төмендігімен ерекшеле-
нетін аймақтарға табысты тәжірибелерді ұсыну маңызды болып көрінеді.

3.3 Қоғамдық экологиялық сараптаманың ерекшеліктері

3.3.1 Қоғамдық экологиялық сараптаманы жүзеге асырудың 
нормалары мен принциптері

Табиғатқа жауапкершілікпен қарау – қоғам дамуының бір көрсеткіші.                                        
Табиғатқа белсенді антропогендік әсер ету қоршаған ортаның тез бұзылуына әкел-
ді. Қазақстан Республикасында экологиялық саясат біздің Еуразия кеңістігіндегі              
геосаяси және әлеуметтік-мәдени ұстанымға негізделген. Ол тек айналадағы ланд-
шафттарды сақтауға ғана емес, сонымен қатар табиғи және адами капиталды молайту 
мақсатында қолда бар ресурстарды қайта құруға және ұтымды және прагматикалық 
пайдалануға бағытталған36.

Адамның экологиялық құқықтарын бекітетін негіздік нормалар «Қоршаған орта-
ны қорғау мәселелері бойынша ақпаратқа жұртшылықтың қол жеткізуі, экологиялық 
маңызды шешімдерді қабылдауға қатысу және сот төрелігіне қолжетімділік туралы» 
Орхус конвенциясында сипатталған. Конвенция - 1998 жылы Данияның Орхус қала-
сында БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының қамқорлығымен жасалған көп-
жақты халықаралық шартты білдіреді37.

Орхус конвенциясын ратификациялаудың арқасында Қазақстан қоғамды қор-
шаған ортаны басқаруды бақылауға тартуға күш салу қажеттілігімен байланысты 
белгілі халықаралық міндеттемелерге ие болды. Қазақстанда қайғылы қаңтар оқиға-
сынан кейін басталған мемлекеттік басқару жүйесінің қайта іске қосылуы билік пен 
қоғамның өзара әрекеттесуінің барлық жүйелері толыққанды жұмыс істеген жағдай-
да табысты болмақ. Қоғамдық экологиялық сараптама – азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктердің мемлекеттік басқару процесіне қатысу механизмдерінің бірі. Осы-
лайша азаматтар шаруашылық қызметінің бекітілген жобаға сәйкестігіне қоғамдық               
экологиялық бақылау жүргізуге мүмкіндік алады38.

3.3.2 Қоғамдық экологиялық сараптаманы жүзеге асырудың 
халықаралық тәжірибесі

Қоғамдық бірлестіктер жүргізетін экологиялық сараптама дүние жүзінде кең та-
раған. Исландияда жұртшылық қоршаған ортаны өзгертуге қатысты жобаның әр ке-
зеңінде дерлік экологиялық сараптамаға қатысады. Мемлекеттік және қоғамдық са-
раптамалар қатар жүргізіледі. Қоғамдық экологиялық сараптамаға консультациялар, 
қоғамдық тыңдаулар, талқылаулар жатады. Осы немесе басқа бастаманы мақұлдау 
немесе қабылдамау процесінде қоғамдық құрылымдардың рөлі өте жоғары. Жо-
баны іске асырудың басталуымен байланысты процестің соңғы кезеңі қоғамның                    
мақұлдауынсыз мүмкін емес.

36 Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М. Қауіпсіздіктің негізгі проблемалары: қазақстандық тәжірибе // ҚР ҰҒА Известия. - 2017. 

- № 2. - 110-116.
37 Кириленко А.В., Домашев И.А., Коротенко В.А. Экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға қоғамның қатысуы бойынша 
нұсқаулықтар // https://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2021/02/b04125.pdf ( қаралған күні 03.08.2022.)
38 Лисицина Н.А. Қоғамдық экологиялық сараптаманы қалай жүргізу керек? Қоғамдық экологиялық сараптаманы ұйымдастыру 
және өткізу бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық бірлестіктерге арналған әдістемелік құрал практикадан 
мысалдар және құжаттар үлгілерімен. М.: Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры, 2020. 76 б.
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Ирландияда қоғамдық экологиялық сараптама механизмі 2016 жылы құрылған 
Азаматтар ассамблеясының жұмысы аясында жүзеге асырылуда. 2022 жылдың 14 ма-
мырында биологиялық әртүрлілік пен жабайы табиғат нысандарын жоғалту мәселесін 
шешуге арналған Ассамблеяның бірінші отырысы өтті.

Экология саласындағы қоғамдық бақылауды дамыту үдерісінде делиберативті 
демократия механизмінің тиімділігін дәлелдеуді экология тұрғысынан ең гүлденген 
елдердің бірі болып табылатын Норвегия мысалы көрсетеді. Бұл елде профильді эко-
логия министрлігі 1972 жылы құрылған. 1992 жылы Конституцияның жаңа 112-бабы 
пайда болды, онда Норвегияның әрбір азаматы «денсаулығын сақтайтын қоршаған 
ортаға, табиғи тамақ өнімдерін және олардың алуан түрлілігін қорғауға» құқығы бар 
деп көрсетілген39.

Посткеңестік кеңістіктегі экологиялық сараптама процесіне қоғамның қатысу 
тетіктері өте қатаң түрде реттеледі. Қоғамның экология саласындағы шешімдерді қа-
былдау процесін бақылауға құқығы бар екендігі Ресей Федерациясы мен Беларусь 
Республикасының Заңдарында белгіленген. Жалпы алғанда, механизм дерлік бірдей. 
Негізінен, қоғам тарапынан мемлекеттің қызметіне мониторинг жүргізу тәртібі ретін-
де Ресей мен Беларусь елдеріндегі жағдайға ұқсас Қазақстандағы экологиялық са-
раптама процесі Заңмен белгіленіп, реттеледі. Қоғамдық құрылымдардың процеске 
қатысуы Қазақстан Республикасының 02.01.2021 жылғы №400-VI ҚРЗ Экологиялық 
кодексінің сегізінші тарауымен реттеледі40.

3.3.3 Қазақстан Республикасындағы қоғамдық экологиялық 
сараптама

Қазақстан Республикасында қоғамдық экологиялық сараптама қоғамдық бақы-
лау нысандарының бірі ретінде қолданылады. ҚҚДИ 2022 жылы жүргізген әлеуметтік 
сауалнамасының мәліметтері респонденттердің 21,1%-ы ҚК-ің жұмысы ең алдымен 
экологиялық мәселелерден көрінетінін байқаған.

Қоғамдық экологиялық сараптама сараптаманы ұйымдастырушы оны жүргiзу ту-
ралы хабарлама жiберген жағдайда жүргiзiледi. Қоғамдық экологиялық сараптама 
туралы хабарламаны оның ұйымдастырушысы аумағында экологиялық сараптама       
объектiсiнiң жұмыс iстеуi жоспарланған жергiлiктi атқарушы органдарға ұсынады.

10-сурет - Қазақстандағы қоғамдық экологиялық сараптаманың құрылымы

Сараптама қорытындысының халыққа жариялылығын қамтамасыз ету мәселе-

39  Норвегиядағы экология // http://www.swedishcentre.org/be/event/ekologhiia-v-№rvieghii-2019-05-08 ( қаралған күні 08.06.2022)
40  Қазақстан Республикасының 02.01.2021 жылғы № 400-VI ЗРК «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» (ҚР ЕК) 

Кодексі. 98-бап
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сі маңызды аспект болып табылады. Қоғамдық экологиялық сараптаманы қаржы-
ландыру қоғамдық экологиялық сараптаманы ұйымдастыратын және жүргізетін                        
коммерциялық емес ұйымдардың қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Қоғамдық экологиялық сараптаманың нәтижелері жаңадан салуға немесе ре-
конструкциялауға (кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға), қол-
даныстағы ғимараттарды күрделі жөндеуге және пайдалануға арналған жобаларға 
(жобалық-сметалық құжаттамаларға) ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу 
кезінде. құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік-көліктік коммуникация-
ларды, аяқталмаған объектілерді консервациялау және өз ресурсын сарқыған объек-
тілерді кәдеге жаратудан (бұзудан) кейін ескерілуі мүмкін.

3.3.4 Қоғамдық кеңестердің қоршаған ортаға әсерін қоғамдық 
бағалауды жүргізуге қатысу тәжірибесі: Талдыкөл кейсі

Астана қаласындағы Талдыкөл көлінің аумағын игеруге байланысты жағдай 
қоғамда үлкен резонансқа ие болды. Ол қалалық ҚК-тің назарына ілікті, бұл бірқатар 
терең сұхбаттардың талдауымен расталады.

ҚК-дің қатысу әдістемесіне байланысты сипаттамалық белгілерді анықтау үшін 
аумақты экономикалық дамыту мәселесі бойынша қоғам белсенділері мен құрылыс 
салушылар арасындағы қақтығысқа байланысты Астанада орын алған Талдыкөл көл-
дер жүйесінің төңірегіндегі өте резонансты жағдайды еске түсірген жөн. Қаланың бас 
жоспарында Е-10 көшесінің оңтүстігінде және Тұран даңғылының батысында орна-
ласқан аумақты дамыту көзделген41. «Экосфера» үкіметтік емес ұйымы «Қазақстандық 
экологиялық аудиторлар палатасы» қауымдастығымен бірлесіп нысанға қоғамдық 
экологиялық сараптама жүргізді. Дегенмен, сараптама нәтижесі су айдыны маңын-
дағы аумақты белсенді игеру арқылы салынып жатқан жылжымайтын мүлік бағасы-
ның өсуін пайдалануды көздеп отырған құрылыс салушылар ұстанымымен күмәнді 
түрде сәйкес келеді. 

Билік пен жұртшылық арасындағы қайшылықтың негізінде су                                                                                 
қоймалары жүйесінің жай-күйі мәселесі тұр. Қоғамдық экологиялық сараптама-
ның қорытындысында көлдердің 13 мың жылдық жасы туралы мәліметтер бар. Ал                   
Астана қаласы әкімдігінің өкілдері су қоймасының ресми мәртебесін жоққа шығара-
ды. Тиісті министрліктегілер Кіші Талдыкөлді өзіне тән ерекшеліктерімен толыққанды 
көл  қатарына жатқызады. 2020 жылдың қыркүйегінде Қоршаған ортаны қорғау және 
табиғатты пайдалану басқармасы Талдыкөл көлі жүйесінің аумағын паспорттауға бұй-
рық берді. Нысан 2020 жылдың желтоқсан айында су қорынан елді мекеннің жер 
қорына берілген.

Талдыкөл көлдер жүйесіне сараптама жүргізуге тартылған сарапшылардың ара-
сында Талдыкөлдің экономикалық дамуына мүдделі құрылымдарға қатысы бар ма-
мандардың есімдері жарияланды, бұл қоғамдық сараптама жүргізу қағидаттарына 
қайшы келеді.

ЭГТРМ ҚК мүшелерінің осы жағдайға назар аударуы өте қисынды, өйткені бұл 
ҚК қызметінің профиліне сай келеді. 2021 жылдың 17 қыркүйегінде ЭГТРМ жанын-
дағы ҚК мүшелері құрамында төрағаның м.а. - Асылхан Асылбеков, Геология және                  
су ресурстары жөніндегі комиссияның басшысы – Жомарт Әлиев, «Қорғалжын эко-
логиялық обсерваториясы» ММ және «Ұлттық Дельфий комитеті» корпоративтік қор 
директоры – Құралай Түспекова, «Биоалуантүрлілікті зерттеу және сақтау қоры» 
қоғамдық қорының президенті Нұрлан Оңғарбаев, «UNUCOBO» Жануарларды қорғау 

41 Талдыкөл көлдері жүйесінің жағдайын бағалау бойынша қоғамдық экологиялық сараптаманың есебі // http :// www . kcea . kz 

/ Tald . html (қаралған күні 01.08.2022.)
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ассоциациясының» жетекшісі - Лилия Сарсенова, «Қазақстанның биоалуантүрлігін 
сақтау қоры» корпоративтік қорының жобалар бойынша сарапшысы Нұрдәулет Сәмен 
және сол жерде тұратын жергілікті тұрғынмен бірге, Астана қаласындағы Кіші Талды-
көл көлінде болды. ҚК мүшелері Кіші Талдыкөл көлінің төңірегіндегі мәселелерді ҚК-
тің кезектен тыс отырысында талқылауды жөн көрді . Тиісті ҚК-тің жұмысы аясында 
талқылау болды ма, жоқ па, байқау әзірге мүмкін емес. 2021 жылға арналған Бірыңғай 
экологиялық ресурста жарияланған ҚР ЭГТРМ ҚК отырыстарының хаттамаларында 
бұл мәселе бойынша ақпарат жоқ42.

Істің сипаттамасын қорытындылай отырып, біз белгілі бір тұжырымдар  жасай-
мыз. Мүдделер қақтығысы айқын, мұнда тараптар әкімдік, ЭГТРМ, құрылыс салушы-
лар және қоршаған ортаны қорғау белсенділері болып табылады. Көлдерді толтыруды 
тоқтату туралы ресми шешімге қарамастан, іс жүзінде бұл жұмыстар қазіргі уақытта 
жүргізілді және жүргізілуде. Яғни, «Биосфера» ЖШС-нің өте даулы жобасы жүзеге асу-
да. ЭГТРМ бұрын айтылған ұстанымды ұстанады - Кіші Талдыкөл көлдер тобын сақтау. 
Әкімдік бас жоспардың «қозғалыстағы» құжат екенін, оған түзетулер енгізуге болаты-
нын баса айтты. Кеңес шешімінің хаттамасы экобелсенділермен келісіледі. Белсен-
ділердің пікірі ескерілген жалпы келісімнен кейін ол барлығына қолжетімді болады.

3.4 Қоғамдық тыңдаулар мен мемлекеттік органдардың 
есептерін ұйымдастыру және өткізу тәжірибесі

3.4.1 Қоғамдық тыңдаулар: халықаралық тәжірибені талдау
Қоғамдық қатысу рәсімдерін құрудың тұжырымдамалық негізі азаматтардың 

мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер               
қабылдауына қатысуына қолжетімділікті қамтамасыз ету идеясы болып табылады. 
Қоғамдық қатысу рәсімдерін екі санатқа бөлуге болады, олардың ерекшеліктері келе-
сі суретте көрсетіледі.

11-сурет – Қоғамдық қатысу рәсімдерінің санаттары

42 ҚР БҒМ Қоғамдық кеңесінің отырыстарының хаттамалары // https://ecogosfond.kz/orhusskaja-konvencija/kz-orsha-an-orta-

a-atysty-m-seleler-bojynsha-sot-dildigine-ol- zhetkizu-ru-dostup- k-pravosudiju-po-voprosam-kasajushhimsja-okruzhajushhej 
-sredy/kz-zh-rtshyly-ty-jekologijaly-ma-yzy-bar-sheshimder-abyldau-procesine-atysuy-ru-uchastie-obshhestven№sti- v-prinjatii-
jekologicheski- znachimyh-reshenij/kz-aza-stan-respublikasy-jenergetika-ministrligi-o-amdy-sovet-ru-obshhestvennyj-sovet-
ministerstva- jenergetiki-respubliki-kazahstan/ru-protokoly-sovhetastven№go/ (қаралған күні 31.07.2022.)
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Реттеу мен аталған процедураның нақты инвестициялық шешімге қалай ықпал 
ететіні арасында тікелей байланыс бар, реттеу неғұрлым қатаң болса, процедураның 
өзі соғұрлым қатаң болады.

Мемлекет азаматтық қоғам мен атқарушы органдар мен құрылымдар арасындағы 
делдал рөлін өзіне алады. Либералды демократия азаматтардың құқықтарын бекі-
теді: ақпаратқа қол жеткізу, шешім қабылдауға қатысуға қол жеткізу және олардың 
мүдделерін қорғау үшін сот төрелігіне қол жеткізу. Ол үшін азаматтарға осы құқықты 
жүзеге асыруға көмектесетін мемлекеттік органдар құрылуда. Олардың қызметі атқа-
рушы билікке қатысты дербестігін айқындайтын Заңмен реттеледі. Осылайша, функ-
цияларына технологияларды тәуелсіз бағалау процедурасы мен қоғам мен азаматтар 
үшін оларды пайдалану салдарын қамтитын43 Данияның технологиялық комиссиясы-
ның жылдық бюджеті шамамен 1,7 млн еуроны құрайды және 30 тұрақты қызметкер 
бар (2021)44. 

АҚШ, Канада, Швеция және басқа да бірқатар елдерде табиғатты пайдалануға 
рұқсат беру квазисоттық немесе мамандандырылған сот отырысы түрінде жүзеге 
асырылады, онда ұсыныс беруші (жобаны ұсынған адам), оппонент және сарапшылар 
қатысады. Америкалық дәстүр үкімге, сот шешіміне көбірек көңіл бөледі, еуропалық 
(соның ішінде канадалық Квебек) – консенсусқа жетуге бағытталған. Технологияның 
американдық нұсқасы алқабилер сотына көбірек ұқсайды, ал еуропалық нұсқасы 
талқылау күн тәртібін қалыптастыруда да, қорытынды құжатта да консенсус іздейді.

Польша мен Сербияда Реттеуші әсерді бағалауға (РӘБ) стратегиялық көзқа-
рас бар: Үкімет деңгейінде РӘБ кеңесі құрылды; міндетті РӘБ талаптары  енгізілді;                     
әдістемелік ұсыныстар әзірленді; сұрақтардың бақылау тізімі анықталды; РӘБ жүй-
есін енгізуге қаражат бөлінді45.

Қоғамдық тыңдаулар халықтың мемлекеттік басқару істеріне өркениетті қатысуы-
на мүмкіндік туғызады, сондықтан Үкіметке және оның өкілдеріне деген сенімді арт-
тырудың маңызды құралы болып табылады. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің әртүрлі 
технологиялары бар.

43 Данияның технологиялық қорының кеңесі // https://participedia.net/organization/4851#:~:text=Halthough%20it%20is%20№t%20
directed,Danish%20Kroner%20(%241,7%20million)  ( қаралған күні 08.01.2022 ).
44  Данияның технологиялық кеңесі // http://www.tek№.dk (08/01/2022 қолжетімді)
45 Ткачев О. Қоғамдық сарапшылардың қатысуымен әлеуметтік мәселелерді заңнамалық реттеу бойынша қоғамдық 

тыңдауларды өткізудің отандық және шетелдік тәжірибесі // http://ngo-kirov.ru/otechestvennyj-i-zarubezhnyj-opyt-provedeniya-
obshhestvennyx-slushanij-po -voprosam- zako№datel№go-regulirovaniya-socialnyx-problem-s-uchastiem-obshhestvennyx-ekspertov/ 
(қаралған күні 03.08.2022.)
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 12-сурет - Қоғамдық тыңдаулардың нысаны мен сипаты

Осылайша, қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырушылық жағынан алуан түрлі жұмыс 
нысандары болып табылады және оларды таңдау шешілетін мәселенің сипатына бай-
ланысты: ақпараттық, кеңестік немесе проблемалық.

3.4.2 Қазақстандағы қоғамдық тыңдаулар және мемлекеттік 
органдардың есептері

Өз қызметі аясында 2022 жылдың 9 айында ҚК-ің жаңартылған құрамы 1 020 оты-
рыс өткізіп, онда өзекті мәселелер, сондай-ақ қоғамдық бақылау нәтижелері қаралды.

Сонымен қатар, барлық деңгейдегі ҚК азаматтардың өз өкілеттіктерін жүзеге асы-
ру кезіндегі құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты 3 мыңға жуық 
НҚА жобаларын қарады. Қарастыру нәтижесінде қаралған нормативтік құқықтық ак-
тілер жобаларының 98% мақұлданды, ұсынымдармен қайтарылды және 37 норма-
тивтік құқықтық акт келісілген жоқ.

Ауыз сумен қамтамасыз ету, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсар-
ту, мемлекеттік қызмет көрсету сапасы және т.б. мәселелер бойынша 300-ден астам 
қоғамдық тыңдау ұйымдастырылды.

Қазақстан Республикасы азаматтардың басқаруға қатысуының өзіндік моделін қа-
лыптастыру процесінде. Осылайша, «ҚК туралы» ҚР 2015 жылғы 2 қарашадағы №383-
V ҚРЗ Заңында бақылау құралы ретінде қоғамдық тыңдау тұжырымдамасы бекітілген. 
Оны өткізу нысаны карантиндік аймақты белгілеуге (жоюға), ветеринария саласын-
дағы карантинді немесе шектеу іс-шараларын белгілеуге (алып тастауға), сондай-ақ 
төтенше жағдай жариялауға қатысы бар азаматтардың құқықтарына, бостандықтары 
мен міндеттеріне қатысты НҚА жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатысуға бай-
ланысты мәселелерді жария талқылауға арналған отырыс болып табылады, сондай-ақ 
табиғи және техногендік сипаттағы жағдайлар; мемлекеттік органның немесе өңірдің 
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тиісті қызмет саласының қоғамдық маңызы бар мәселелері бойынша жеке және заң-
ды тұлғалардың өтініштерін қарау.

ҚҚДИ биыл 1 200 респонденттің жауабын талдау негізінде қоғамдық пікірді зерт-
теді. Қазақстандағы қоғамдық бақылау жүйесін мойындау деңгейі, өкінішке орай, 
жоғары емес екені анықталды. Сонда «Елімізде ҚК жұмыс істейді дегенді естідіңіз 
бе» деген сұраққа респонденттердің 37,1%-ы ғана қоғамдық кеңестердің қызметі ту-
ралы білетінін көрсетсе, 40,4%-ы «жоқ» деп жауап берсе, 22,5%-ы өз ұстанымдарын 
білдіруде қиналған. Ал респонденттердің 28,8%-ы ғана қоғамдық кеңестердің жұмы-
сымен таныс екенін көрсетсе, 60,1%-ы қоғамдық кеңестердің жұмысынан бейхабар 
екенін көрсетсе, 11,1%-ы жауап беруге қиналған.

Қазақстандағы азаматтардың көпшілігінің, шын мәнінде, мемлекеттік басқару 
процесіне қоғамның қатысу жүйесінің бар екенін білмеуімен байланысты жағдай 
бар. Сонымен қатар, бұл құрылым жұмысының тиімділігі, ең болмағанда, жоғары-
да талданған халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, күмән тудырмайды. Қоғам-
дық сараптаманың әлеуметтік институт ретінде өмір сүруі үшін оған элитаның, ха-
лықтың, сарапшылық қауымдастықтың сенімін күшейту қажет. Бұл жерде, кем дегенде,                                            
Қазақстанда тәжірибеде қолданылатын қоғамдық тыңдаулар форматының монотон-
ды және жоғары формалды екенін айта кеткен жөн. Кездесулер форматы, коммуни-
кациялардың тиімділігіне қатысты зерттеулер көрсеткендей, ұйымдар үшін ыңғай-
лы болғанымен, әлеуметтік консенсус іздеудің ең жақсы нұсқасы емес. Ал қоғамдық 
тыңдаулар форматтарын кеңейту перспективасы бар, бұл ҚК-дің саяси шешімдерді 
қабылдауға қандай да бір дәрежеде ықпал ететініне сенімді респонденттердің үлесі  
49,4% құрайтындығымен дәлелденеді, бұл осы мәселе бойынша пессимистік көзқа-
растағы үлестермен (27,0%) салыстырғанда екі есеге жуық жоғары.

Мемлекеттік органның, КМС субъектісінің жұмыс нәтижелері туралы есебін тыңдау 
қоғамдық бақылау рәсімі болып табылады және мемлекеттік органдар, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары мен олардың лауазымды тұлғаларының қызметінің нәти-
желерін ҚК отырысында ашық талқылаудан көрініс береді.  

Рәсім бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, стра-
тегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының, мемлекет-
тік бағдарламалардың орындалуын талқылау, сондай-ақ атқарушы органдардың ны-
саналы индикаторларға қол жеткізу туралы есептерін талқылау жағдайында жүзеге 
асырылуға тиіс.

Жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау республикалық деңгейдегі мемлекет-
тік органның бірінші басшысының, КМС субъектісінің атқарушы органының басшы-
сының баяндамасын және ҚК төрағасының қосымша баяндамасын, ал аумақтарда 
– әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің баяндамасын және мәслихат хатшысының, ҚК 
төрағасының қосымша баяндамаларын қамтиды53.

Кейбір практикалық жағдайларды қарастырайық. Астана қаласы ҚК-нің сайтын-
дағы мәліметтер жеткіліксіз дәрежеде және сапасын жақсартуды қажет етеді. Қоғам-
дық тыңдаулар өткізу және мемлекеттік органдардың есептерін тыңдау бөлігінде 
қоғамдық кеңестің қызметіне мониторинг жүргізу мүмкін емес, өйткені веб-сайттағы 
ақпарат жаңартылмаған, соңғы жаңалықтар 2022 жылдың 8 қаңтарында берілген54.

53 «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V Заңы (30.12.2021 жылғы 
өзгерістер мен толықтырулармен) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 36800092&pos= 447;-55#pos=447;-55&s-
doc_params=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D028%25D25%25D25% 25D0% 
25B7%25D0%25B0%26режим%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tСиноним%3D1%26tShort%3D1%26tСуффикс%3D1&sdoc-
cess_0202=50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 }
54  Астана қаласының Қоғамдық кеңесі // https :// nur - sultankenes . kz /# жаңалықтар (қолжетімді 05.08.2022)
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Алматы қаласы ҚК-нің сайтына қарапайым мониторинг ағымдағы жылы үш оты-
рыс өткізілгенін, біреуі қоғамдық тыңдау форматында өткенін және Алматыдағы ха-
лықтың рухани-діни білімінің жай-күйіне арналғанын көрсетеді55. Әлеуметтік даму, 
мәдениет, спорт және жастар істері жөніндегі комиссияның отырыстары заңнамада 
көзделген мемлекеттік органдардың есеп беру рәсімі аясында өтті56.

Республикалық маңызы бар үшінші қала – Шымкентте де осындай жағдай орын 
алып, қоғамдық бақылау туралы ақпаратты ашық ақпарат көздерінен алу мүмкін емес. 
ҚК сайты 2022 жылдың ақпан айынан бері жұмыс істемейді57.

ҚҚДИ осы жылдың маусым айында жүргізген әлеуметтік сауалнама деректерімен 
расталған мәселе бар. Атап айтқанда, жекелеген қалалардың азаматтары ҚК бар екені 
туралы біледі ме деген сұрақты қарастыра отырып, республикалық маңызы бар қа-
лаларға қатысты сауалнамаға қатысушылардың Астанада 58,9%-ы қоғамдық кеңе-
стердің бар екенін білмейді, Алматыда мұндай құрылыммен таныс емес азаматтар-
дың саны 82,5%-ға жетеді, Шымкентте сауалнамаға қатысқан азаматтардың  62,5%-ы 
бұл сұраққа жауап беруге қиналған.

2021 жылдың қыркүйегінде республикада 249 кеңес жұмыс атқарды, және             
Қазақстанда ҚК институты 2016 жылдан бері жұмыс істейтініне қарамастан, олардың 
не істеп жатқанын қазақстандықтар аз түсінеді. Астанада және республикалық маңы-
зы бар қалалардың өзінде тұрғындардың көп бөлігі басқару жүйесінде қоғамдық қа-
тысудың мүмкіндіктері туралы білмейді58. 

Сондай-ақ, мемлекеттік органдар мен құрылымдардың жұмысына сенім дәреже-
сін және қоғамдық баға беру деңгейін анықтайтын ақпараттық ашықтық пен дамыған 
коммуникативті мәдениет екенін де ескерген жөн. Қазақстан Республикасы Прези-
денті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының зерттеушілері Мемлекеттік 
қызмет саласындағы өңірлік хабтың талдамалық жобалары шеңберінде ақпарат көз-
деріне деген сенімнің артуы мен мемлекеттік органдар мен құрылымдардың жұмы-
сын бағалау арасындағы математикалық өзара байланысты дәлелдеді. Мемлекеттік 
органның жұмысы туралы ақпарат көзіне деген сенімнің 1%-ға артуы мемлекеттік 
органның жұмысын бағалауды 0,13-тен 0,18%-ға дейін арттыруға мүмкіндік беретіні 
анықталды.

Төмендегі кестеде Қазақстандағы қоғамдық бақылау нысандары бойынша     
жағдайдың салыстырмалы талдауы берілген.

55  «Алматы қаласындағы халықтың рухани-діни білім беру жағдайы туралы» қоғамдық тыңдау // https :// almatykenes . kz / ru 
/2022/02/25/7336/ (қаралған күні 05.08.2022)
56  Алматы қаласы Қоғамдық кеңесінің қоғамдық даму, мәдениет, спорт және жастар ісі жөніндегі комиссиясы // https://

almatykenes.kz/ru/2022/06/09/7678/ , // https://almatykenes.kz/ru/2022 / 06/09/7685/ (қаралған күні 05.08.2022)
57  Шымкент қалалық Қоғамдық кеңесінің жаңалықтары // https://shymkent-maslihat.kz/ru/news/category/sekretar-obshhestven№go-
soveta-goroda-shymkent/ (қаралған күні 05.08.2022)
58  Адамға бағытталған экономика нәтиже бермеді: қазақстандықтардың 69 пайызы қоғамдық кеңестер туралы білмейді . // 

https://informburo.kz/№vosti/celovekocentric№i-eko№miki-ne-polucilos-69-kazaxstancev-ne-znayut-ob-obshhestvennyx-sovetax ( қа-
ралған күні 05.08.2022)
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27 кесте. Қазақстандағы қоғамдық бақылау нысандары

Қоғамдық 
мониторинг Қоғамдық сараптама

Қоғамдық тыңдаулар 
және мемлекеттік 
органдардың 
есептері

Қоршаған 
ортаны бағалау

Пр
оц

ед
ур

ан
ы

ң 
м

ән
і

Мемлекеттік 
органның 
қызметін 
қадағалау

Қызметті бағалау, 
шешімдерді қабыл-
дау мен орындаудың 
тиімділігі, маңызды 
мәселелерді шешу 
бойынша ұсыныстар 
дайындау

Мемлекеттік ор-
гандардың және 
жергілікті өзін-өзі 
басқарудың шешім 
қабылдауға қатысуы-
на рұқсат беру

Қоршаған 
ортаны сақтау 
жөніндегі 
қоғамдық мүд-
делерді сақтау 
мәніне қызмет-
ті бағалау

Пр
оц

ед
ур

а 
 

ны
са

на
сы Мемлекеттік 

органдардың 
қызметі

Азаматтардың құқықта-
ры мен мүдделерін 
сақтауға және қа-
уіпсіздікке теріс әсер 
ететін факторларды 
алып тастауға қатысты 
шешімдердің жобалары

Азаматтық қоғам 
тарапынан қоғамдық 
кеңестер

Табиғатқа 
антропогендік 
әсер ететін кез 
келген жоба

Су
бъ

ек
т

Қоғамдық  кеңе-
стер, сондай-ақ 
коммерциялық 
емес ұйымдар, 
қоғамдық 
кеңестер атынан 
азаматтар

Қоғамдық кеңеске 
өтініш беретін жеке 
тұлғалар немесе 
коммерциялық емес 
ұйымдар.

Мемлекет азаматтық 
қоғам мен атқарушы 
органдар мен 
құрылымдар 
арасындағы делдал 
ретінде

Коммерциялық 
емес ұйымдар

Қа
за

қс
та

нд
ағ

ы
 

ж
ағ

да
й

Әлеуметтік 
жобалар,  мәде-
ниет, тұрмыстық 
мәселелер бой-
ынша тәжірибе-
ден өтті

ҚНА сараптамасы 
қазіргі уақытта жүзеге 
асырылып жатқан 
бірден-бір нысан болып 
табылады

Стандартты 
отырыстар өткізіледі, 
олар көбінесе нақты 
шешім қабылдау 
процесіне әсер 
етпейді

Көбінесе 
формалды, 
билік сирек 
ескереді

Осы кестедегі мәліметтерге сүйене отырып, Қазақстандағы қоғамдық бақылау 
жүйесін жетілдіру мақсатында белгілі бір қорытындылар жасап, ұсыныстар кешенін 
ұсынуға болады.
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Осылайша, халықаралық тәжірибені талдау қоғамдық бақылау мен мониторинг 
мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудың тиімді құралы болып табылатынын көр-
сетті. Бұл тәжірибеге жүгіну қоғамдық кеңестерді, әсіресе олардың қызметін бақылау 
және сараптамалық тұрғыдан одан әрі дамыту мүмкіндіктерін көрсетті.

Жалпы алғанда, осы есепті дайындау шеңберінде жүргізілген әлеуметтік өлшем-
дер негізінде біздің еліміздің қоғамдық пікірінде қоғамдық кеңестердің, оның ішінде 
бақылау функцияларын жүзеге асыру арқылы тиімділігі туралы идея бар деп қоры-
тынды жасауға болады. Сонымен бірге, ҚК мүшелерінің өздерімен жүргізілген терең-
детілген сұхбат барысында қатысушылардың әрбір оннан бір бөлігі ғана қоғамдық 
сараптамадан өту тәртібімен таныс екенін көрсетті. Бұл құқықтық актілерді сарап-
тау бойынша жұмыс форматы қазіргі уақытта қоғамдық кеңестердің функционал-
дық мүмкіндіктері шеңберінде, оның үстіне, негізінен орталық деңгейде қоғамдық          
бақылаудың бұл түрін жүзеге асырудың іс жүзінде бірден-бір жолы болып табыла-
тындығына байланысты. Бұл тұрғыда әлеуметтік аудит жүйесі дамыған Скандинавия 
елдерінің тәжірибесі назар аудартады. Бұл тәжірибені қоғамдық кеңестер қызметінде 
қолдану олардың әлеуетін нығайтады, мемлекет пен қоғамның өзара әрекеттесуінің 
тұрақты схемаларын күнделікті өмірге енгізеді.

Өз кезегінде, мониторинг рәсімдерімен ұсынылатын қоғамдық бақылау                           
механизмі мемлекеттік қызмет көрсету сапасына мониторинг жүргізу түрінде ғана 
институттандырылған, ал ол оның әлеуетін толық ашпайды. 
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ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

Жариялылық «ҚК туралы» ҚР Заңында айқындалған ҚК қызметінің негізгі қағи-
даттарының бірі болып табылады. Бұл азаматтық қоғамның мүдделерін білдіруге, 
оның қоғамдық маңызы бар мәселелер бойынша пікірін білдіруге және мемлекеттік 
және квазимемлекеттік құрылымдардың қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асы-
руға байланысты олардың қызметінің негізгі мақсатына сәйкес келеді.

4.1 Қоғамдық салада қоғамдық кеңестердің жұмыс       
стратегиясын құру алгоритмі

Ең алдымен, кез-келген қоғамдық қызмет оның қатысушыларының барынша 
ашықтығын болжайды, оның ішінде олар тиісті қызметтің ерекшеліктері, процесі мен 
нәтижелері туралы көпшілікке хабарлау арқылы көрінеді.

Сонымен қатар, әлеуметтік сауалнама нәтижелері Қазақстан халқы арасында 
қоғамдық кеңестердің танымалдылығының төмен деңгейін көрсетеді. Респондент-
тердің көпшілігі әлі күнге дейін ҚК-ің бар екендігі туралы білмейді (40,4%) және олар-
дың жұмысымен таныс емес (60,1%).

Ия                     Жоқ                         Жауап беруге қиналамын

Саны                     Баған бойынша % 
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28,8% 60,1% 11,1%

13 сурет - Азаматтардың ҚК жұмысымен танысу деңгейі

Аймақтық көріністе бірінші жағдайда Қостанай (58,1%), Қарағанды (53,8%),  Ақмо-
ла (46%) облыстарынан, Алматы (49,3%) және Шымкент (46,9%) қалаларынан респон-
денттер көш бастап тұр. ҚК жұмысымен таныс емес азаматтардың арасында Қараған-
ды (90,4%), Ақмола (84,4%), Атырау (80%), Павлодар (68,4%) облыстары мен Алматы 
қаласының (82,5%) тұрғындары басым.

Сонымен қатар, ҚК туралы жоғары деңгейде хабардар екендерін Солтүстік           
Қазақстан (71,1%), Батыс Қазақстан (67,4%), Түркістан (52,7%) облыстары мен Аста-
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на қаласының (66,7%) респонденттері көрсетті. Азаматтардың ҚК қызметі туралы 
естіп-білуіне келетін болсақ, Батыс Қазақстан (47,5%), Түркістан (46,7%) және  Жамбыл 
(44,2%) облыстарының тұрғындары онымен барынша таныс.

Азаматтардың көп бөлігі өздері тұратын қалалардың (29,4%) және аудандардың 
(22,1%) ҚК-нің қызметі туралы және министрліктердің (3%) және ұлттық компания-
лардың (2,1%) ҚК қызметі туралы аз біледі.
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Саны                     Баған бойынша % 

Облыстың қоғамдық кеңесі 

Ауданның қоғамдық кеңесі

Қаланың қоғамдық кеңесі

Министрліктің қоғамдық кеңесі

Ұлттық холдингтің қоғамдық кеңесі

Ұлттық компанияның қоғамдық кеңесі

Жауап беруге қиналамын 

14-сурет - Азаматтардың әртүрлі санаттағы ҚК қызметі туралы
хабардар болу деңгейі

Аймақтық көрінісі тұрғысынан қарағанда қазақстандықтардың әртүрлі санаттағы 
ҚК қызметі туралы хабардар болуының келесі деңгейін көрсетеді.

28 кесте. Азаматтардың әртүрлі санаттағы ҚК қызметі туралы хабардар болу деңгейінің 
аймақтық көрінісі

№ ҚК санаты
Аймақ / танымалдылық деңгейі

Ең жоғары 
танымалдылығы Ең төмен танымалдылығы

1 Қалалық ҚК Ақтөбе облысы (71,4%) Ақмола облысы (3,4%)

2 Аудандық ҚК Жамбыл облысы (59,5%) Қарағанды облысы (5,5%)

3 Облыстық ҚК Қостанай облысы (62,9%) Шығыс-Қазақстан облысы (4,9%)

4 Министрліктің ҚК Павлодар облысы (8,8%) Алматы (0,9%)

5 Ұлттық холдингтің ҚК Түркістан облысы (24,5%) Алматы (1,8%)

6 Ұлттық компанияның ҚК Павлодар облысы (17,6%) Түркістан облысы (1%)

Республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың ҚК-нің қызметі осы елді 
мекендердің тұрғындарына барынша белгілі екені анық. Бұл негізінен респондент-
тердің кеңес мүшелерімен тікелей өзара әрекеттесуіне және олардың әртүрлі де-
реккөздерден, соның ішінде туыстарынан, достарынан, көршілерінен, әріптестерінен 
және т.б. ҚК туралы ақпарат алуына байланысты.

Сонымен қатар, тиісті министрліктер мен агенттіктердің қызметіне қатысты мәсе-
лелер бойынша азаматтардың салыстырмалы түрде аз тобы республикалық деңгей-
дегі ҚК-мен қандай да бір түрде байланыста болады. Бұл ретте, ең алдымен, олар-
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дың арасында Қазақстан астанасының тұрғындары басым. Ал ұлттық холдингтер мен 
компаниялардың ҚК жұмысымен орталық кеңселердің және осы квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің еншілес құрылымдарының қызметкерлері басым түрде  таныс. 
Бұл мән-жайлар азаматтардың орталық мемлекеттік органдардың, ұлттық холдингтер 
мен компаниялардың ҚК қызметі туралы хабардар болуының төмен деңгейін түсін-
діруге негізделген.

ҚК-дің қызметі туралы ақпарат көздеріне қатысты респонденттердің жауаптары 
мынадай рейтинг құруға мүмкіндік берді:

1. Теледидар (31,7%).
2. Туыстарынан және/немесе достарынан алынған ақпарат  (21%).
3. Көршілерден алынған ақпарат (18,5%).
4. Әлеуметтік желілер (18,3%).
5. Интернет-басылымдар (13,8%).
6. Газеттер (7,5%).
7. ҚК жеке мүшелерімен байланыс (7,4%).
8. ҚК бастамасымен өткізілетін іс-шараларға қатысу(6,3%).
9. Мүдделі мәселелер бойынша ҚК-ке жеке өтініш (4,4%).
Сонымен бірге, бұл жағдайда біз белгілі бір дәрежеде қоғамдық кеңестердің қыз-

меті туралы білетін сауалнамаға қатысқандардың үштен бірінен астамы туралы айтып 
отырмыз (37,1%). Сонымен қатар, жоғарыда аталған ақпарат көздерінің рейтингіне 
сәйкес, олардың тек 18,1%-а ғана ҚК және олардың мүшелерімен жеке қарым-қаты-
нас жасау тәжірибесі бар.

Қоғамдық кеңестерге қызығушылық тудыра-
тын мәселелер бойынша жеке жүгінулері

Қоғамдық кеңестердің аясында өткізілетін 
іс-шараларға қатысу

Қоғамдық кеңестердің аясында өткізілетін 
іс-шараларға қатысу

Туыстарынан және/немесе достарынан 
ақпарат

Көршілерден ақпарат 

Теледидар

Газеттер

Интернет-басылымдар (веб-сайт)

Әлеуметтік медиа

Олардың қызметі туралы ештеңе білмеймін,
естімедім, қадағаламаймын

Сізден бірінші рет естідім

Ауылда жиналыс болды

Ешқайдан

Жауап беруден бас тарту

Жауап беруге қиналамын

Саны  |  Баған бойынша %

0,5 0 100 150 200 250 300

36 | 4,4%

52 | 6,3%

62 | 7,5%

114 | 13,8%

151 | 18,3%

85 | 10,3%

6 | 0,7%

1 | 0,1%

1 | 0,1%

0 | 0,0%

209 | 25,3%

61 | 7,4%

174 | 21,0%

153 | 18,5%

262 | 31,7%

15-сурет - ҚК жұмысы туралы ақпарат көздері
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Сонымен бірге, респонденттердің 50,9%-ы ҚК қызметін келесі негіздер бойынша 
пайдалы деп санайды:

• Өңірдің ең өткір проблемаларын анықтауға жәрдемдесу (43%);

• Шешім қабылдау процесіне азаматтардың қатысуының тиімді нысанын ұсыну 
(42,5%);

• Азаматтарға түрлі мәселелерді оң шешуде көмек көрсету (38,5%);

• Жергілікті атқарушы органдардың қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асыру 
(20,7%);

• Әлеуметтік маңызы бар бастамалар ұсыну (19,5%);

• Жергілікті атқарушы органдардың жұмысын нақты орындау (12,1%).

Қазақстандықтардың ҚК-ге байланысты қатынасының жиынтық көрсеткіші 2021 
жылмен салыстырғанда 15,8%–ға (шамамен 35,1%-дан 50,9%-ға дейін) ұлғайғанын 
ерекше атап өткен жөн. Мұның бәрі ҚК-ге деген сенімнің жеткілікті үлкен деңгейінің 
болуын және олардың республика халқы арасында жұмысының қажеттілігін көрсе-
теді. Өз кезегінде, бұл жағдай зерттелетін органдардың қызметін кеңейту мен одан әрі 
дамыту үшін жақсы ынталандыру бола алады.

Саны                     Баған бойынша % 
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179
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82

5

43,0%

42,5%

38,5%

20,7%

12,1%

19,5%

3,6%

0         20        40        60        80       100      120      140      160      180      200

Олар қоғамның өткір проблемаларын анықтауға 
мүмкіндік береді

Олар азаматтардың қоғамдық өмірге қатысуының тиімді 
нысаны болып табылады

Олар азаматтарға өз проблемаларын шешуге 
мүмкіндік береді

Олар жергілікті атқарушы органдардың қызметіне 
қоғамдық бақылауды жүзеге асырады

Олар іс жүзінде жергілікті атқарушы органдардың 
жұмысын жасайды

Олар әлеуметтік маңызды.

Жауап беруге қиналамын

16-сурет - Азаматтардың ҚК жұмысының пайдасын қабылдауы

Сонымен қатар, респонденттердің 20,4%-ы ҚК-дің жұмысына сыни көзқараспен 
қарайды, мұндай көзқарастарын келесі факторлармен негіздейді:

– ҚК қызметі формальды түрде атқарылады (43,8%);
– ҚК қызметі азаматтардың көпшілігіне белгісіз және байқалмайды (34,9%);
– ҚК әсері мемлекет пен оның органдарымен шектеледі (25,4%);
– ҚК қызметі жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастырушылық және мате-

риалдық-техникалық қолдауына байланысты (17,2%);
– ҚК Парламент Сенаты мен Мәжілісінің және мәслихаттар депутаттары атқаруға 

тиіс  жұмысты іс жүзінде орындайды (16%);
– ҚК құрамында өз мәселелерін шешумен айналысатын адамдар басым (14,8%);
– Жергілікті атқарушы органдар әртүрлі мәселелер бойынша олардың ұсыныста-

рын іске асыруға міндетті емес (10,7%);
– Ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардағы ҚК іс жүзінде олардың Дирек-

торлар кеңесі атқаруға тиіс жұмысты орындайды (5,7%);
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– ҚК іс жүзінде кәсіподақтардың міндеттері мен функцияларын орындайды (5,3%).
Аймақтық көрінісі тұрғысынан Қарағанда қоғамдық кеңестердің қызметі Қостанай 

(72,6%), Ақмола (27,6%), Шығыс Қазақстан (24,4%) және Солтүстік Қазақстан (23,5%) 
облыстарында пайдасыз деп саналатынын көрсетеді.

Қоғамдық кеңестердің ықпалы мемлекет және оның 
органдарымен шектеулі

Қоғамдық кеңестердің қызметі формалды 
сипатта болады

Қоғамдық кеңестердің қызметі жергілікті атқарушы 
органдардың ұйымдастырушылық және материалдық-

техникалық қолдауына байланысты

Қоғамдық кеңестердің қызметі азаматтардың көпшілігіне 
белгісіз және көрінбейді

Қоғамдық кеңестердің құрамында өз мәселелерін 
шешумен айналысатын адамдар басым

Жергілікті атқарушы органдар әр түрлі мәселелер 
бойынша олардың ұсынымдарын іске асыру міндетті 

емес
Қоғамдық кеңестер іс жүзінде Парламент Сенат,ы, 

Мәжілісінің, мәслихаттардың депутаттары орындауға тиіс 
жұмысты орындайды

Ұлттық холдингтердегі Қоғамдық кеңестер

Қоғамдық кеңестер іс жүзінде кәсіподақтардың 
міндеттері мен функцияларын орындайды

Мен олай ойламаймын

Олардың қызметі туралы ештеңе білмеймін, 
естіген жоқпын

Мәселелерді көтереді, қозғайды бірақ, 
проблемалар шешілмейді

Жауап беруге қиналамын

Саны | Баған бойынша % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

74 | 43,8%

43 | 25,4%

29 | 17,2%

59 | 34,9%

25 | 14,8%

18 | 10,7%

27 | 16,0%

10 | 5,9%

9 | 5,3%

2 | 1,2%

4 | 2,4%

1 | 0,6%

7 | 4,1%

17-сурет - Азаматтардың ҚК қызметіне пайдасыз деп қарауының себептері

ҚК-ға сыни көзқарасты олардың қызметі туралы түсінігі бар және оған белгілі бір 
баға бере алатын респонденттер білдіретіні анық.

Сонымен бірге, тиісті сын көбінесе азаматтардың ҚК және олардың жұмыс ерек-
шеліктері туралы толық және объективті көрінісінің болмауына байланысты. Өз кезе-
гінде, бұл осы органдардың қызметін ақпараттық қамтамасыз етудің төмен деңгейінің 
салдары болып табылады.

2019 жылдан бастап Қазақстанда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлі-
гінің қолдауымен «KazKENES» интернет-порталы жұмыс істейді, онда әртүрлі санат-
тағы қоғамдық кеңестердің қызметі туралы базалық мәліметтер, құжаттар, статисти-
ка, жаңалықтар және басқа да материалдар бар. Оның ішінде мұнда «интерактивті 
карта» ұсынылған, ол арқылы облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
және республика астанасының ҚК мүшелерінің құрамымен танысуға болады.

Алайда, осы порталдың «жаңалықтар» айдарында 2022 жылғы ақпан-қазан ай-
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ларында ҚК жұмысының әртүрлі аспектілерін көрсететін жекелеген орталық мемле-
кеттік органдардың ресми сайттарының және белгілі бір онлайн-басылымдардың ма-
териалдарына тек 11 сілтеме бар. Бұл жағдай бір жағынан БАҚ-та әртүрлі санаттағы 
қоғамдық кеңестердің қызметін жариялаудың төмен деңгейін және екінші жағынан 
тиісті жарияланымдарды мониторингілеу және оларға сілтемелерді порталда көрсету 
бойынша «KazKENES» әкімшілігінің әлсіз жұмысын көрсетеді.

Сондай-ақ, ҚК-дің басым көпшілігінде өздерінің ресми веб-сайттарының әртүрлі 
санаттарының жоқтығын атап өткен жөн. Жалпы сипаттағы әртүрлі кеңестер туралы 
белгілі бір ақпарат (ҚК туралы ереже, оның мүшелерінің тізімі, байланыстар, жұмыс 
жоспарлары және т.б.) облыстардың, республика астанасының, республикалық және 
облыстық маңызы бар қалалардың тиісті орталық және жергілікті органдары мен мәс-
лихаттарының сайттарында берілген. Бұл ретте көрсетілген Интернет-ресурстар ҚК 
қызметін толыққанды жариялауды жүзеге асырмайды.

Аймақтық деңгейде тек Атырау облысының, Астана және Алматы қалаларының ҚК 
ресми сайттары бар. Сонымен қатар, олардың әрқайсысы осы органдардың қызметі 
туралы берілген ақпараттың көлемі мен мазмұнымен ерекшеленеді.

29 кесте. Жекелеген ҚК сайттары мазмұнының ерекшеліктері

№ ҚК қызметі туралы негізгі ақпарат Болуы / Болмауы

Атырау облысы (http://kogamkenes-atyrau.kz)

1 Атырау облысы ҚК туралы ереже Бар

2 ҚК жұмысының регламенті Бар 

3 Белгілі бір жылға арналған ҚК 
жұмыс жоспары 2016 жылдан 2022 жылға дейін қол жетімді

4 ҚК құрамы Көрсетілген  

5 ҚК-ның белгілі бір жылдағы 
жұмысы туралы есеп Бар 

6 ҚК өткізетін қоғамдық тыңдаулар 
туралы ақпарат Бар 

7 Жаңалықтар ақпараты
Бар. Дегенмен, ол тұрақты түрде жаңартылмайды 
(2022 жылғы соңғы жаңалықтар арасындағы 
алшақтық шамамен 2 ай)

8 Байланыс ақпараты Көрсетілген 

9 Сайттың әлеуметтік желілердегі ҚК 
парақшаларымен байланысы Facebook сілтемелері бар белгішелер бар

Астана қаласы  (https://nur-sultankenes.kz) 59

10 ҚК туралы ереже Жоқ (тиісті сілтеме жұмыс істемейді)

11 ҚК жұмысының регламенті Жоқ 

12 Белгілі бір жылға арналған ҚК 
жұмыс жоспары Жоқ 

13 ҚК құрамы Көрсетілген 

14 ҚК-ның белгілі бір жылдағы 
жұмысы туралы есеп Көрсетілмеген 

59 Әзірше ”Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық кеңесі” деп көрсетілген
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15 ҚК өткізетін қоғамдық тыңдаулар 
туралы ақпарат Көрсетілмеген 

16 Жаңалықтар ақпараты Бар. Дегенмен, ол тұрақсыз жаңартылады (2022 
жылғы жалғыз жаңалық 8 қаңтарда)

17 Байланыс ақпараты Көрсетілген  

18 Сайттың әлеуметтік желілердегі ҚК 
беттерімен байланысы Facebook сілтемелері бар белгішелер бар

Алматы қаласы (https://almatykenes.kz)

19 ҚК туралы ереже Бар 

20 ҚК жұмысының регламенті Бар 

21 Белгілі бір жылға арналған ҚК 
жұмыс жоспары ҚК комиссияларының жұмыс жоспарлары бар

22 ҚК құрамы Көрсетілген 

23 ҚК-ның белгілі бір жылдағы 
жұмысы туралы есеп

Бар. Дегенмен соңғы есеп 2021 жылдың бірінші 
жартыжылдығында ұсынылған

24 ҚК өткізетін қоғамдық тыңдаулар 
туралы ақпарат Бар 

25 Жаңалықтар ақпараты Салыстырмалы түрде тұрақты, елеулі уақыт 
үзілістерінсіз, жаңартумен қол жетімді

26 Байланыс ақпараты Көрсетілген 

27 Сайттың әлеуметтік желілердегі ҚК 
беттерімен байланысы Facebook сілтемелері бар белгішелер бар

Осылайша, өз қызметі туралы барынша ақпаратты тұрақты негізде Алматы қала-
сының ҚК-сі ғана береді.

Сондай-ақ, ҚК-тер әлеуметтік желілерде нашар ұсынылған, олардағы мазмұны 
үнемі жаңартылып отырмайды. Бұған ҚК-те әлеуметтік желілерде өз парақшаларын 
жүргізумен айналысатын штаттық қызметкерлердің болмауы әсер етеді. Сонымен қа-
тар, ҚК-нің көптеген мүшелері не жалпыға ортақ қоғамдық тұлғалар емес, не олардың 
тиісті қызметін көрсетуге бағытталған медиа белсенділік танытуға бейім емес.

Жекелеген ҚК мүшелерінің бағалауына сәйкес, осы органдардың қызметін ақпа-
раттық қолдаудың негізгі проблемалары келесідей:

– БАҚ өкілдерінің қатысуынсыз ҚК отырыстарын және басқа да іс-шараларды өт-
кізу;

– БАҚ өкілдерінің отырыстарына немесе өзге де іс-шараларға қатысуына қара-
мастан, ҚК жұмысын қандай да бір жалпы немесе объективті ақпараттың болмауы;

– ҚК қызметі туралы ақпарат беру негізінен тиісті мемлекеттік органдардың ресми 
сайттарымен шектеледі;

– Телеарналар тарапынан ҚК қызметін жариялауға қызығушылықтың болмауы;

– Журналистер арасынан ҚК мүшелерінің осы органдардың қызметін ақпараттан-
дыруға қатыспауы.

Осыны ескере отырып, барлық санаттағы қоғамдық кеңестердің жұмысын жақ-
сартуға қабілетті респонденттер атап өткен шаралар арасында халықты ҚК қызметі 
туралы хабардар ету деңгейін арттыру (41%) және ақпаратты тұрақты жаңартумен ҚК 
сайттарын құру (30,4%) көш бастап тұр.
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Жоғарыда көрсетілген шаралардың біріншісін аймақтық тұрғыдан қабылдауға 
Атырау (90%), Қарағанды (61,6%), Павлодар (58,8%), Ақтөбе (57,1%), Түркістан (52,9%) 
және Қостанай (51,6%) облыстарының тұрғындары неғұрлым мүдделі. ҚК ресми сайт-
тарын құру пайдасына негізінен Атырау (60%), Түркістан (50%) Қостанай (45,2%) және 
Шығыс Қазақстан (41,5%) облыстарының респонденттері қолдау білдірді.

Сондай-ақ, сауалнамаға қатысқан қазақстандықтардың көпшілігінің өңірдегі 
және/немесе өздері тұратын қаладағы қоғамдық кеңестердің қызметі туралы көбірек 
ақпарат алуға деген ұмтылысы (62,3%) айрықша болып табылады. Аймақтық тұрғыдан 
алғанда бұл ниет кестеден көрінеді.

30 кесте. Азаматтардың ҚК қызметі туралы хабардар ету деңгейін арттыруға қатысты 
ниетінің аймақтық сипаты

№ Облыс/қала Респонденттер саны

1 Қарағанды облысы 84,9%

2 Атырау облысы 84,6%

3 Жамбыл облысы 78,8%

4 Түркістан облысы 77,3%

5 Маңғыстау облысы 68,3%

6 Солтүстік Қазақстан облысы 65,8%

7 Павлодар облысы 65,4%

8 Алматы облысы 57,1%

9 Ақтөбе облысы 54,4%

10 Ақмола облысы 54%

11 Шығыс Қазақстан облысы 51,6%

12 Қызылорда облысы 47,9%

13 Батыс Қазақстан облысы 41,9%

14 Қостанай облысы 32,3%

15 Шымкент 85,9%

16 Алматы 67,9%

17 Астана 28,2%

ҚК қызметі туралы ақпараттың таңдаулы көздерінің ішінде теледидар (50,3%), 
Instagram әлеуметтік желісі (32,9%) және интернет-басылымдар (31,1%) ерекше көзге 
түседі.
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Осылайша, қоғамдық саладағы ҚК жұмысының бірінші стратегиялық бағыты бар-
лық санаттағы ҚК қызметін ақпараттық қолдауды күшейту болып саналуы керек. Бұл 
үшін қажетті шаралар ретінде мыналарды ұсынуға болады:

1. Алматы қаласы ҚК сайтының үлгісі бойынша облыстардың, аудандардың,          
республика астанасының, республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың 
қоғамдық кеңестерінің ресми сайттарын құру немесе жаңарту.

2. Министрліктердің, агенттіктердің, облыстардың, республика астанасының,                   
республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері мен мәслихаттары-
ның, ұлттық холдингтер мен компаниялардың ресми сайттарының тиісті ҚК қызметіне 
арналған бөлімдеріндегі ақпарат деңгейін ұлғайту. Бұл бөлімдерге мыналар кіруі керек:

- ҚК-дің құрамы туралы ақпарат;
- тиісті мемлекеттік немесе квазимемлекеттік құрылымның, өңірдің немесе қала-

ның ҚК туралы ережесі;
- тиісті жылға арналған ҚК жұмыс жоспары;
- күн тәртібі мен қорытындыларын қоса алғанда, ҚК отырыстары туралы ақпарат;
- қоғамдық тыңдаулар және ҚК аясында өткізілген өзге де іс-шаралар туралы 

ақпарат;
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- тиісті жылдағы ҚК жұмысы туралы есеп;
- байланыс ақпараты.
3. YouTube-ті пайдалана отырып, барлық санаттағы қоғамдық кеңестердің                

отырыстарын, қоғамдық тыңдауларын және өзге де іс-шараларын онлайн-                                       
трансляциялауды қамтамасыз ету.

4. Республикалық, өңірлік және қалалық телеарналарда қоғамдық кеңес мүше-
лерінің қатысуымен ҚК жұмысының негізгі бағыттарын, олар қарайтын мәселелерді 
және т. б. жариялауға арналған тиісті санаттағы апталық бағдарламалар (хабарлар) 
құру.

5. Барлық санаттағы қоғамдық кеңестердің жұмысын ресми баспа және онлайн 
басылымдарда тұрақты негізде жариялау. 

6. Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты орындау шеңберінде мемлекеттік емес 
баспа және электрондық БАҚ-та барлық санаттағы қоғамдық кеңестердің жұмысын 
жариялау.

7. Facebook және Instagram әлеуметтік желілеріндегі барлық санаттағы ҚК               
аккаунттарын (парақшаларын) тұрақты негізде құру және жаңарту.

8. «KazKENES» интернет-порталын тұрақты негізде жаңарту.
9. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Азамат-

тық қоғам істері комитетіне барлық санаттағы ҚК қызметін ақпараттық сүйемелдеу 
мәселелері бойынша үйлестіру және бақылау функциялары мен өкілеттіктерін беру.

Қоғамдық саладағы қоғамдық кеңестер қызметінің екінші маңызды  стратегиялық 
бағыты республикалық, өңірлік немесе жергілікті маңызы бар мәселелерді талқылай 
отырып, қоғамдық тыңдаулар өткізу болып табылады.

ҚК аясында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар, дөңгелек үстелдер және өзге де 
іс-шараларды өткізудің пайдасына респонденттердің 17,9%-ы дауыс берді. Бұл тура-
лы Атырау облысының (35%) және Алматы қаласының (31,6%) тұрғындары ерекше 
ынта білдірді.

ҚР АҚДМ Азаматтық қоғам істері комитетінің мәліметтері бойынша, 2022 жылдың 
9 айында әртүрлі санаттағы ҚК сумен жабдықтау, санитарлық- эпидемиологиялық 
жағдайды жақсарту, мемлекеттік қызмет көрсету сапасы және т.б. мәселелері бойынша 
300-ден астам қоғамдық тыңдау өткізілді:

• «Алматы қаласындағы халықтың рухани және діни тәрбиесінің жай-күйі туралы» 
қоғамдық тыңдау (Алматы қ., 23.02.2022 ж.);

•  «Өскемен қаласы бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға, тасымал-
дауға, сұрыптауға және көмуге тұрғындар үшін тарифтерді бекіту туралы»  Өскемен 
қаласы мәслихатының шешімінің жобасы бойынша қоғамдық тыңдау (Өскемен қ., 
29.04.2022 ж.);

• «Рудный қаласының қалалық қатынастарында жолаушылар мен багажды авто-
мобильмен тұрақты тасымалдауға сараланған тариф белгілеу туралы» әкімдік қаулы-
сының жобасы бойынша қоғамдық тыңдау (Рудный қ., 11.08.2022 ж.).

Алайда, орталық мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік субъектілердің ҚК 
аясындағы өткізілетін қоғамдық тыңдаулар осы құрылымдардың ресми сайттарында 
мүлдем көрсетілмейді немесе тиісті түрде жарияланбайды. Қоғамдық тыңдауларды 
ақпараттық жариялаудың төмен деңгейі өңірлік және жергілікті әкімдіктер мен мәс-
лихаттардың ресми сайттарына және тиісті БАҚ-қа да тән.

Осыған байланысты 2021 және 2022 жылдардағы қоғамдық тыңдауларды өткізу 
динамикасы олардың санының екі еседен астам төмендегенін көрсетеді.
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31 кесте. 2021-2022 жылдары өткізілген қоғамдық тыңдаулар саны (ҚК қызметі туралы 
ресми есептердің деректері бойынша)

№ 2021 жыл 2022 жыл60

Орталық мемлекеттік органдар61

1
Жалпы саны

62 17

2
Ішкі істер министрлігі 

2 2

3
Денсаулық сақтау министрлігі 

1 1

4
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

- 1

5
Мәдениет және спорт министрлігі 

59 -

Ауыл шаруашылығы министрлігі 

- 7

6
Қаржы министрлігі

- 4

Облыстар / қалалар62

7
Жалпы саны

406 264

Шығыс Қазақстан облысы

- 6

8
Жамбыл облысы

8 8

9
Батыс Қазақстан облысы

4 23

10
Қарағанды облысы

25 12

11
Қызылорда облысы

1 10

12
Қостанай облысы

206 94

13
Маңғыстау облысы

12 3

14
Павлодар облысы 

1 1

15
Солтүстік Қазақстан облысы

32 24

60  2022 жылғы қаңтар-қыркүйектегі деректер көрсетілген
61  Қарастырылып отырған кезеңде қоғамдық тыңдаулар өткізген орталық мемлекеттік органдардың ҚК деректері ғана 
көрсетілген 
62  Қарастырылып отырған кезеңде қоғамдық тыңдаулар өткізген облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және 
астананың ҚК деректері ғана көрсетілген 
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16
Түркістан облысы

3 24

18
Алматы

- 6

19
Шымкент

3 12

20
Жалпы саны

468 281

4.2 Қоғамдық кеңестер тиімділігіне Қоғамдық кеңес мүшесі 
имиджінің әсері

ҚК-дің қызметінде олардың мүшелерінің танымалдылық және белсенділік дең-
гейіне байланысты жеке фактор маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты  респон-
денттердің көпшілігінің осы органдардың барлық құрамына (26,7%) қарағанда, негізі-
нен тиісті өңірлердің және/немесе қалалардың ҚК-нің жекелеген мүшелеріне (32,6%) 
сенімі айқын болып табылады.

Бүкіл құрамға сенемін

Қоғамдық кеңестің жекелеген мүшелеріне ғана сенемін 

Мен ешкімге сенбеймін 

Қоғамдық кеңес құрамы мен мүшелер туралы ештеңе 
білмеймін 

Жауап беру қиналамын

100

122

79

55

18

26,7%

21,1%

14,7%

4,8%

Саны                     Баған бойынша % 

0                20               40              60               80             100             120

19-сурет - Азаматтардың өз өңіріндегі/қаласындағы ҚК деген сенім деңгейі

Аймақтық көрінісі тұрғысынан қарағанда қоғамдық кеңестердің жекелеген мү-
шелеріне негізінен Қазақстан астанасының (60%), Қостанай облысының (50%) және 
Шымкент қаласының (44,4%) тұрғындары арасында сенім білдіру деңгейін көрсетеді. 
Атырау (16,7%) және Қарағанды (14,3%) облыстары мен Алматы қаласынан (14%)      
респонденттер арасында бұл көрініс аздау байқалады.

Азаматтардың ҚК барлық құрамына деген сеніміне келетін болсақ, бұл жағдайда 
Қызылорда (76,2%), Қарағанды (64,3%), Жамбыл (51,7%), Ақтөбе (50%), Алматы (42,1%) 
және Шығыс Қазақстан (40%) облыстарының тұрғындары арасында мұндай көзқа-
рас басым. ҚК құрамына Астана (2,2%) және Алматы (9,3%) қалаларында, сондай-ақ      
Павлодар облысында (15,4%) ең аз сенім артылады.

Сонымен қатар, респонденттердің тек 16,8%-ы әртүрлі санаттағы ҚК мүшелері  
азаматтарды қабылдау тәжірибесін енгізуді жақтайды. Шамасы, бұл қазақстандықтар-
дың осы органдар мен олардың жұмыс ерекшеліктері туралы хабардар болуының 
бірдей төмен деңгейіне байланысты. Оның ішінде, бұл ҚР Парламенті пен мәсли-
хаттардың белгілі бір депутаттарын, үкіметтік емес ұйымдардың, БАҚ сараптамалық 
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қоғамдастығының өкілдерін және т.б. жеке не сырттай біле отырып, азаматтарда олар-
дың мәртебесі мен белгілі бір қоғамдық кеңестердегі жұмысы туралы ақпарат жоқ 
екендігімен көрінеді.

Азаматтарды әртүрлі санаттағы қоғамдық кеңестердің қызметіне олардың мүше-
лері ретінде қатысуға ынталандырудың негізгі факторы белгілі бір мүдделер болып 
табылады. ҚК мүшелері арасында жүргізілген сауалнамаға сәйкес, атап айтқанда, ол 
ынталандыруларға мыналар жатады:

1. Белгілі бір салаларда немесе жергілікті даму деңгейінде шешім қабылдау про-
цесіне ықпал ету.

2. Қоғамға, белгілі бір әлеуметтік топтарға, елге, аймаққа және/немесе оның 
тұрғылықты қаласына пайдалы болу мүмкіндігі.

3. Тиісті мемлекеттік органдар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілері қыз-
метінің сапасын жақсартуға ықпал ету. 

4. Пайдалы өмірлік және кәсіби тәжірибе алу немесе кеңейту. 
5. Қарым-қатынас шеңберін және пайдалы байланыстарды кеңейту, әсіресе мем-

лекеттік органдарда.
Сонымен бірге, белгілі бір мемлекеттік және квазимемлекеттік құрылымдардың 

қызметіне қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға мүдделі кеңестердің жекелеген мү-
шелері ҚК шеңберінде бұл үшін қажетті тетіктердің жоқтығын атап өтеді.

Сондай-ақ, сауалнамаға қатысқан ҚК мүшелерінің көпшілігі осы органдардың сай-
ланбалы түрде құрылуы мен жаңартылуын қолдайды. Бұл шараны қабылдау туралы 
дәлелдердің ішінде, атап айтқанда, ҚК мүшелері мен қоғам арасындағы байланыс дең-
гейін арттыру, сондай-ақ тиісті мемлекеттік және квазимемлекеттік құрылымдардың 
басшылығына қарамастан ҚК-ті қалыптастыру мен қызметін жүзеге асыру атап өтілді.

Осы көзқараспен келіспейтін ҚК мүшелері қарастырылып отырған органдарды 
қалыптастырудың қолданыстағы тәртібін оңтайлы деп санайды. Сонымен қатар, елде 
мұнда қоғамдық негізде жұмыс істеуге дайын адамдар саны аз.

ҚК мүшелерінің жұмыс тиімділігінің негізгі көрсеткіштері, олардың пікірінше, 
белсенді қоғамдық позиция және белгілі бір кәсіби деңгей болуы қажет. Осыған                  
байланысты, сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі осы органдарда 18-29 жас ара-
лығындағы әйелдер мен жас азаматтарға қандай да бір квота енгізуді міндетті емес 
деп санайды. Осы әлеуметтік топтардың өкілдерінің әртүрлі ҚК-те болуы жалпы негіз-
дерде жүзеге асырылуы керек.

ҚК мүшелерінің қолданыстағы заңнаманы бұзу жағдайларының іс жүзінде бол-
мауы оңтайлы жағдай болып табылады. Сонымен бірге, олардың кейбіреулері, әріпте-
стерінің бұрыс мінез-құлқын белгілі бір бұқаралық ақпарат құралдарының материал-
дарынан біліп, сондай-ақ ҚК-ің тиісті мүшелерінің өздерінің жеке немесе тар топтық 
мәселелерін шешу (лоббизм) үшін өз ережелерін қолданғанын атап өтті. 

ҚК мүшелерінде осы органдардың қызметіне белсенді қатысу үшін материалдық 
уәждеменің болмауын олар екіұшты бағалайды. Бір жағынан, олар жоғарыда аталған 
мүдделердің салдарынан осы органдарда өз жұмыстарын ерікті негізде орындайды. 
Екінші жағынан, олар көбінесе ҚК шеңберіндегі қызметті жүзеге асыру процесінде 
(көлікті, кеңсе жабдықтарын, пошта және ұялы байланысты, Интернетті және т.б. пай-
далану) әр түрлі мәселелерді шешу үшін өз ақшалай қаражаттарын жұмсауға мәжбүр 
болады.

Өз кезегінде, бұл жағдай олардың белсенділігі мен қызмет сапасының төмендеуі-
не әсер етуі мүмкін. Сондықтан сауалнамаға қатысқандардың кейбірі қоғамдық кеңес 
мүшелеріне жалақы қорын құруды жақтайтыны кездейсоқ емес.
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4.3 Қоғамдық кеңестердің даму перспективалары

Қазіргі уақытта Қазақстанда түрлі санаттағы 256 қоғамдық кеңес жұмыс істейді, 
оның ішінде 22 республикалық деңгейдегі (министрліктер мен агенттіктерде), 221 – 
облыстар, аудандар, республика астанасы, республикалық және облыстық маңызы бар 
қалалар және 13 – квазимемлекеттік сектор субъектілерінде жиынтық құрамда - 4 
мыңға жуық адам. Бұл ретте 2022 жылы қызметі 2016 жылдан бастап жүзеге асы-
рылып келе жатқан қоғамдық кеңестердің көпшілігінің үшінші шақырылымы құрыл-
ды. Нәтижесінде олардың құрамы 90%-ға дейін жаңартылды.

Сондай-ақ, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кей-
бір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 4 мау-
сымдағы Жарлығымен Абай, Жетісу және Ұлытау - үш жаңа облыс құрылғанын атап 
өткен жөн. Осыған байланысты оларда облыстық қоғамдық кеңестер құрылды.

Бұдан басқа, «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі 
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 
жылғы 11 маусымдағы Жарлығымен ҚР Білім және ғылым министрлігі оның орнына 
екі жаңа орган – ҚР Оқу-ағарту министрлігі мен ҚР Ғылым және жоғары білім ми-
нистрлігін құру арқылы қайта құрылды. Осыған байланысты осы министрліктердің 
құрамында жақын арада республикалық деңгейдегі тағы екі жаңа қоғамдық кеңес 
құрылатын болады.

2022 жылғы 14 қазанда Астанада әртүрлі деңгейдегі ҚК-ің 200-ден астам мүше-
сінің қатысуымен Қазақстан Республикасы Қоғамдық кеңестерінің III мәжілісі өтті. Бұл 
іс-шараның маңызды сәті ҚК қызметіндегі ең табысты 150 тәжірибені ұсыну болды.    
ІІІ Мәжіліс жұмысының қорытындысы бойынша Қарар қабылданды, онда барлық са-
наттағы қоғамдық кеңестердің қызметін қайта форматтаудың мынадай негізгі бағыт-
тары белгіленді:

1) құқықтық сипаттағы - қоғамдық кеңестердің мүшелерін іріктеу рәсімі  бойынша, 
қоғамдық кеңестердің қызметін бағалауды енгізу бойынша және т.б. қолданыстағы 
нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, бұл қоғамдық 
кеңестердің өз қызметінің тиімділігін арттырады;

2) ұйымдастырушылық сипаттағы - барлық деңгейдегі қоғамдық кеңестердің өза-
ра іс-қимылын дамыту, бұл тұрғындар үшін өзекті мәселелерді жедел шешуге, қоғам-
дық кеңестердің және мемлекеттік және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқарудың 
басқа да институттарының құзыреттерін ажыратуға мүмкіндік береді;

3) ақпараттық сипаттағы – әлеуметтік маңызы бар мәселелерді қарау кезінде 
тұрғындарды хабардар болуы, сенім деңгейін арттыру және қоғамдық кеңестердің 
қызметіне тарту.

Әлеуметтік сауалнама нәтижелеріне сәйкес, қоғамдық кеңестердің қызметі тура-
лы халықты ақпараттандыру деңгейін жоғарылатудан (41%) және ақпаратты үнемі 
жаңартып отыратын (30,4%) осы органдардың сайттарын құрудан басқа, респондент-
тердің көпшілігі олардың қызметін жақсарту қажет деп санайды:

• ҚК ұсыныстарын жергілікті билік органдарының орындауы үшін міндетті сипат-
та беру (29,6%);

• ҚК қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру (26,4%);

• жергілікті атқарушы органдар басшыларының қоғамдық кеңестердің  отырыста-
рына өз бағыттары бойынша есептермен қатысуы (26%).
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ҚК қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіруҚК қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру

ҚК ұсыныстары мен ұсынымдарын жергілікті билік 
органдары үшін орындауға міндетті сипат беру

ЖАО жетекшілерінің ҚК қызметіне өз бағыттары 
бойынша есеппен қатысуы

ҚК қызметі туралы тұрғындардың 
ақпараттандырылуын күшейту

ҚК аясында жүйелі түрде қоғамдық тыңдауларды, 
дөңгелек столдарды және өңірдің/қаланың маңызды 

мәселелері бойынша шараларды өткізу

Үнемі жаңартылып отыратын ҚК сайттар әзірлеу

ҚК мүшелерінің мүдделі азаматтарды және заңды тұлға 
өкілдерін қабылдау тәжірибесін енгізу

ҚР Президентінің жыл сайынғы республикалық және 
аймақтық деңгейдегі ҚК жетекшілерімен кеңесін өткізу

Жоғарыда аталғандардың барлығы

Жаңа құрамды енгізу

Жауап беруге қиналамын

Саны | Баған бойынша % 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

218 | 26,4%

245 | 29,6%

215 | 26,0%

339 | 41,0%

148 | 17,9%

251 | 30,4%

139 | 16,8%

136 | 16,4%

5| 0,6%

1 | 0,1%

142 | 17,2%

20-сурет - ҚК қызметін жақсарту бойынша ұсынылатын шаралар (сауалнама 
нәтижелері бойынша)

Бұл ретте аймақтық көрініс қоғамдық кеңестердің қызметін жақсартуға бағыт-
талған шараларды қабылдауға қатысты азаматтардың мынадай артықшылықтарын 
көрсетеді.

32 кесте. Азаматтардың ҚК қызметін жақсарту жөніндегі шараларға қатысты 
ұсыныстарының өңірлік сипаты

№ Облыс / қала Шара Респонденттер 
саны

1 Ақмола облысы ҚК сайттарын құру 17,2%

2 Ақтөбе облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 57,1%

3 Алматы облысы ҚК ұсынымдарын орындауды  
міндеттеу 30%

4 Атырау облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 90%

5 Шығыс Қазақстан облысы Заңнаманы жетілдіру 51,2%

6 Жамбыл облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 45,2%

7 Батыс Қазақстан облысы ҚК ұсынымдарын орындауды  
міндеттеу 41,7%
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8 Қарағанды облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 61,6%

9 Қостанай облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 51,6%

10 Қызылорда облысы
Жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының ҚК отырыстарына 
қатысуы

39,4%

11 Маңғыстау облысы Заңнаманы жетілдіру 24,3%

12 Павлодар облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 58,8%

13 Солтүстік Қазақстан 
облысы

Жергілікті атқарушы органдар 
басшыларының ҚК отырыстарына 
қатысуы

58,8%

14 Түркістан облысы Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру 52,9%

15 Астана 

- ҚК ұсынымдарын орындауды  мін-
деттеу; 
- Халықты ақпараттандыру деңгейін 
арттыру

22,2%

16 Алматы ҚК ұсынымдарын орындауды міндет-
теу 54,4%

17 Шымкент

Республикалық және өңірлік дең-
гейдегі ҚК басшыларымен ҚР                               
Президентінің жыл сайынғы респу-
бликалық кеңесін өткізу

100%

Осы және басқа шараларды, соның ішінде әртүрлі санаттағы қоғамдық                         
кеңестердің мүшелері тікелей ұсынған шараларды іске асыру осы органдардың негіз-
гі бағыттары бойынша қызметінің нәтижелеріне оң әсер етеді деп күтілуде. Бұл ретте 
жоғарыда аталған шараларды өңірлік және жергілікті деңгейдегі ҚК қана емес, со-
нымен қатар орталық мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік құрылымдардың 
ҚК жұмысында қолдану қажет.

Жалпы, жаңа білім беру және қолданыстағы қоғамдық кеңестер құрамын жаңар-
ту нәтижелері, сондай-ақ барлық санаттағы ҚК қызметі осы органдардың дамуының 
оң динамикасын көрсетті. Қоғамдық кеңестер мен олардың жекелеген мүшелері өз       
қызметімен бүкіл ел, жекелеген аймақтар мен елді мекендер деңгейінде әртүрлі сая-
си және әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге ықпал ететіні анық.

Сонымен қатар, жоғарыда аталған проблемалар, соның ішінде Қазақстан халқы-
ның ҚК жұмысының ерекшеліктері мен нәтижелері туралы хабардар болуының төмен 
деңгейі және олардың қоғамдық тыңдаулар өткізуі таяу перспективада өздерінің оң 
шешімін талап етеді. ҚК жұмысының сапасын жақсартуға мүдделі қазақстандықтар 
сондай-ақ осы органдардың тиісті мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сек-
тор субъектілері әзірлейтін және қабылдайтын шешімдерге ықпал ету деңгейін артты-
руды күтуде. Сонымен қатар, әртүрлі санаттағы ҚК мүшелерінің, әсіресе республика-
лық деңгейдегі азаматтармен өзара іс-қимыл дәрежесін арттыру қажет.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА – 202294

4 
БӨ

Л
ІМ

ҚОРЫТЫНДЫ

Талдау барысында ҚК дамытудың өзекті мәселелері анықталды. Бұл, мысалы, ҚК 
құрамы арасында ротация процесін жүргізу және реттеу, олардың шешімдерін мемле-
кеттік органдардың жүзеге асыру тетіктерін жетілдіру, қоғамдық бақылаудың тәртібі 
мен нысанын реттеу қажеттілігі және т.б.

Дегенмен, кез келген үдерісте еріксіз ілесіп жүретін белгілі бір қиындықтар мен 
проблемаларға қарамастан, ҚК басқару шешімдерін қабылдау жүйесінде нығая  түсу-
де, сол арқылы азаматтық және саяси мәдениет мен демократия даму үстінде.

Бұл көбіне ҚК қызметін және олардың құзыретін жүйелі және мақсатты түрде 
кеңейту саясатының нәтижесі. Нормативтік құқықтық база ұдайы жетілдірілуде, бел-
сенді сарапшы және қоғамдық талқылауға бастамашылық жасалып, қолдау көрсетілу-
де, істің аясы кеңейіп, ҚК жұмысына көбірек адамдар тартылуда. Мұның бәрі, әрине, 
бір жағынан, ҚК институтын нығайтуға сұраныс туғызса, екінші жағынан, олардың одан 
әрі дамуын алдын ала белгілейді.

Президент Қ.К. Тоқаев жүргізіп отырған реформалар бағыты қоғам мен билік ара-
сындағы диалогты одан әрі нығайтуға, мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік 
сектордың ашықтығы мен есептілігін қамтамасыз етуге бағытталғанын көрсетеді.

Саяси жүйе кезең-кезеңімен қайта іске қосылатын «Күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін Үкімет» формуласын жариялау бүгінгі күні мемлекет пен 
қоғам арасындағы қарым-қатынасты қайта бастауға бағытталған маңызды үдерісті 
тереңдете түседі.

Қ.К. Тоқаев өзінің сайлауалды тұғырнамасы аясында қоғамдық кеңестерге жастар 
квотасын енгізу туралы жариялағаны, әрине, олардың дамуына тың серпін беретіні 
сөзсіз.

Осы тұрғыда ҚК одан әрі дамытуға негіз болатын ұсыныстарды тұжырымдау 
маңызды.
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ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР 

Зерттеу негізінде орталық және жергілікті басқару органдарына мыналар ұсыны-
лады:

 ҚК мүшелерін іріктеу тетігін қарау және жетілдіру, сондай-ақ қоғамдық                 
бақылауды жүзеге асыруға коммерциялық емес ұйымдар мен азаматтарды тарту 
мүмкіндігін нақтылау;

 ҚК туралы Үлгілік ережеге және ҚК туралы ережеге кандидаттармен әңгімеле-
су және олар үшін дауыс беру процесін жаза отырып, аудио-бейнетрансляция және 
медиафайлдарды жария орналастыру тәжірибесін енгізу жөніндегі норманы енгізуді 
ұсынылады;

 кандидаттар үшін «ҚК туралы» Заңды білуін міндетті бақылауды енгізу;

 ресми интернет-ресурстарда және әлеуметтік желілерде дауыс беру хаттама-
сын, сондай-ақ резервте тұрғандардың тізімдерін олардың кезектілігін көрсете оты-
рып, жария орналастыруды енгізу;

 ҚК-де мемлекеттік органдардың, КМС өкілдігін 10-20%-ға дейін азайту;

 мемлекеттік ведомстволық бағынысты және бюджеттік мекемелер қызметкер-
лерінің азаматтық қоғам өкілдері ретінде ҚК-ге мүше болу фактілеріне жол бермеу 
жөнінде шаралар қабылдау;

 ҚК-дің тиімді қызмет жасауы үшін олардың құрамының ең аз саны бөлігі бойын-
ша шектеуді төмендету мүмкіндігін қарастыру;

 Мемлекеттік органдар басшыларының ақпаратын тыңдау және азаматтардың 
өтініштерін қарау нәтижесі мен жолдаған ұсынымдарға дәлелді жауаптарды ұсын-
бау бөлігінде «ҚК туралы» Заңды бұзғаны үшін жауапкершілігін енгізу мүмкіндігін           
қарастыру;

 сыбайлас жемқорлық және мүдделер қақтығысы фактілерін болдырмау мақса-
тында ҚК мүшелеріне сатып алу рәсімін өткізу барысында заңнамалық белгіленген 
өкілеттіктерді іске асыру үшін мүмкіндік беру;

 қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және сыбайлас                                                                     
жемқорлық көріністерінің алдын алу мақсатында қоғамдық кеңестермен бірлесе оты-
рып, жергілікті деңгейде құқық қорғау органдарының басшыларын тыңдау бойынша 
жұмысты ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдау, тыңдау нәтижелері бойынша 
шешімдер қабылдау және құқық бұзушылыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресте оларға бағытталған ұсыныстар енгізу;

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға және ҚК 
қызметі жөніндегі уәкілетті органға тиісті салада немесе өңірде сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу жөніндегі міндеттерді іске асыруда барлық деңгейдегі ҚК-ге қол-
дау көрсету ұсынылсын;

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу 
процесіне ҚК мүшелерін тарту тәжірибесін қолдану мәселелерін қарауды ұсыну;

 ҚК қызметі мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жергілікті деңгейде адам 
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құқықтары мен бостандықтарының заңдылығы мен сақталуын қамтамасыз ету мәсе-
лелері бойынша ақпаратты тыңдау рәсімін анықтайтын ұсынымдарын әзірлеу ұсы-
нылсын;

 ҚК мүшелерінің құзыретін арттыруға бағытталған біліктілікті арттыру бойын-
ша семинарлардың/тренингтердің жалпы бағдарламасын әзірлеу және мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс және гранттық қаржыландыру шеңберінде әлеуметтік жобалар-
ды іске асыру мүмкіндіктерін, оның ішінде ҚК қызметі, қоғамдық бақылау, қоғамдық 
сараптама, бюджеттік қызмет, нормашығармашылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптама, атқарушы биліктің құрылымы мен функциялары, азамат пен мемлекет ара-
сындағы қатынастар жүйесі бойынша қарастыру;

 мемлекет бақылайтын ұйымның даму жоспарларының орындалуын бақылау 
нәтижелері бойынша есептерді талқылау тәртібі бойынша ұсынымдар әзірлеу; 

 ҚК-ге құжат айналымын, істер номенклатурасын, оның ішінде үлгілік бланкілерді, 
жұмыс жиілігін, құжаттардың жариялылығын және т.б. унификациялауға әдістемелік 
көмек көрсету;

 ҚК мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату үшін негіздемелерді кеңейтуге қатысты, 
оның ішінде олардың әдепке сай емес мінез-құлқы жағдайында тиісті түзетулер енгі-
зу жөнінде шаралар қабылдау;

 мемлекеттік қызметшілер мен квазимемлекеттік сектор өкілдерінің біліктілігін 
арттыру бағдарламасына ҚК-мен тиімді өзара іс-қимылды қалыптастыру мақсатында 
ҚК жұмысы бойынша семинарлар/тренингтер өткізуді енгізу;

 мемлекеттік ақпараттық тапсырысты іске асыру шеңберінде БАҚ-та ҚК қызметін 
және ҚК мүшелерінің жарияланымдарын кеңінен жариялауды ұйымдастыру;

 мемлекеттік ақпараттық тапсырысты іске асыру шеңберінде ресми баспа және 
электрондық БАҚ, сондай-ақ мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдарында ҚК 
мүшелерінің осы органдардағы қызметі туралы мерзімді сұхбаттар өткізу;

 орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың және квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің басшыларының немесе өзге де ресми өкілдерінің тиісті ҚК қара-
уына ұсынылатын есептерінің мазмұнына ұсынымдарды қарау нәтижесінде қабыл-
данған нақты шешімдер туралы мәліметтер қамтылуын қамтамасыз ету;

 құжаттаманы жүрізу үшін ҚК мүшелеріне ЭЦҚ кілттерін беру мүмкіндігін              
қарастыру;

 ҚК қызметін қаржыландыру және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету мәселе-
лерін шешу жөніндегі шараларды қарастыру (мысалы, іссапар шығындары және т.б.;

 ҚК келісілген нормативтік құқықтық актілердің санын Әділет министрлігімен 
және оның аумақтық бөлімшелерімен жыл сайын салыстыру тәжірибесін енгізу;

 түрлі деңгейдегі мемлекеттік органдар шешімдерінің жобаларын әзірлеу және 
талқылау үдерісіне ҚК мүшелерін белсенді тарту мүмкіндігін қарастыру; 

 ҚК құрамына жастарға арналған квота енгізу мүмкіндігін қарастыру.
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Қоғамдық кеңестерге мыналар ұсынылады:
 ҚК қызметі туралы есептер мен ақпараттың «Kazkenes.kz» ақпараттық ре-

сурсында, БАҚ, сондай-ақ әлеуметтік желілердегі парақшаларында тұрақты негізде 
жаңартылуын қамтамасыз ету;

 ҚК сайттарын және әлеуметтік желілердегі ҚК парақшаларын енгізу бойынша 
бірыңғай талаптарды әзірлеу;

 орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті мемлекеттік органдардың және 
КМС субъектілерінің қатысуымен құрылатын ҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл мәселелері бойынша комиссияларды, комитеттерді немесе жұмыс топтарын құру 
бөлігінде іске асырылатын тәжірибені жалғастыру;

 бюджеттік бағдарламалардың, стратегиялық жоспарлардың, мемлекеттік бағдар-
ламалардың және аумақтарды дамыту бағдарламаларының жобаларын, сондай-ақ 
бюджеттік бағдарламалар мен нысаналы индикаторлардың іске асырылуын талқылау 
процесінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, жеке мүдделерді қорғау және білдіру 
жөніндегі шараларды қарастыру;

 мемлекеттік органға/мәслихатқа/компанияға қоғамдық кеңес құжаттарының 
мұрағатын сақтау және беру тәжірибесін енгізу;

 барлық деңгейдегі ҚК әрбір күнтізбелік жыл ішінде кемінде екі қоғамдық тыңдау 
өткізу тәжірибесін енгізу;

 конкурстық сатып алу рәсімдерінің ашықтығын қамтамасыз ету және сыбайлас 
жемқорлық факторларының алдын алу мақсатында мемлекеттік сатып алулар мен 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуларын жүзеге асыру процесіне ҚК 
мүшелерін одан әрі тарту шараларын қарастыру;

 барлық деңгейдегі ҚК отырыстарын, қоғамдық тыңдауларын және басқа да 
іс-шараларын өздерінің ресми парақшаларында, әлеуметтік желілерде және ҚК 
веб-сайттарында онлайн трансляциялауды қамтамасыз ету;

 қоғамдық кеңестердің маңызды мәселелерді талқылау кезінде қоғамдық           
ұйымдардың, бизнес құрылымдарының өкілдерін, сондай-ақ тиісті салалардағы са-
рапшыларды тарту;

 халықпен өзара байланыс жасау кезінде жұмыстың неғұрлым тиімді әдістері 
мен нысандарын, оның ішінде азаматтарды жеке қабылдау (оның ішінде келушілер), 
қоғамдық қабылдау жұмысы және т.б. пайдалану;

 қызмет тиімділігін арттыру, түрлі саладағы және деңгейдегі ҚК-мен деңгейара-
лық өзара іс-қимылды дамыту;

 ресми интернет-ресурстарда және әлеуметтік желілерде қатысушыларды кон-
курстық іріктеу рәсімдері туралы ақпаратты, оның ішінде резервте тұрғандар тізім-
дерін олардың тәртібін көрсете отырып жариялаудың ресми бекітілген тәжірибесін 
енгізу;

 бюджеттік процестің және мемлекеттік қызметтер көрсетудің ашықтығын қамта-
масыз ету мақсатында қоғамдық бақылау нысандарын қолдану жөніндегі жұмысты 
одан әрі күшейту жөнінде шаралар қабылдау;

 мінез-құлық ережелерінің, оның ішінде өз міндеттерін тиісінше орындамағаны 
және отырыстарға, комиссиялардың жұмысына қатысуды елемеу және басқа да се-
бептер бойынша әдеп нормаларын әзірлеу және енгізу мәселесін қарау, қажет болған 
жағдайда ҚК туралы ережеге тиісті нормаларды енгізу;

 ҚК құрамына жастарға  арналған квотаны енгізу мүмкіндігін қарастыру. 
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ВВЕДЕНИЕ
Создание общественных советов (далее – ОС) являлось частью реализации пяти 

институциональных реформ, объявленных в 2015 году. К этому времени в стране был 
накоплен определенный опыт конструктивного партнерства между государством и 
обществом в форме таких институтов, как Национальный совет (2002–2005 гг.); Постоянно 
действующее совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и 
развитию гражданского общества (2003–2004 гг.); Национальная комиссия по вопросам 
демократии и гражданского общества (2004–2006 гг.); Государственная комиссия                                                       
по разработке и конкретизации программы демократических реформ (2006–2007 гг.).

В свою очередь, создание в 2016 году ОС как института позволило создать условия для 
системного и эффективного участия общества в государственном управлении. 

С 2019 года вместе с началом комплексной политической модернизации развитие 
всех ОС вышло на качественно новый уровень. Открытость, прозрачность и подотчетность 
госорганов наряду с вовлечением общества в госуправление являются одними из 
приоритетных задач курса Президента РК К. К. Токаева. 

В 2021 году принят целый ряд изменений, направленных на совершенствование 
деятельности  отечественных ОС. В частности ряд новых поправок был принят Законом 
от 3 января 2021 года в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности 
деятельности ОС, обеспечения их открытости, независимости и автономности.

На законодательном уровне Министерство информации и общественного развития 
Республики Казахстан (далее – МИОР) определено в качестве уполномоченного органа 
по вопросам деятельности ОС, за ним закреплены соответствующие полномочия. Одним 
из основных полномочий МИОР как уполномоченного органа выступают разработка 
Национального доклада о деятельности ОС на ежегодной основе и внесение его на 
рассмотрение Главе государства.

Расширены полномочия ОС, права и обязанности их членов, которые,                                            
в частности, на де лены правами участвовать в процессе государственных закупок и 
заку пок квазигосударственного сектора (далее – КГС), а также заслушивать на местном 
уровне информа цию руководителей правоохранительных органов и руководителей 
подведомственных организаций госорганов. 

Определены основания для процедуры прекращения членства в ОС, регламентирована 
процедура проведения всех четырех форм общественного контроля, решены вопросы по 
организационному обеспечению и финансированию некоторых аспектов деятельности ОС. 
Вместе с тем в 13 субъектах КГС были созданы ОС.

При этом нормативная правовая база ОС постоянно актуализируется и расширяется. 
Так, в рамках своей предвыборной платформы К. К. Токаев инициировал введение в ОС 
молодежной квоты. 

Благодаря политическим реформам ОС за короткий промежуток времени стали 
полноценным и действенным институтом, опирающимся на актуальную нормативную 
правовую базу и обеспечивающим реализацию концепции «слышащего государства». 

Сегодня ОС эффективно осуществляют партнерство между обществом и государством, 
обеспечивая участие населения в выработке и принятии решений государственных органов 
и субъектов КГС, а также в обеспечении прозрачности их деятельности и организации 
контроля за ней. 
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Институционализация ОС во многом стала результатом ежегодных исследований, 
проводимых в рамках подготовки докладов, посвященных изучению деятельности ОС. 

В рамках таких докладов регулярно формулируются выводы и рекомендации, которые 
составляют основу для дальнейшего укрепления и развития ОС, совершенствования их 
деятельности. 

С 2021 года статус докладов повышен с комплексного до национального, что убедитель-
но демонстрирует нацеленность государства на развитие ОС. 

В настоящем Национальном докладе представлен анализ развития института ОС в Респуб-
лике Казахстан с охватом текущего года. 

В рамках доклада поставлены следующие задачи: 

– определить основные тренды, успешные практики и проблемы деятельности ОС 
республиканского и местного уровней;

– провести анализ качественного и количественного состава ОС республиканского 
и местного уровней; 

– исследовать деятельность ОС, образуемых субъектами КГС;

– на основе международного и отечественного опыта выявить особенности проведе-
ния общественного контроля;

– изучить вопросы по реализации новых поправок касательно деятельности ОС, 
внесенных Законом от 3 января 2021 года; 

– провести анализ публичной политики ОС. 

Исследование опирается на официальные статистические данные центральных госу-
дарственных органов (далее – ЦГО), субъектов КГС, органов местного государственного 
управления, а также данные из открытых источников и результаты предыдущих докладов. 

В рамках исследования проведены массовый опрос с охватом 1 200 респондентов и 
глубинные интервью с охватом 50 представителей ОС всех уровней. 

На основе комплекса полученных данных, результатов и выводов составлены практи-
ческие рекомендации по повышению уровня участия граждан и институтов гражданского 
общества в процессе принятия решений государственными органами.
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РАЗДЕЛ 1. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ (2021 Г.)

1.1 Анализ количественного и качественного состава 
общественных советов республиканского уровня

1.1.1 Состав общественных советов республиканского уровня

В Законе «Об ОС», количественный состав ОС, образуемых министерствами, орга-
нами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту РК, установлен в 
диапазоне пятнадцати до тридцати членов. 

Согласно анализу, в 17 министерствах и 5 агентствах на конец 2021 года всего 
было 399 членов. В среднем это около 18 человек в каждом совете, медианная сред-
няя – всего 19 человек. 

Меньше всего членов в совете Министерства финансов РК – 15. Больше всего 
в  совете Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (далее – 
МЭГПР) – 28 человек. Более 25 человек – в ОС Министерства цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности РК (далее – МЦРИАП), а также МЭГПР РК.

Вместе с тем численность ОС отдельных министерств меньше установленных        
Законом рамок: 

–  Министерство национальной экономики РК (далее – МНЭ) – 12 членов; 
–  Министерство здравоохранения РК (далее – МЗ), Агентство по защите и разви-

тию конкуренции РК (АЗРК), Агентство по делам государственной службы РК (АДГС) 
– 10 членов. 

Вышеуказанное является прямым нарушением Закона, которое не было устране-
но в течение всего года. 

В целом отношение к численности советов среди ЦГО составляется по принци-
пу «лучше меньше», что, по-видимому, позволяет им таким образом сильнее влиять 
на деятельность совета. 

Качественный состав ОС, как правило, составляется по следующей схеме:
1) представители государственного органа – первый руководитель, несколько   

руководителей подразделений;
2) представители основных стейкхолдеров отрасли – главы ассоциаций;
3) депутаты Парламента РК; 
4) руководители и преподаватели профильных вузов;
5) журналисты;
6) представители неправительственных организаций (далее – НПО);
7) представители научного сообщества.
Ниже в таблице 1 приведены количественные показатели в разрезе ЦГО. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022110

РА
ЗД

ЕЛ
 1

Таблица 1. Состав ОС, относящихся ЦГО, на конец второго срока

№ ЦГО Кол-во Кол-во гос-
служащих

Кол-во представите-
лей подведомствен-

ных организаций
Кол-во 

женщин

1 Министерство образования и 
науки (далее – МОН) 21 2 4 7

2 Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 20 6 1 4

3 Министерство энергетики 20 6 0 1

4 Министерство юстиции  (далее 
– МЮ) 21 6 1 10

5 Министерство торговли и 
интеграции 16 2 0 3

6 МИД 20 4 1 7

7 МЦРИАП 25 2 5 1

8 МЭГПР 28 2 0 6

9 Министерство культуры и спор-
та (далее – МКС) 17 2 2 4

10 МИОР 22 1 3 10

11 Министерство финансов 15 5 0 2

12 Министерство труда и социаль-
ной защиты 17 3 0 9

13 Министерство сельского 
хозяйства (далее – МСХ) 18 4 2 0

14 МНЭ 12 3 0 0

15 Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям 22 7 0 0

16 Министерство внутренних дел 
(далее – МВД) 23 6 0 4

17 МЗ 10 3 0 3

18 Агентство по финансовому 
мониторингу (далее – АФМ) 21 6 0 3

19 Агентство по защите и разви-
тию конкуренции 10 3 0 1

20 Агентство по противодействию 
коррупции 16 4 0 1

21 АДГС 10 3 0 0

22 Агентство по стратегическому 
планированию и реформам 15 5 0 2

В контексте отдельных характеристик качественного состава можно отметить 
большое разнообразие. Так, по доле государственных служащих только два ведомства 
из двадцати двух придерживаются установленного показателя (1/3). В ОС четырех ми-
нистерств этот показатель меньше 10%. В среднем же их доля составляет 21,5%, мак-
симум – 33,3%, а минимум – 4,5%. 
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Таблица 2. Доля госслужащих в ОС ЦГО

ЦГО Доля госслужащих
Министерство финансов 33,3
Агентство по стратегическому планированию и реформам 33,3
Министерство по чрезвычайным ситуациям 31,8
Министерство индустрии и инфраструктурного развития 30,0
Министерство энергетики 30,0
МЗ 30,0
Агентство по защите и развитию конкуренции 30,0
МЮ 28,6
АФМ 28,6
МВД 26,1
МНЭ 25,0
Агентство по противодействию коррупции 25,0
МСХ 22,2
МИД 20,0
АДГС 20,0
Министерство труда и социальной защиты 17,6
Министерство торговли и интеграции 12,5
МКС 11,8
МОН 9,5
МЦРИАП 8,0
МЭГПР 7,1
МИОР 4,5

Однако, кроме собственно госслужащих, следует также учитывать наличие 
сотрудников подведомственных ЦГО организаций, которые хотя и формально к 
ним не относятся, но фактически, как правило, поддерживают свое ведомство. Так, 
представители подведомственных организаций присутствуют в ОС восьми ведомств 
из двадцати двух. В целом же их доля составляет 4,8%.

Таблица 3. Доля сотрудников подведомственных организаций в ОС ЦГО

ЦГО Доля сотрудников 
подведомственных организаций

МЦРИАП 20,0

МОН 19,0

МИОР 13,6

МКС 11,8

МСХ 11,1

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 5,0

МИД 5,0

МЮ 4,8

Министерство энергетики 0,0
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Министерство торговли и интеграции 0,0

МЭГПР 0,0

Министерство финансов 0,0

Министерство труда и социальной защиты 0,0

МНЭ 0,0

Министерство по чрезвычайным ситуациям 0,0

МВД 0,0

МЗ 0,0

АФМ 0,0

Агентство по защите и развитию конкуренции 0,0

Агентство по противодействию коррупции 0,0

АДГС 0,0

Агентство по стратегическому планированию и 
реформам 0,0

Гендерное разнообразие в ОС существенно зависит от профиля и сферы деятель-
ности ЦГО. Единственный, кто выбивается из этой тенденции, – это МИД, а в целом 
традиционно наиболее «женским» министерством является Министерство труда и со-
циальной защиты РК. 

В среднем доля женщин составляет 19,5%. Примечательно, что в четырех советах 
нет ни одной женщины – это МСХ, МНЭ, МЧС и АДГС. Причины этого явления неизвест-
ны, однако его ошибочно было бы пытаться объяснить отсутствием в данных сферах 
достойных представительниц-женщин, которые могли бы войти в ОС ведомства.

Таблица 4. Доля женщин в ОС ЦГО

ЦГО Доля женщин
Министерство труда и социальной защиты 52,9

МЮ 47,6

МИОР 45,5

МИД 35,0

МОН 33,3

МЗ 30,0

МКС 23,5

МЭГПР 21,4

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 20,0

Министерство торговли и интеграции 18,8

МВД 17,4

АФМ 14,3

Министерство финансов 13,3

Агентство по стратегическому планированию и реформам 13,3

Агентство по защите и развитию конкуренции 10,0

Агентство по противодействию коррупции 6,3

Министерство энергетики 5,0

МЦРИАП 4,0
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МСХ 0,0

МНЭ 0,0

Министерство по чрезвычайным ситуациям 0,0

АДГС 0,0

В целом можно заключить, что, несмотря на отдельные недостатки  в количествен-
ном и качественном составах ОС ЦГО, они отражают необходимый уровень предста-
вительства экспертов в курируемых ими отраслях. 

1.1.2 Состав общественных советов квазигосударственных 
компаний

ОС квазигосударственных компаний стали формироваться согласно поправкам в 
Закон «Об ОС» от 3 января 2021 года. Их количественный состав установлен в диапа-
зоне 10–15 членов. Следует отметить, что далеко не все ОС были сформированы сразу 
после вступления в силу поправок; многие из них были образованы во второй поло-
вине года. При этом МИОР не наделен полномочиями для выставления требований к 
квазигосударственным компаниям соблюдать Закон и сдавать отчетность.

Отметим, что, как и в случае с ЦГО, в квазигосударственных компаниях стремятся 
соблюдать требования о численности советов, исходя из нижней планки. Так, количе-
ственный состав ОС 13 крупнейших компаний не превышает 12 человек. При этом в 
шести из них (в том числе в ФНБ «Самрук-Казына») насчитывается всего 10 членов. 
С другой стороны, у ОС КГС гораздо меньше обязанностей, чем у республиканских и 
местных ОС, поэтому такая тактика, возможно, верна.

Если же говорить о качественном составе советов, он довольно однотипный и 
включает следующие категории:

 представители компании;
 представители стейкхолдеров;
 представители НПО;
 ветераны госслужбы; 
 представители науки и образования.

В целом за счет меньшего по численности состава снижено и его разнообразие. 
Ниже в таблице 5 обобщены основные данные о советах крупнейших квазигосудар-
ственных компаний. 

Таблица 5. Состав ОС квазигосударственных компаний на конец 2021 года

№ Квазигосударственная компания Кол-во
Кол-во 

представителей 
компании

Кол-во 
дочерних 
компаний

Кол-во 
женщин

1 АО «НУХ «Байтерек» 11 3 1 4

2
АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде» (далее – АО «НИХ «Зерде»)

12 4 0 3

3 АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 12 5 3 1

4 АО «НК «КазАвтоЖол» 11 3 2 1

5 АО «Национальные информацион-
ные технологии» (далее – АО «НИТ») 10 3 2 2

6 АО «ЭСК «KazakhExport» 12 3 2 4

7 АО «НК «Kazakh Invest» 10 3 1 0
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8 АО «НК «Kazakh Tourism» 11 3 1 4

9 АО «НК «QazExpoCongress» 10 3 2 4

10 АО «НК «Казахстан Инжиниринг» 10 3 2 2

11
АО «НК «Продовольственная 
контрактная корпорация» (далее – 
АО «НК «Продкорпорация»)

11 3 0 1

12 АО «НК «Казгеология» 10 3 1 2

13 АО «ФНБ «Самрук-Казына» 10 3 3 4

Если проводить анализ по отдельным группам, то ситуация несколько отличает-
ся от советов ЦГО. Например, в советах при КГС намного выше доля представителей 
компании – их 30%, в то время как в советах при ЦГО доля госслужащих – 21%. Это 
связано с тем, что советы в квазигосударственных компаниях небольшие по числен-
ности и даже включение трех сотрудников компании дает в них 30%. Однако в целом 
их доля колеблется от 25 до 42%. 

Таблица 6. Доля представителей компании в ОС

Квазигосударственная компания Доля представителей компании

АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» 41,7

АО «НХ «Зерде» 33,3

АО «НИТ» 30,0

АО «НК «Kazakh Invest» 30,0

АО «НК «QazExpoCongress» 30,0

АО «НК «Казахстан Инжиниринг» 30,0

АО «НК «Казгеология» 30,0

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 30,0

АО «НУХ «Байтерек» 27,3

АО «НК «КазАвтоЖол» 27,3

АО «НК «Kazakh Tourism» 27,3

АО «НК «Продкорпорация» 27,3

АО «ЭСК «KazakhExport» 25,0

Женщин в составе советов при компаниях КГС тоже больше: их в среднем 22,9% 
по сравнению с 19,5% в советах ЦГО. В одной компании женщины в совет не включе-
ны, в то время как в пяти советах наблюдается доля женщин свыше 30%. 

Таблица 7. Доля женщин в ОС компании

Квазигосударственная компания Доля женщин

АО «НК «QazExpoCongress» 40,0

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 40,0

АО «НУХ «Байтерек» 36,4

АО «НК «Kazakh Tourism» 36,4

АО «ЭСК «KazakhExport» 33,3

АО «НХ Зерде» 25,0
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АО «НИТ» 20,0

АО «НК «Казахстан Инжиниринг» 20,0

АО «НК «Казгеология» 20,0

АО «НК «КазАвтоЖол» 9,1

АО «НК «Продкорпорация» 9,1

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 8,3

АО «НК «Kazakh Invest» 0,0

В советах квазигосударственных компаний также присутствуют представители их 
дочерних компаний – в среднем их 14,3%, но диапазон намного шире – от 0 до 30%. 
Интересно, что больше всего их в совете ФНБ «Самрук-Казына», что, по-видимому, 
отражает позицию их руководства по составу совета: ведь вместе с представителями 
компании их будет 6 из 10, а значит, они всегда будут побеждать в любом голосовании. 

Таблица 8. Доля представителей дочерних компаний в ОС компании

Квазигосударственная компания Доля представителей дочерних компаний

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 30,0

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 25,0

АО «НИТ» 20,0

АО «НК «QazExpoCongress» 20,0

АО «НК «Казахстан Инжиниринг» 20,0

АО «НК «КазАвтоЖол» 18,2

АО «ЭСК «KazakhExport» 16,7

АО «НК «Kazakh Invest» 10,0

АО «НК «Казгеология» 10,0

АО «НУХ «Байтерек» 9,1

АО «НК «Kazakh Tourism» 9,1

АО «НХ «Зерде» 0,0

АО «НК «Продкорпорация» 0,0

Подводя итоги, необходимо отметить, что квазигосударственные компании дале-
ко не полностью использовали имеющийся у них потенциал ОС – они создали их по 
минимуму численности и максимально насытили их своими представителями. Это де-
лает, с их точки зрения, ОС более контролируемыми, но в целом менее эффективными. 

1.2 Анализ качественного состава деятельности общественных 
советов местного уровня

ОС местного уровня являются самым большим сегментом ОС, и именно они для 
большинства населения олицетворяют само понятие «ОС». В 2021 году их числен-
ность стала примерно соответствовать численности депутатов маслихатов аналогич-
ных административно-территориальных единиц. 

Всего в 2021 году в 216 ОС состояло 3  270 членов. Больше всего советов                        
существует в Алматинской и Костанайской областях – 21, а больше всего членов со-
ветов – в Алматинской области (352 человека). Отметим, что на ОС городов республи-
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канского значения приходится намного большая нагрузка, чем на ОС областей: им не 
помогают советы районного и городского уровней. 

Таблица 9. Количество членов ОС местного уровня

Регионы
Общая кол-во членов ОС

Кол-во ОС Кол-во членов
Акмолинская область 20 261
Актюбинская область 14 248
Алматинская область 21 352
Атырауская область 9 131
Жамбылская область 12 183
Восточно-Казахстанская область 20 221
Карагандинская область 19 305
Кызылординская область 9 135
Костанайская область 21 235

Мангистауская область 8 146

Павлодарская область 14 219
Туркестанская область 17 318
Северо-Казахстанская область 15 171
Западно-Казахстанская область 14 257
Астана 1 20
Алматы 1 39
Шымкент 1 29
Всего 216 3270

Гендерный состав советов местного уровня колеблется в больших диапазонах, 
чем в советах другого типа. Больше всего женщин в советах Актюбинской области– 
76,2%, меньше всего их в советах Туркестанской области – 11,6%. А в среднем жен-
ское представительство в таких советах составляет 34,2%, что выше, чем, к примеру, в 
Парламенте РК. 

Таблица 10. Гендерный состав ОС местного уровня

Регионы
Гендерный состав, человек Гендерный состав,%

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Акмолинская область 159 102 60,9 39,1

Актюбинская область 59 189 23,8 76,2

Алматинская область 239 113 67,9 32,1

Атырауская область 89 42 67,9 32,1

Жамбылская область 150 33 82,0 18,0

Восточно-Казахстанская область 150 71 67,9 32,1

Карагандинская область 234 71 76,7 23,3

Кызылординская область 105 30 77,8 22,2
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Костанайская область 111 124 47,2 52,8

Мангистауская область 87 59 59,6 40,4

Павлодарская область 132 87 60,3 39,7

Туркестанская область 281 37 88,4 11,6

Северо-Казахстанская область 109 62 63,7 36,3

Западно-Казахстанская область 179 78 69,6 30,4

Астана 16 4 80,0 20,0

Алматы 28 11 71,8 28,2

Шымкент 24 5 82,8 17,2

Всего 2152 1118 65,8 34,2

В среднем в советах местного уровня всего 17,7% госслужащих, а если к ним при-
бавить сотрудников подведомственных организаций, то в среднем достигается порог 
в 31,8%. Максимум их в Шымкенте, а минимум в Астане. Отметим, что в целом их доля 
меньше, чем в советах ЦГО и квазигосударственных компаний. 

Таблица 11. Количество и доля представителей государства в ОС местного уровня

Регионы

Представители государства

Кол-во %

в том числе

сотрудники 
госорганов

сотрудники 
подведомственных 

организаций

Акмолинская область 95 36,4 44 51

Актюбинская область 60 24,2 53 7

Алматинская область 124 35,2 72 52

Атырауская область 49 37,4 31 18

Жамбылская область 37 20,2 23 14

Восточно-Казахстанская область 77 34,8 39 38

Карагандинская область 67 22,0 38 29

Кызылординская область 24 17,8 18 6

Костанайская область 79 33,6 41 38

Мангистауская область 47 32,2 22 25

Павлодарская область 57 26,0 38 19

Туркестанская область 114 35,8 84 30

Северо-Казахстанская область 59 34,5 18 41

Западно-Казахстанская область 125 48,6 46 79

Астана 0 0,0  0 0 

Алматы 10 25,6 3 7

Шымкент 15 51,7 8 7
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Всего 1039 31,8 578 461

Одним из важных показателей членов советов является их возраст. В частности, 
преобладают представители возрастных категорий от 45 лет и старше – в среднем 
их 77,1% от общего числа членов советов, в то время как молодежи в среднем всего    
3,7% (причем максимальное выявленное значение этого показателя – 6,1%). 

Таблица 12. Возрастной состав членов ОС местного уровня

Регионы
Возрастной состав ОС Возрастной состав ОС,%

18–29 
лет

30–44 
года

45–59 
лет

старше 
60 лет

18–29 
лет

30–44 
года

45–59 
лет

старше 
60 лет

Акмолинская 
область 10 55 88 108 3,8 21,1 33,7 41,4

Актюбинская 
область 13 35 79 121 5,2 14,1 31,9 48,8

Алматинская 
область 18 94 119 121 5,1 26,7 33,8 34,4

Атырауская 
область 8 38 40 45 6,1 29,0 30,5 34,4

Жамбылская 
область 5 17 44 117 2,7 9,3 24,0 63,9

Восточно-
Казахстанская 
область

9 49 78 85 4,1 22,2 35,3 38,5

Карагандинская 
область 13 69 98 125 4,3 22,6 32,1 41,0

Кызылординская 
область 2 2 58 73 1,5 1,5 43,0 54,1

Костанайская 
область 9 55 93 78 3,8 23,4 39,6 33,2

Мангистауская 
область 6 10 78 52 4,1 6,8 53,4 35,6

Павлодарская 
область 5 43 74 97 2,3 19,6 33,8 44,3

Туркестанская 
область 3 58 95 162 0,9 18,2 29,9 50,9

Северо-
Казахстанская 
область

3 34 66 68 1,8 19,9 38,6 39,8

Западно-
Казахстанская
область

15 46 85 111 5,8 17,9 33,1 43,2

Астана 1 8 3 8 5,0 40,0 15,0 40,0

Алматы 0 6 12 21 0,0 15,4 30,8 53,8

Шымкент 0 10 14 5 0,0 34,5 48,3 17,2

Всего 120 629 1124 1397 3,7 19,2 34,4 42,7
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Тому факту, что в советах присутствует так мало молодежи, может быть дано сле-
дующее объяснение. Для того чтобы работать в совете местного уровня, требуется по-
свящать данной деятельности много времени, при этом зачастую график работы сове-
тов отличается непредсказуемостью.  И, соответственно, это удобно либо для людей со 
свободным графиком работы, либо для первых руководителей, которым не нужно ни 
перед кем отчитываться. Соответственно, на указанных позициях представлено мало 
молодых работников. К тому же работа в совете местного уровня требует большого 
политического опыта, который у многих молодых казахстанцев отсутствует. 

Если же говорить о профессиональном составе советов местного уровня, то в ос-
новном он складывается из трех основных составляющих – это представители НПО, 
бизнесмены и представители государства (госорганов и бюджетных организаций).      
В гораздо меньшей степени представлены в таких советах представители СМИ, депу-
таты маслихатов, члены профсоюзов и этнокультурных объединений. 

1.2.1 Оценка деятельности общественных советов местного 
уровня (по данным социологического опроса)

По данным проведенного социологического опроса, ОС в представлении казах-
станцев – это ОС местного уровня, в то время как иные виды советов малоизвестны. 

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос «О деятельности ОС 
какого уровня Вам известно?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

ОС области 158 19,1

ОС района 183 22,1

ОС города 243 29,4

ОС министерства 25 3,0

ОС НХ 33 4,0

ОС НК 17 2,1

Затрудняюсь ответить 320 38,7

При этом довольно мало граждан вообще каким-либо образом взаимодействова-
ло с ОС: как правило, это или люди в тяжелой ситуации или гражданские активисты. 
И в том, и в другом случае речь идет о людях, испытывающих серьезные, но редко 
встречающиеся проблемы, которые побуждают людей обращаться во всевозможные 
инстанции.

Таблица 14. Ответы на вопрос 
«Обращались ли Вы лично в ОС Вашего региона/города?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Да 50 13,4

Нет 324 86,6

Тем не менее оптимизм внушает тот факт, что вопросы большинства обративших-
ся были решены положительно, что говорит об эффективной работе советов. 
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Таблица 15. Результаты ответов на вопрос «Помогло ли Вам 
обращение в ОС Вашего региона/города?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Да 31 62,0

Частично 13 26,0

Нет 4 8,0

Затрудняюсь ответить 2 4,0

Отметим, что доля позитивно относящихся к советам выше, чем доля тех,  кто туда 
обращался, и в целом доля относящихся негативно достаточно мала. 

Таблица 16. Вопрос «Как Вы относитесь к работе ОС?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Позитивно 166 20,1

Скорее, позитивно 139 16,8

Нейтрально 301 36,4

Скорее ,негативно 39 4,7

Негативно 13 1,6

Затрудняюсь ответить 169 20,4

Точно так же доля тех, кто считает работу советов эффективной, больше, чем тех, 
кто считает ее неэффективной. 

Таблица 17. Вопрос «В целом считаете ли Вы деятельность ОС эффективной?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Да, эффективна 172 20,8

Скорее, эффективна 216 26,1

Скорее, неэффективна 94 11,4

Нет, неэффективна 103 12,5

Не знаю, не слышал, не сталкивался 26 3,1

Отказ от ответа 15 1,8

Затрудняюсь ответить 201 24,3

Однако информирование о работе советов налажено слабо: население не осве-
домлено о том, кто входит в состав советов. Это следствие аполитичности и слабости 
местных СМИ, а также малой аудитории социальных сетей членов советов. Причем 
вероятность изменения такой ситуации в будущем крайне низка. 

Таблица 18. Ответы на вопрос «Каково Ваше доверие к нынешнему составу ОС?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Позитивно 121 14,6%

Скорее, позитивно 117 14,1%

Нейтрально 178 21,5%
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Скорее, негативно 19 2,3%

Негативно 11 1,3%

Ничего не знаю о составе и членах ОС 315 38,1%

Затрудняюсь ответить 66 8,0%

Но в целом граждане верно оценивают пользу от ОС – точно так, как и задумыва-
лось при их создании, а именно, респонденты чаще всего отмечают: выявление проб-
лем общества, участие в принятии решений и помощь в решении проблем граждан. 

Таблица 19. Вопрос: «Почему Вы считаете деятельность ОС полезной?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Они способствуют выявлению наиболее 
острых проблем региона 181 43,0

Они являются эффективной формой 
участия граждан в принятия решений 179 42,5

Они помогают гражданам положительно 
решить различные проблемы 162 38,5

Они осуществляют общественный 
контроль 87 20,7

Они фактически делают работу МИО 51 12,1

Они выступают с социально значимыми 
инициативами 82 19,5

Затрудняюсь ответить 15 3,6

Согласно результатам опроса, основная роль советов в большей степени носит со-
циальный характер. Главные сферы, где, по мнению опрошенных, советы лучше всего 
проявили себя – это поддержка социально незащищенных, решение проблем занято-
сти и защита прав и свобод человека. 

Таблица 20. Распределение ответов на вопрос «В каких сферах жизнедеятельности 
Вашего региона/города работа ОС проявляется наиболее всего?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Поддержка социально незащищенных слоев населения 146 39,0

Решение проблем занятости 101 27,0

Защита прав и свобод человека и гражданина 72 19,3

Жилищное обеспечение 56 15,0

Содействие искоренению асоциальных явлений 71 19,0

Охрана окружающей среды 79 21,1

Образование 43 11,5

Здравоохранение 46 12,3

Малый и средний бизнес 43 11,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 46 12,3

Регулирование цен на продовольственные и 
непродовольственные товары 54 14,4
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Поддержание межэтнического и межконфессионального 
согласия 19 5,1

Культура и досуг 38 10,2

Благоустройство населенных пунктов 56 15,0

Обеспечение правопорядка 41 11,0

Затрудняюсь ответить 39 10,4

В заключении можно отметить, что так как в представлении граждан основными 
в стране являются советы местного уровня, то их считают ограниченно влияющими на 
политические решения. 

Таблица 21. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы, что ОС имеют влияние на 
принятие политических решений?»

Варианты ответов Количество % по столбцу

Да, имеют влияние 160 19,3

Частично имеют влияние 249 30,1

Нет, не имеют влияние 223 27,0

Затрудняюсь ответить 195 23,6

1.3 Анализ успешных практик общественных советов

Говоря об успешных практиках ОС, не следует завышать ожидания и считать дан-
ный институт панацеей от любых проблем. Успешная практика понимается как выпол-
нение всего объема работы, который предусмотрен Законом, то есть полная реали-
зация полномочий. В текущих условиях это самый лучший результат, которого может 
достигнуть политический институт.

Результаты работы 216 ОС местного уровня за год можно охарактеризовать по 
следующим параметрам:

1) заседаний – 2 148;

2) количество принятых рекомендаций – 1 821;

3) общественных слушаний – 468;

4) проведенных общественных мониторингов – 1 769;

5) рассмотренных на общественной экспертизе НПА – 5 445;

6) проведенных заслушиваний отчетов об исполнении бюджета – 453.

Особенностями работы советов местного уровня является большое количество 
рассматриваемых тем, а также, соответственно, общественных слушаний и монито-
рингов, большое количество заслушиваний отчетов, так как их представляет не только 
аким, но и руководители управлений. Если же говорить об экспертизе НПА, то многие 
из них связаны с изменением законов и кодексов – например, с корректировкой ста-
вок налогов и платежей. 

Тем не менее следует отметить, что интенсивность работы советов различна:             
к примеру, 14 ОС в Павлодарской области провели за год 26 заседаний, а один совет 
города Алматы провел 25 заседаний а 21 совет Костанайской области провел 345 
заседаний. Таким образом, можно констатировать, что результаты работы зависят во 
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многом от сознательности членов совета. 
Если рассматривать города республиканского значения, там ОС заслушивает от-

четы акима города, 18 управлений акимата города и акимов районов, а также депар-
тамента полиции города. Но если анализировать статистику,  в Алматы проведено 28 
заслушиваний (все отчеты были заслушаны), в Астане – 3, а в Шымкенте – 12. То есть 
часть управлений или акиматов не были заслушаны, на что не последовало никакой 
реакции ни с чьей стороны.

Если говорить о том, что сделали за год 22 ОС ЦГО, их активность характеризуется 
следующими показателями:

1) заседаний – 58;
2) количество принятых рекомендаций – 105;
3) общественных слушаний – 62;
4) проведенных общественных мониторингов – 26;
5) рассмотренных на общественной экспертизе НПА – 1 898;
6) проведенных заслушиваний отчетов об исполнении бюджета – 18.
У ОС ЦГО несколько иные приоритеты – в них основной упор делается на экспер-

тизу НПА и общественные слушания, а мониторингов и заслушиваний осуществляется 
гораздо меньше. Тем не менее следует отметить, что в среднем один совет проводит 
всего немногим более двух заседаний в год. По одному заседанию в год провели 
МЦРИАП, МОН, МСХ, МЮ, МЭГПР, МКС, МИД, МНЭ, МИОР, МТИ. Для срав нения: совет 
Министерства финансов РК провел восемь заседаний, МНЭ и АФМ – по семь засе-
даний. Таким образом, вполне прослеживается четкая грань между работающими и 
неработающими советами. 

Закономерен вопрос о том, как можно оценить объем работы, которую выполняют 
ОС. К примеру, ОС города Алматы из 39 человек и 1 сотрудника технического персона-
ла принимает в год около 900 обращений физических и юридических лиц, в то время 
как Мажилис Парламента РК, имея в три раза больше оплачиваемых членов, аппарат 
и финансирование в несколько миллиардов тенге, принимает в год около 1 500 об-
ращений. В принципе, если ОС работает, то он, как правило, делает достаточно много        
с учетом его малочисленного состава и минимального уровня финансирования. 

Если говорить о советах квазигосударственных компаний, то ими в 2021 году не 
было достигнуто заметных результатов, так как они были сформированы в конце ука-
занного года. Однако уже сейчас можно понять, как будет развиваться их деятель-
ность, для чего рассмотрим пример ОС ФНБ «Самрук-Казына»1:

– 8 декабря 2021 года создание ОС;
– 17 февраля 2022 года состоялось первое заседание;
– 26 марта 2022 года состоялось заседание, посвященное приватизации порт-

фельных компаний;
– 20 мая 2022 года стартовало заслушивание отчетов различных НК, начиная с 

НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ).
Иными словами, при наличии политической воли активность таких советов будет 

выше активности советов ЦГО. 

1  https://www.sk.kz/public-council/news/?lang=ru
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1.4 Анализ проблемных аспектов деятельности общественных 
советов

1.4.1 Общие проблемные аспекты деятельности общественных 
советов

Помимо успехов, у ОС наблюдаются и проблемы, причем часть из них видна толь-
ко самим членам советов, однако другая часть заметна также и гражданам. 

Анализ практик ОС помогает выделить следующие типовые проблемные аспекты 
их деятельности, одинаковые для всех.

Непонимание статуса
Несмотря на то, что прошло уже шесть лет с начала работы ОС, многие до сих пор 

не понимают, что советы являются консультативно-совещательным органом, который 
только формулирует и озвучивает проблемы общества, но не представляет его и не 
выражает его мнение, что делают депутаты маслихата. Соответственно, у них другой 
уровень публичности, другой уровень квалификации и так далее. Члены ОС прежде 
всего эксперты в своей области, а лишь потом, и то не всегда, лидеры общественного 
мнения и уж тем более политики. Это непонимание ведет к существенным проблемам 
отдельных членов советов с государственными органами. 

Все понимают, что работа консультативно-совещательных органов может быть 
оценена только экспертами, но в случае ОС этого понимания нет. 

Отсутствие необходимых критериев отбора
Несмотря на то, что объем документов для членов ОС больше, чем для депута-

тов Парламента РК, в нем отсутствует главное – необходимо проверять знание соот-
ветствующего законодательства, в частности Закона «Об ОС», и отдельно для членов 
местных советов Закона «О местном государственном управлении и самоуправле-
нии», а для членов советов ЦГО – «О правительстве». Также необходимо знать ряд 
подзаконных актов, касающихся работы ОС и государственных органов. 

Как показывает практика, достаточно часто многие члены советов не знают нор-
мативных актов, а так как отсутствуют программы их обучения,  то они и дальше их не 
читают. Это в целом снижает эффективность работы советов. 

Регулирование деятельности
Несмотря на то, что уровни ОС сохранились, а ОС есть на уровне районов, горо дов 

республиканского значения и областей,  до сих пор законодательная база полно цен-
но не отражает данного разнообразия. Не отработан сам Закон, нет связи с другими 
правовыми актами, неполон перечень подзаконных актов. Есть многочисленные 
повторы терминов – к примеру, есть общественные слушания ОС, общественные 
слушания в рамках оценки воздействия на окружающую среду хозяйственных 
объектов и скоро будет введено общественное слушание, проводимое группами об-
ществен ного контроля. Это все мешает работе как советов, так и в целом государства. 

Документооборот и юридический статус
Слабым местом всех ОС является документооборот, а точнее, отсутствие фиксации 

многих мероприятий документально. Это связано как с недостатком времени, так и 
низкой квалификацией членов советов и секретариата. 

Также проблемой является то, что ОС не являются юридическими лицами или как 
Ассамблея народа Казахстана, учреждением без образования юридического лица. 
Это мешает иметь печать и электронно-цифровую подпись. Такая форма организации 
никак не отражена до сих пор в законодательстве страны. В свою очередь, отсутствие 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022 125

РАЗД
ЕЛ

 1

электронной цифровой подписи (ЭЦП) мешает вести полноценный документооборот 
через систему электронного правительства. 

Полномочия и обязанности
Главной проблемой ОС является крайне малое количество возможностей влияния 

на государственные органы. Фактически их две:

1) возможность получить на свои рекомендации мотивированный ответ; при этом до 
сих пор неясно, что такое мотивированный ответ;

2) существует возможность не согласовать бюджет ЦГО или МИО, с учетом того, 
какой скандал это может вызвать, данная мера не может применяться. 

В большинстве своем отвечать по существу и принимать рекомендации к дей-
ствию государственные органы заставляет личный политический вес членов совета, 
а вовсе не определенные законом полномочия, невыполнение рекомендаций ОС чи-
новникам ни чем не грозит в принципе. 

Также надо отметить, что в 2021 году за счет обсуждений отчетов  о развитии под-
ведомственных организаций и заслушиваний отчетов  о соблюдении прав человека 
правоохранительными органами обязанности ОС очень сильно выросли, но никаких 
прав и ресурсов у них не прибавилось. Это ставит ОС в крайне неудобное положение. 

Популяризация деятельности
Сейчас популяризация деятельности ОС идет только за счет деятельности соб-

ственно членов советов – если они популярны в социальных сетях, то о деятельности 
совета знают, если не популярны, то не знают. Как правило, многие СМИ не испытывают 
надобности освещать деятельность ОС, однако есть случаи, когда сами советы не при-
глашают журналистов на свои мероприятия. Это мешает популяризации деятельности. 

Однако, с другой стороны, когда у граждан возникают существенные проблемы, то, 
как показывает опыт,  они легко и быстро узнают о существовании ОС, их полномочиях 
и смогут ли они им быть полезными или нет.  

Ответственность членов ОС
В настоящее время законодательство позволяет члену ОС посещать заседания са-

мого совета и больше ничего не делать, в том числе не посещать заседания своей 
комиссии, мероприятия совета и т. д. И никаких мер воздействия к нему не может 
быть применено. При этом отсутствие одного из членов комиссии не позволяет в не-
которых случаях иметь кворум на заседании, увеличивает нагрузку на других членов 
комиссии и снижает эффективность работы. 

1.4.2 Специфические проблемные аспекты деятельности 
общественных советов

У каждого вида ОС есть также и специфические проблемы, происходящие от их 
особенностей. В частности, для ОС ЦГО характерны следующие проблемные аспекты:

1) огромный объем нагрузки в виде НПА – если их рассматривать как следует;

2) если в составе есть граждане, живущие вне Астаны, то крайне трудно собираться 
вместе вне онлайн-общения;

3) крайне трудно собирать общественные слушания, потому что есть большая за-
висимость от ЦГО, а, как правило, слушания проводятся по имеющейся проблеме;

4) граждане не привыкли обращаться с проблемами, связанными  с ЦГО, в соот-
ветствующий ОС.
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Применительно к ОС местного уровня обращает на себя внимание следующее:
1) огромный объем нагрузки в виде обращений физических и юридических лиц;
2) большая текучесть состава членов совета – обновляется до 50% его членов;
3) для советов Алматы, Астаны и Шымкента проблемой является отсутствие           

районных советов, поэтому горожане обращаются именно к ним, что создает большую 
нагрузку. При этом численность у них такая же, как  у советов областей, хотя у тех часть 
проблем граждан берет на себя 300–400 членов советов районов и городов. 

Наконец, ОС компаний КГС присущи проблемы нижеследующего характера:
1) отсутствует запрос со стороны общественности непосредственно к той или иной 

компании в виде конкретных обращений;
2) данные советы до сих пор недостаточно известны среди населения (это               

подтверждается результатами опроса);
3) такие советы в значительной степени зависят в организационном отношении   

от компаний, для наблюдения за которыми они создаются, что снижает их автоном-
ность. 

1.4.3 Проблемы общественных советов (по данным 
социологического опроса)

С точки зрения населения, главными причинами бесполезной работы ОС являются 
следующие:

-	 деятельность носит формальный характер;

-	 деятельность советов неизвестна большинству граждан;

-	 влияние ОС ограничено государством и органами местного самоуправления;

-	 деятельность ОС зависит от государственных органов.

В принципе, практически все причины обоснованы и понятны – большинство со-
ветов именно поэтому добивается весьма скромных результатов. 

Таблица 22. Причины бесполезности и слабой работы ОС

Вопрос Варианты ответов Количество % по столбцу

Почему Вы 
считаете 
деятельность ОС 
бесполезной?

Деятельность ОС носит формальный характер 74 43,8

Влияние ОС ограничено государством и 
органами 43 25,4

Деятельность ОС зависит от организационной 
и материально-технической поддержки МИО 29 17,2

Деятельность ОС большинству граждан 
неизвестна и не видна 59 34,9

В составе ОС преобладают люди, занятые 
решением своих собственных вопросов 25 14,8

МИО не обязаны реализовывать их рекоме-
ндации и предложения по разным вопросам 18 10,7
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ОС фактически выполняют ту работу, которую 
призваны выполнять депутаты Сената и 
Мажилиса Парламента РК, маслихатов

27 16,0

ОС в НХ и НК фактически выполняют ту 
работу, которую призваны выполнять их 
советы директоров

10 5,9

ОС фактически выполняют задачи и функции 
профессиональных союзов 9 5,3

Так не считаю 2 1,2

Ничего не знаю о их деятельности, не слышал 4 2,4

Проблемы освещают, озвучивают,  но не 
решают их 1 0,6

Затрудняюсь ответить 7 4,1

Опрашиваемые также указали пути усиления работы ОС, в них входит три основ-
ных направления:

1) повышение уровня информирования населения о деятельности ОС;

2) создание сайтов ОС с постоянным обновлением;

3) обязательное исполнение рекомендаций и предложений ОС, адресованных МИО. 

Примечательно, что, с точки зрения населения как потребителя, это действитель-
но очень важно, а с точки зрения самих членов ОС, важность данных направлений          
несущественна. 

Таблица 23. Направления по усилению работы ОС

Вопрос Варианты ответов Количество % по столбцу

Что, на 
Ваш взгляд, 
необходимо 
предпринять 
для улучшения 
деятельности 
ОС всех 
уровней?

Совершенствование законодательства, 
регулирующего деятельность ОС 218 26,4%

Обязательное исполнение рекомендаций и 
предложений ОС к исполнению МИО 245 29,6%

Участие руководителей МИО на заседаниях ОС 
с отчетами по своим направлениям 215 26,0%

Повышение уровня информирования 
населения о деятельности ОС 339 41,0%

Проведение под эгидой ОС 148 17,9%

Создание сайтов ОС с постоянным 
обновлением информации 251 30,4%

Введение практики приемов членами ОС 
заинтересованных граждан и представителей 
юридических лиц

139 16,8%

Проведение ежегодного республиканского 
совещания Президента РК с руководителями 
ОС республиканского и регионального 
уровней

136 16,4%

Все перечисленное 5 0,6%

Введение нового состава 1 0,1%

Затрудняюсь ответить 142 17,2%
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ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа опыта работы ОС, можно прийти к следующим выводам:

1. Эффективность работы советов всецело зависит от сознательности, работоспо-
собности и влиятельности самих членов совета – само законодательство не стимули-
рует их к этому и не позволяет исключать из составов советов тех их членов, которые 
фактически не работают;

2. Советы ЦГО и КГС крайне сильно зависят от ведомственной активности; 
3. Взаимоотношения ОС и государственных органов также всецело зависят от лич-

ных качеств членов советов, поскольку законодательство не дает им действенных ры-
чагов, чтобы улучшить работу государственных органов;

4. Поправки 2021 года в Закон «Об ОС» существенно увеличивают объем работы, 
но при этом не увеличивают полномочия и, самое главное, непонятно, как их реали-
зовать. В данном случае реализация также зависит всецело от политической воли и 
понимания членами ОС своих полномочий и меры возможного; 

5. Качественный состав ОС может меняться в части доли государственных слу-
жащих, и она постепенно сокращается. Однако следует отметить, что сама работа в 
советах подходит прежде всего для людей  со свободным графиком занятости, то есть, 
как правило, для первых руководителей или пенсионеров, что ограничивает участие в 
советах женщин и молодежи; 

6. В пользу кандидатур пенсионеров, которые часто были руководителями и гос-
служащими, говорит также их квалификация и понимание того, как работает государ-
ственный аппарат. В силу слабости высшего образования и отсутствия внутренних 
семинаров для повышения квалификации многие молодые активисты с этими аспек-
тами крайне слабо знакомы; 

7. Несмотря на то, что ОС существуют уже шесть лет, многие термины и процессы 
до сих пор не отрегулированы законодательно, и это позволяет государственным ор-
ганам и самим советам избегать ответственности; 

8. Кроме того, подзаконные акты не учитывают разницу между двумя видами ОС, 
а она уже весьма велика; 

9. У подавляющего большинства ОС наблюдаются существенные проблемы с до-
кументами (письма, протоколы, рекомендации, отчеты), что приводит, с одной стороны, 
к тому, что затруднительным оказывается вычленение и опубликование информации 
о достигнутых советами результатах, а с другой стороны, отсутствует преемственность 
между разными составами советов; 

10. Внутри каждого совета должна реализовываться обучающая программа, кото-
рая позволяла бы передавать знания новым членам ОС, не имеющим опыта работы в 
таких органах; 

11. Общая активность советов зависит от заинтересованности общества, которая 
наиболее сильна в регионах, имеет средние показатели  в ЦГО и минимальна в ком-
паниях КГС. Большинство граждан в своей жизни больше всего взаимодействуют с 
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акиматами, редко с министерствами и агентствами и практически никогда – с НК; этим 
объясняется уровень интереса к работе соответствующих ОС, который также зависит 
от активности самих членов совета; 

12. ОС стали существенной школой для политиков регионального уровня: получив 
там опыт и известность, они потом становятся депутатами маслихата и даже Мажили-
са Парламента РК; 

13. Если региональный совет активно создает комитеты и рабочие группы, то он 
имеет шансы объединить вокруг себя десятки местных общественников и НПО. Это 
помогает совету лучше работать и охватывать большее количество тем, а активистам 
помогает вникнуть в систему принятия решений;

14. Влиятельность ОС и его членов зависит не только от личных качеств и активно-
сти, но и от участия в коллегиальных центрах принятия решений. 
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РАЗДЕЛ 2. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, ОБРАЗУЕМЫХ 
СУБЪЕКТАМИ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

КГС – новая сфера деятельности для ОС. Этому способствовали изменения и до-
полнения, внесенные в Законодательство 3 января 2021 года2 по поручению Главы 
государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года   
«Казахстан в новой реальности: время действий»3.

В частности, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что борьба с                           
коррупцией стала более системной, больше внимания уделяется причинам появления 
коррупции, проводится превентивная работа. Вместе с тем для выявления корруп-
циогенных факторов, по его мнению, следует провести антикоррупционный анализ 
нормативных актов и рабочих процессов в госорганах и КГС. Вместе с тем Главой 
государства отмечена необходимость создания ОС в КГС, что позволит обеспечить от-
крытость и прозрачность их деятельности обществу. Президентом страны поставлена 
задача широкого вовлечения в ОС представителей разных социальных групп. Крайне 
важным Глава государства считает создание единого информационного ресурса, где 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности КГС, использовании бюджетных 
средств и другие данные будут доступны для общества.

В Концепции государственного управления до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Казахстана от 26 февраля 2021 года № 522, предусмотрены меры по со-
кращению КГС, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности4. Как 
отмечается в этом документе, изначально образование субъектов КГС было нацелено 
на решение задач государства, в т. ч. на развитие стратегически важных и неразви-
тых рынков, создание технологичных производств в несырьевых секторах экономики         
с дальнейшим выходом субъектов КГС из конкурентного рынка. 

В Послании от 1 сентября 2021 года5 Глава государства поставил перед Прави-
тельством РК общественно значимый вопрос: почему отдельные НК и госпредпри-
ятия работают в убыток, а их первые руководители не несут ответственности за это? 
Соответственно, большое значение приобретает организация работы субъектов КГС 
на принципах самоокупаемости и прибыльности, а при возникновении убытков их 
руководители должны нести ответственность.

Задачи стоящие на повестке дня в Казахстане после трагических событий в янва-
ре 2022 года, требуют более тесного взаимодействия государства и НПО, системной 
перезагрузки институтов гражданского общества. Глава государства посчитал необхо-
димым более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активи-
стов в подготовку и реализацию реформ, что предполагает открытые обсуждения на-
циональных проектов и стратегических документов без имитации диалога. В Посла-

2 Закон Республики Казахстан от 3 января 2021 года № 406-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов».
3 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 сентября 2020 г. «Казахстан в новой реальности: 

Время действий».
4 Концепция государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцентричной» модели – 
«Люди прежде всего», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522.
5 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 1 сентября 2021 г. «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны».
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нии народу Казахстана от 16 марта 2022 года он подчеркнул: «Мы должны пробудить 
гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного 
партнерства между государством и обществом»6. По этой причине государство стре-
мится развивать ОС не только при госорганах, но и в КГС. Несмотря на критику дея-
тельности, ОС имеют большой институциональный потенциал, требую щей полной 
реализации. По инициативе Касым-Жомарта Токаева в 2022 году намечено обновле-
ние их составов и планов работы. Для создания единой институциональной модели 
общественного диалога, усиления взаимодействия власти и народа, систематизации 
деятельности ОС он предложил создать Ұлттық құрылтай (Национальный курултай) 
вместо Национального совета общественного доверия7.

В соответствии с поручениями Президента РК Касым-Жомарта Токаева в ряд 
статей Закона «Об ОС» были внесены изменения и дополнения, которые позволили 
сформировать необходимую правовую основу для создания ОС в КГС8. Так, согласно 
пункту 1 статьи 1 ОС являются консультативно-совещательными, наблюдательными 
органами, образуемыми не только министерствами, органами непосредственно под-
чиненными и подотчетными Президенту страны, органами местного государственно-
го управления, но и субъектами КГС по вопросам их компетенции, а пунктом 5 этой 
же статьи определено, что ОС, создаваемые субъектами КГС совместно с некоммер-
ческими организациями, гражданами, относятся к республиканскому уровню; к ним 
также относятся ОС, образуемые министерствами, органами непосредственно подчи-
ненными и подотчетными Президенту Казахстана. Рекомендации ОС обязательны для 
рассмотрения госорганами и субъектами КГС, которые принимают предус мотренные 
законодательством решения и дают мотивированные ответы.

Целью деятельности ОС в субъектах КГС является выражение мнения гражданско-
го общества по общественно значимым вопросам их деятельности. В задачи ОС КГС 
входят представление интересов, требований и ожиданий гражданского общества и 
учет его мнения при обсуждении решений субъектов, организация эффективного вза-
имодействия гражданского общества с субъектами КГС, обеспечение общественного 
контроля и прозрачности деятельности субъектов КГС.

Деятельность ОС субъектов КГС осуществляется на основе пяти принципов: неза-
висимости, деятельности его членов на общественных началах, автономности, само-
стоятельности и публичности.

Необходимо отметить, что основными полномочиями ОС КГС являются: обсужде-
ние проектов планов развития НУХ, НХ и НК и планов мероприятий, обсуждение отче-
тов и мониторинга реализации планов развития НУХ, НХ и НК и планов мероприятий, 
обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности, осуществление об-
щественного контроля, создание комиссий по направлениям деятельности. 

Члены ОС КГС имеют аналогичные права и несут такие же обязанности, как и чле-
ны ОС на республиканском и местном уровнях.

Полномочия ОС, образуемого ФНБ и НК, входящими в его группу, определяются 
положением об ОС, утверждаемым в соответствии с Законом «О Фонде национально-
го благосостояния».

Одним из направлений деятельности ОС КГС является обеспечение освещенно-
сти и публичности их деятельности. ОС информирует население о результатах вза-

6  Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: путь обновления 

и модернизации» // https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953.
7 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: путь обновления 

и модернизации» // https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953.
8 Закон Республики Казахстан от 3 января 2021 года № 406-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов».
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имодействия с гражданским обществом и субъектами КГС, составе ОС, повестке дня 
заседаний, принятых решениях и других вопросах, имеющих общественную значи-
мость. Информация публикуется в СМИ и (или) размещается на соответствующих ин-
тернет-ресурсах.

Таким образом, если ранее ОС действовали только в центральных и местных ор-
ганах государственной власти и за пять лет накопили опыт участия гражданского об-
щества в государственном управлении, то с 2021 года после внесения изменений и 
дополнений в Закон «Об ОС» появилась правовая основа для их создания в КГС, оста-
вавшемся до сих пор в стороне от общественного контроля.

Создание ОС в КГС стало ответом на общественный запрос на расширение              
участия общества в процессе управления государством, а также на формирование 
новых форм диалога гражданского общества и КГС. 

Данный раздел посвящен изучению работе ОС в КГС. Вся информация использо-
ванная при подготовке раздела опубликована в открытом доступе в различных изда-
ниях и в интернете. Также при подготовке раздела использованы материалы социоло-
гического исследования, проведенного в рамках подготовки настоящего националь-
ного доклада.

2.1 Тактика работы общественных советов при обсуждении 
проектов планов развития и отчетов национальных холдингов и 
национальных компаний

ОС в НХ и НК как консультативно-совещательные и наблюдательные органы появи-
лись в 2021 году, расширяя сферу применения гражданской политической культуры в 
стране. В 2022 году в шести субъектах КГС (АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Kazakh 
Invest», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «НК 
«Продкорпорация», а также АО «НУХ «Байтерек») в целом налажено систематическое 
проведение заседаний ОС, что позволяет им регулярно заслушивать отчеты и доклады, 
обсуждать общественно значимые вопросы, вносить рекомендации, направленные на 
повышение эффективности деятельности субъектов КГС. 

Для НХ и НК ОС – новые органы, которым надо определить место и роль в системе 
управления. При этом важно учесть два ключевых момента. 

Во-первых, ОС как институт способны донести вопросы, требования и чаяния граж-
данского общества до субъектов КГС. По мере обновления государственной модели, 
согласно идее «Второй республики», ОС в государственных органах оказались востре-
бованным инструментом для проведения новой политики государства, опираясь на 
заявленный Главой государства принцип «слышащего государства», что стало особен-
но актуальным после трагического января. 

Во-вторых, ОС – новый канал взаимодействия с представителями гражданского 
общества, через которых субъекты КГС могут напрямую обращаться к общественности 
и через механизмы обратной связи получать замечания, предложения и инициа тивы, 
способствующие улучшению их деятельности.

Основная цель работы ОС в субъектах КГС состоит в выражении мнения граждан-
ского общества по общественно значимым вопросам их деятельности. В плане реали-
зации этой цели можно выделить три ключевые задачи:

1) представление интересов, требований и ожиданий гражданского общества и 
учет его мнения при обсуждении решений субъектов КГС;
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2) организация эффективного взаимодействия гражданского общества с 
субъектами КГС;

3) обеспечение общественного контроля и прозрачности деятельности субъек-
тов КГС.

Многообразные способы общественного участия и контроля процессов пла-
нирования деятельности субъектов КГС и управления ими призваны способ-
ствовать повышению прозрачности процесса принятия решений (в основном на                                               
стратегическом уровне управления), качества услуг и общественного доверия, публич-
ности и прозрачности деятельности субъектов КГС в целях противодействия корруп-
ции, улучшения управления финансами и порядка проведения закупок с соблюдени-
ем норм действующего законодательства Республики Казахстан.

Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522 утвер-
ждена Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан 
до 2030 года, предусматривающая формирование эффективного, оптимального и 
транспарентного КГС9.

Для создания ОС на первом этапе избраны 13 субъектов КГС, в том числе  3 НХ и 
10 НК. В таблице 24 представлены даты создания, единственные акционеры, предмет 
и основные виды или направления деятельности данных субъектов КГС. Их объединя-
ет схожая организационно-правовая форма, так как все они акционерные общества, 
в них налажена и функционирует система корпоративного управления, а значит их 
деятельность регулируется Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415 
«Об акционерных обществах»10. Во всех выбранных субъектах КГС полные пакеты 
акций (100%) принадлежат государству, а роль единственного акционера выполняют 
Правительство РК, министерство, комитет, НХ или НК.

Таблица 24. Основные данные о субъектах КГС, в которых созданы ОС

№
Наименова-
ние субъекта 

КГС

Дата 
создания Акционеры Предмет, основные виды или 

направления деятельности

1
АО «ФНБ 
«Самрук-
Казына»

13.10.2008
Правительство 
Республики 
Казахстан

1) Эффективное управление активами, 
входящими в группу ФНБ.
2) Обеспечение достижения компания-
ми стратегических целей и задач.
3) Инвестиционная деятельность.
4) Внедрение в группе ФНБ наилучшей 
практики корпоративного управления.
5) Повышение экономической эффек-
тивности деятельности компаний, в том 
числе максимизация их финансовых 
результатов.
6) Иная деятельность, соответствующая 
основным целям ФНБ.

2 АО «НУХ «Бай-
терек» 22.05.2013

Правительство 
Республики 
Казахстан

1) Поддержка предпринимательства.
2) Развитие агропромышленного ком-
плекса.
3) Обеспечение населения жильем.

9 Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение «человекоцентричной» 
модели - «Люди прежде всего», утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522.
10 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах».
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3 АО «НИХ 
«Зерде» 03.07.2008

Правительство 
Республики 
Казахстан

1. Обеспечение институционального 
развития отрасли информационных и 
коммуникационных технологий.
2. Содействие в оптимизации системы 
государственного управления на базе 
дальнейшего развития электронного 
правительства.
3. Развитие человеческого капитала  в 
ИКТ – отрасли.
4. Совершенствование корпоративного 
управления в группе компаний 
холдинга.

4 АО «НГК «Каз-
геология» 21.06.2011

Комитет 
геологии МЭГПР 
РК

1) Комплексное геологическое изучение 
недр.
2) Обеспечение воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы страны в об-
ласти твердых полезных ископаемых и 
подземных вод.

5 АО «НК      
«ҚазАвтоЖол» 01.02.2013

АО «НК 
«Қазақстан 
темір жолы»

1) Предоставление услуги по реализа-
ции бюджетных инвестиционных проек-
тов в рамках государственного задания 
либо за счет привлеченных инвестиций.
2) Предоставление услуги платных авто-
мобильных дорог.

6
АО «НК 
«Kazakh 
Invest» 

01.03.2017 МИД РК

1) Построение системы привлечения 
иностранных инвестиций.
2) Привлечение инвестиций в экономи-
ку Республики Казахстан.
3) Построение системы поддержки ка-
захстанского брэндинга.

7

АО «НК 
«Қазақстан 
Ғарыш 
Сапары»

17.05.2005
Аэрокосмиче-
ский комитет 
МЦРИАП РК

1) Участие в разработке и реализации 
текущих, долгосрочных межотраслевых 
программ в сфере космической дея-
тельности Республики Казахстан
2) Внедрение космических технологий, 
направленных на решение социаль-
но-экономических задач Казахстана
3) Проведение опытно-конструкторских 
работ по созданию космических систем 
и комплексов

8
АО «НК 
«Казахстан 
инжиниринг»

13.03.2003

Министерство 
индустрии и 
инфраструктур-
ного развития 
Республики Ка-
захстан

1) Диверсификация производства.
2) Инновационное развитие.
3) Развитие производственного потен-
циала и повышение операционной эф-
фективности.
4) Организационное развитие.
5) Устойчивое развитие.
6) Финансовая устойчивость.

9
АО «НК 
«Kazakh 
Tourism»

14.07.2017
Комитет                     
индустрии               
туризма МКС РК

1) Развитие компетенций и привлече-
ние инвестиций.
2) Цифровизация отрасли туризма.
3) Информационно-аналитическая под-
держка.
4) Маркетинг и продвижение.
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10
АО «НК 
«QazExpo-
Congress»

15.01.2013

Министерство 
торговли и 
интеграции 
Республики 
Казахстан

Обеспечение максимально эффектив-
ного использования и развития мате-
риальной, технологической и других 
составляющих наследия ЭКСПО-2017 в 
интересах развития города Астаны,  Ка-
захстана и мировой экономики в целом

11
АО «НК 
«Продкорпо-
рация»

05.07.2007 МСХ РК

1) Участие в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и стабилизации 
рынка зерна.
2) Содействие диверсификации посев-
ных площадей и финансовой поддерж-
ке субъектов агропромышленного ком-
плекса (далее – АПК).
3) Содействие повышению качества и 
урожайности сельскохозяйственных 
культур.
4) Содействие созданию устойчивой 
кормовой базы АПК.
5) Содействие развитию экспорта зерна
6) Повышение эффективности деятель-
ности АО «НК «Продкорпорация».

12 АО «НИТ» 04.04.2000 АО «НИХ
«Зерде»

1) Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования ИК-инфраструктуры 
электронного правительства.
2) Предоставление информацион-
но-коммуникационных услуг.
3) Повышение эффективности деятель-
ности компании.

13
АО «ЭСК 
«Kazakh-
Export»

24.02.2017

АО 
«Национальный 
управляющий 
холдинг 
«Байтерек»

1) Поддержка предпринимательства в 
сегменте крупного бизнеса.
2) Повышение экспортного потенциала.
3) Поддержка предпринимательства  в 
сегменте малого и среднего бизнеса.
4) Трансфер и внедрение инноваций.
5) Повышение доступности жилья.

Хорошей практикой можно считать участие независимых директоров в работе 
ОС субъектов КГС11. Другие положительные примеры в деятельности ОС субъектов 
КГС, а также активности гражданского общества и их положительного воздействия в            
настоящее время сложно привести по следующим основным причинам:

во-первых, прошел только первый год с момента, когда были сформированы ОС 
и началась их деятельность в субъектах КГС, т. е. срок их деятельности слишком мал, 
чтобы выявить положительные примеры;

во-вторых, имеется проблема с информацией, поскольку в открытом доступе на 
интернет-ресурсах затруднительно (а нередко и вовсе невозможно) найти протоколы 
заседаний ОС, в которых конкретно изложены принятые решения по рассмотренным 
вопросам;

в-третьих, сухие, малоинтересные новости, размещаемые по итогам заседаний 
ОС, содержат лишь констатацию фактов проведения данных мероприятий и имена их 
участников.

11 Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением 

Фонда национального благосостояния, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 
от 5 октября 2018 года № 21.
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По мере последующей активизации деятельности ОС в субъектах КГС можно ожи-
дать, что появятся конкретные положительные примеры того, как в их работе участву-
ют представители гражданского общества и как они влияют на деятельность НХ и НК.

По завершении конкурсных отборов, проведенных рабочими группами в субъектах 
КГС, ОС созданы во всех 13 субъектах КГС в период с 7 июня по 27 декабря 2021 года 
(рисунок 1). 

Отсутствует подробная информация о создании ОС в АО «НК «QazExpoCongress», 
а состав ОС АО «НИХ «Зерде» представлен на корпоративном сайте без даты его 
утверждения.

Рисунок 1. Создание ОС в субъектах КГС Казахстана в 2021 году

В субъектах КГС количественный состав ОС может варьироваться в пределах от 10 
до 15 членов: 

– в четырех субъектах КГС – АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НГК «Казгео-
логия»,  АО «НК «Kazakh Invest», АО «НК «QazExpoCongress» – рабочие группы по 
формированию ОС определили количественный состав в 10 членов, включая по 7 
предста вителей гражданского общества; 

– в пяти субъектах КГС – АО «НУХ «Байтерек», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «НК 
«Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «НК «Kazakh Tourism», АО «НИТ» – 11 членов, включая 
7–8 представителей гражданского общества; 

– в трех субъектах – АО «НИХ «Зерде», АО «НК «Продкорпорация», АО «ЭСК 
«KazakhExport» – 12 членов, включая 8–9 представителей гражданского общества;

– в одном субъекте – АО «НК «Казахстан инжиниринг» – 15 членов, включая 
14 представителей гражданского общества. 

В результате в субъекте КГС с наибольшим количественным составом ОС в его 
состав вошло в два раза больше гражданских активистов, чем в тех субъектах КГС, где 
количественный состав установили на нижнем пороговом уровне.

Средняя доля представителей гражданского общества в составе ОС субъектов КГС 
составила 72,8%, в сравнении с ней высокие доли оказались в ОС АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» (87,5%), АО «НК «Продкорпорация» (75,0%) и АО «ЭСК «KazakhExport» 
(75,0%), а в остальных ОС данный показатель был ниже (рисунок 2).
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Рисунок 2. Доля представителей гражданского общества в составе ОС субъектов КГС

Для учета разнообразия общественного мнения большое значение имеет пред-
ставленность разных слоев гражданского общества в ОС. Тем более ОС выполняют 
функции консультативно-совещательных органов для обсуждения общественно зна-
чимых вопросов деятельности субъектов КГС и гражданского контроля. 

В состав ОС в КГС, созданных в 2021 году, в совокупности вошли 107 членов от 
гражданского общества (рисунок 3). Граждане Казахстана как представители граж-
данского общества получили возможность прямого участия в деятельности ОС НХ и 
НК, а также ознакомления с информацией о деятельности субъектов КГС через ОС и 
их членов.

Законодательная власть представлена тремя депутатами Парламента РК, а также 
одним депутатом маслихата (3,7% к общему числу представителей гражданского об-
щества в ОС в КГС). При этом депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК вошли  в ОС 
АО «ФНБ «Самрук-Казына», еще один депутат Мажилиса Парламента РК – в ОС АО «НК 
«Продкорпорация», а депутат маслихата г. Алматы – в ОС АО «НК «Kazakh Tourism». 

В ОС КГС хорошо представлен бизнес: 63 человека, или 58,9% от общего числа 
представителей гражданского общества в ОС. Члены бизнес-сектора состоят во всех 
ОС в субъектах КГС в количестве от одного до шести членов. 

Неплохо представлена сфера науки, включая инновации и Think Tanks (мозговые 
центры), а также сфера образования, главным образом, высшее образование (соот-
ветственно 8,4% и 7,5% к общему числу представителей гражданского общества в ОС 
в КГС).

Кроме того, в ОС КГС представлены и такие категории гражданского общества, 
как  ветераны, профсоюзы, СМИ, искусство, политические партии, женское, 
экологическое и молодежное движения (по 1,9% приходится на долю ветеранов, 
профсоюзов, СМИ, искусства от общего числа представителей гражданского общества 
в ОС в КГС и по 0,9% – на долю политических партий, женского, экологического и 
молодежного движений).
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Рисунок 3. Представленность разных слоев гражданского общества в ОС субъектов КГС

Немаловажное значение для организации работы ОС субъекта КГС имеет избра-
ние председателя, секретаря и президиума. Как показал анализ доступной инфор-
мации (рисунок 4), председатели избраны в десяти ОС субъектов КГС, секретари –                      
в восьми советах, а президиумы – в пяти ОС. В некоторых ОС председатели и секрета-
ри даже переизбирались.
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Количественный состав президиумов ОС в субъектах КГС варьируется в пределах 
от трех до пяти членов совета: 

– пять членов – в АО «НК «Казахстан инжиниринг»; 
– по четыре члена – в АО «НГК «Казгеология», АО «НК «Kazakh Invest», АО «НК 

«Продкорпорация»; 
– три члена – в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Согласно утвержденным положениям все ОС в НХ и НК возглавлены обществен-
никами, что способствует повышению доверия к советам и организации более эффек-
тивной совместной работы представителей гражданского общества с руководителями 
и сотрудниками субъектов КГС.

Субъект КГС, 
при котором создан ОС

Избрание пред-
седателя ОС

Избрание 
секретаря ОС

Избрание  
президиума ОС

Наличие 
информа-

ции 

АО «НК Казахстан инжини-
ринг»    

АО «НК «Kazakh Invest»    

АО «НК «Қазақстан Ғарыш 
Сапары»    

АО «НК «Продкорпорация»    

АО «НК «Казгеология»    

АО «НУХ «Байтерек»    

АО «НК «Kazakh Tourism»    

АО «НИТ»    

АО «ФНБ «Самрук Казына»    

АО «ЭСК «KazakhExport»    

АО «НИХ «Зерде»    

АО «НК «КазАвтоЖол»    

АО «НК «QazExpoCongress»    

Рисунок 4. Избрание председателей, секретарей и президиумов ОС субъектов КГС

Одним из условий организации деятельности ОС в субъектах КГС является 
принятие Положения об ОС, которое определяет условия, сроки, порядок проведения 
заседаний ОС, принятия решений, организации и работы комитетов и экспертных 
групп, а также другие условия деятельности ОС. Тем более приказом Министра ин-
формации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года 
№ 69 утверждено Типовое положение об ОС, которое взято за основу для принятия 
аналогичных документов во всех субъектах КГС.

Ряд ОС субъектов КГС в 2021 году и за восемь месяцев 2022 года воспользовались 
правом создавать рабочие органы для выполнения своих полномочий. Они создали 
комиссии, комитеты, экспертные группы и рабочие группы (таблица 25). Однако 
отсутствует доступная информация о результатах их деятельности.
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Таблица 25. Рабочие органы, созданные ОС субъектами КГС в 2021 году и за 
восемь месяцев 2022 года

№ 
п/п

Субъект КГС, при 
котором создан ОС

Кол-во созданных 
рабочих органов Наименования рабочих органов

Комиссии

1 АО «НК 
«КазАвтоЖол» 1

Комиссия по обеспечению открытости 
и прозрачности деятельности АО «НК 
«КазАвтоЖол»

2 АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» 4

Комиссия по вопросам стратегии, приватиза-
ции и регулировании отрасли

Комиссия по вопросам перспективного раз-
вития, НИОКР, новых направлений

Комиссия по вопросам социально-правовой 
деятельности, внутрикорпоративного разви-
тия и закупок

Комиссия по вопросам финансово-хозяй-
ственной деятельности

Комитеты

3 АО «НК 
«Продкорпорация» 3

Комитет по производственным делам и на-
уке

Комитет по финансам и бюджетным про-
граммам

Комитет по кадрам и противодействию кор-
рупции

Экспертные группы

4 АО «НК «Kazakh 
Invest» 3

1) экспертная группа по вопросам улучше-
ния инвестиционного климата

2) экспертная группа по финансово-админи-
стративным вопросам

3) экспертная группа по вопросам сопрово-
ждения инвестиционных проектов

Рабочие группы

5 АО «НИТ» 1
Рабочая группа по решению технических 
проблем и работоспособности приложения 
eGovMobile

Как показал анализ, у 10 из 13 субъектов КГС имеются утвержденные положения 
об ОС (рисунок 5). При этом по девяти субъектам данные положения находятся на их 
корпоративных интернет-ресурсах в открытом доступе для широкой обществен ности.

Таким образом, в 2021 году ОС созданы в 13 субъектах КГС Казахстана. Среди 
них в 10 ОС избраны председатели, в восьми ОС – секретари, в пяти ОС – президи-
ум совета. По трем субъектам КГС (АО «НИХ «Зерде», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «НК 
«QazExpoCongress») отсутствует доступная информация об их избрании. Утвержден-
ным положением располагают 10 ОС, а на корпоративных интернет-ресурсах трех ОС 
(АО «НК «QazExpoCongress», АО «НИХ «Зерде», АО «ЭСК «KazakhExport») от сутствуют 
сведения об утверждении данного документа.
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Субъект КГС, при котором создан ОС
Дата и номер решения  

об утверждении 
Положения об ОС

Наличие на сайте 
утвержденного 

Положения об ОС

АО «НГК «Казгеология» 24.03.2021 № 44-п 

АО «НК «Продкорпорация» 29.07.2021 

АО «НК «Kazakh Invest» 04.08.2021 № 2 

АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 13.08.2021 № 2 

АО «НК «Kazakh Tourism» 07.09.2021 

АО «НИТ» 17.09.2021 № 2 

АО «НУХ «Байтерек» 18.10.2021 № 1 

АО «НК «Казахстан инжиниринг» 22.10.2021 № 2 

АО «ФНБ «Самрук-Казына» Постановление Правительства РК 
22.11.2021 № 828 

АО «НК «ҚазАвтоЖол» 02.02.2022 № 2 

АО «НК «QazExpoCongress» Нет данных 

АО «НИХ «Зерде» Нет данных 

АО «ЭСК «KazakhExport» Нет данных 

Рисунок 5. Наличие утвержденных положений об ОС в субъектах КГС

Примечания:

1) Положение об ОС АО «НК «Kazakh Tourism» утверждено 7 сентября 2021 года, но 
его текст отсутствует на сайте.

2) На заседании ОС АО «ЭСК «KazakhExport» 15 октября 2021 года, как сообщается 
на сайте, рассмотрен ряд рабочих вопросов, в том числе утверждение Положения об 
ОС, но отсутствует более полная информация.

3) По АО «НИХ «Зерде», АО «НК «QazExpoCongress» отсутствует какая-либо 
информация об утверждении Положения об ОС.

Основная форма работы ОС субъектов КГС – заседания. По количеству заседаний 
можно судить о том, действующими или неработающими являются ОС. Это также во 
многом предопределяет тактику и план работы ОС на основе реализации принципа 
ритмичности проведения заседаний.

В 2021 году и за восемь месяцев 2022 года заседания ОС проведены в 10 субъек-
тах КГС. Поскольку отсутствует доступная информация о заседаниях трех ОС (АО «НИХ 
«Зерде», АО «НК «КазАвтоЖол», АО «НК «QazExpoCongress»), то невозможно рассма-
тривать и предметно оценивать их деятельность. ОС в данных субъектах КГС, скорее 
всего, неработающие консультативно-совещательные органы. Положение об ОС АО 
«НК «КазАвтоЖол», утвержденное решением ОС от 2 февраля 2022 года № 2, косвен-
но свидетельствует о проведении как минимум двух заседаний ОС, но подтверждаю-
щая информация отсутствует.
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Рисунок 6. Количество проведенных заседаний ОС субъектов КГС за 2021 год  и восемь 
месяцев 2022 года

По количеству заседаний ОС, проведенных в 2021 году и за восемь месяцев 2022 
года (рисунок 6), лидером среди субъектов КГС является ОС АО «НК «Kazakh Invest». 
Им проведено восемь заседаний, в том числе два заседания в 2021 году, шесть засе-
даний в 2022 году. Следом идут ОС АО «ФНБ «Самрук-Казына» (шесть заседаний в 
2022 году) и ОС АО «НК «Казахстан инжиниринг» (по три заседания за два года). ОС 
АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и АО «НК «Продкорпорация» провели по пять за-
седаний, ОС АО «НУХ «Байтерек» – четыре заседания, ОС АО «НГК «Казгеология» – три, 
а остальные ОС – по два заседания.

В первый год деятельности тактика работы ОС при обсуждении проектов планов 
развития и отчетов НХ и НК главным образом заключалась в знакомстве, заслушива-
нии отчетов руководителей субъектов КГС, их структурных подразделений, дочер-
них и зависимых организаций, обсуждении и оценке текущего состояния дел.

НХ и НК в 2022 году потребовалось пересматривать свои планы развития и ме-
роприятий. В этот процесс были вовлечены многие ОС: они обсуждали программы 
реформ, планы развития и мероприятий. Это позволило общественникам понять про-
водимую работу в субъектах КГС по определению стратегических целей и задач, оце-
нить их выполнение и предложить свои рекомендации.

С учетом высказанных замечаний и поставленных Главой государства задач на засе-
дании 16 февраля 2022 года члены ОС АО «ФНБ Самрук-Казына» заслушали доклад 
о плане реформирования НХ, а на следующем заседании, 26 марта 2022 года, ознако-
мились с предлагаемыми мерами реформирования по направлению приватизации и 
реструктуризации активов, задали свои вопросы и получили ответы.

Члены ОС АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» рассмотрели и план развития, и 
план мероприятий НК. В частности, на заседании ОС 31 марта 2022 года они рассмо-
трели план развития на 2021–2030 годы и приняли решение его одобрить, а также 
рекомендовать руководству НК при реализации плана развития обратить особое вни-
мание на вопросы, поднятые членами ОС в ходе обсуждения. На заседании 7 июня 
2022 года данный ОС обсудил проект плана мероприятий на 2021–2025 годы и при-
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нял единогласное решение одобрить его в целом и рассмотреть при корректировке 
плана мероприятий в 2023 году высказанные членами ОС рекомендации.

Проект плана развития АО «НК «Продкорпорация» на 2021–2030 годы рассмот-
рен на заседании ОС 24 февраля 2022 года. По итогам обсуждения принято едино-
гласное решение рекомендовать правлению НК внести изменения в проект плана 
развития. Кроме того, на заседании 10 июня 2022 года члены ОС заслушали отчет 
правления «О результатах деятельности АО «НК «Продкорпорация» за 2021 год», 
который был принят к сведению. При этом деятельность НК признана удовлетвори-
тельной, а правлению рекомендовано принять меры по достижении всех запланиро-
ванных показателей деятельности на 2022 год, а также меры по совершенствованию 
деятельности НК на рынке зерна, включая программу форвардного закупа, участие в 
обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации цен на зерно, продук-
ты переработки, корма и решении других отраслевых вопросов.

На заседании 14 марта 2022 года члены ОС АО «НК «Kazakh Tourism» обсудили 
план деятельности НК на 2022 год и стратегию развития НК на 2022–2031 годы.  В 
итоге члены ОС были проинформированы о принятом решении по плану деятельно-
сти на 2022 год и стратегии развития.

По итогам рассмотрения стратегии АО «НК «Казахстан инжиниринг» на заседании 
ОС 22 апреля 2022 года принято решение разработать предложения по изменению 
стратегии в рабочем взаимодействии с ОС. Позднее, на заседании 17 июня 2022 года, 
члены ОС заслушали планы развития АО «НК «Казахстан инжиниринг» и его дочер-
ней компании АО «Машиностроительный завод имени С. М. Кирова». Председатель 
правления НК представил концепцию стратегического развития АО «НК «Казахстан 
инжиниринг». Члены ОС поддержали предлагаемую концепцию.

Два вопроса обсуждены на заседании ОС АО «Казгеология» 26 ноября 2021 года: 
создание Национальной геологической службы Республики Казахстан (НГС) и про-
ект скорректированной стратегии АО «Казгеология» на 2016–2025 годы. Члены ОС 
приняли к сведению информацию о создании НГС и согласились с корректировкой 
стратегии развития. Следует отметить, что оба вопроса связаны с разработкой пла-
нов развития НК и деятельность ОС совпала с начатым процессом реорганизации 
ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» (ТОО            
«Казгеоинформ») путем преобразования в АО «Национальная геологическая служба» 
с последующим присоединением к нему АО «Казгеология».

На последующем заседании, 22 января 2022 года, члены ОС АО «Казгеология» 
обсудили постановление Правительства РК от 30 декабря 2021 года № 971 «О неко-
торых вопросах реорганизации подведомственных организаций МЭГПР» касательно 
намеченной реорганизации. В частности, пунктом 2 данного постановления преду-
сматривалась реорганизация АО «Казгеология» путем присоединения к АО «НГС», 
создаваемому на основе преобразования ТОО «Казгеоинформ». Это вызвало неод-
нозначную реакцию общественников, считавших, что НГС следовало создавать на 
базе АО «Казгеология». Так, по мнению члена ОС Карагусова Ф. С., АО «Казгеология» 
представляет собой успешно функционирующую НГС, которая имеет выстроенную 
организационную структуру, прибыльные контракты, большое количество стейкхол-
деров, участвует в совместных предприятиях. На заседании подчеркнуто, что в стра-
не отсутствует более подходящая компания, чем АО «Казгеология» с квалифициро-
ванными кадрами в качестве основы для НГС. Осталось только наполнить и создать 
дополнительные условия для ее развития как полноценной НГС. Принятая редакция 
постановления Правительства РК, по мнению участников заседания ОС, потребует от 
государства дополнительных денежных затрат на формирование уставного капита-
ла новой компании, а также приведет к необоснованным негативным финансовым 
последствиям, связанным с принятыми АО «Казгеология» обяза тельствами по ис-
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полнению коммерческих договоров. В ходе обсуждения данного вопроса члены ОС             
Ахметова Г. Р. и Бектургенев К. А. предложили выступить с открытым обращением к 
Главе государства и Правительству РК, разместив его на интернет-ресурсе АО «Каз-
геология» и направив адресатам. Член ОС Мухамбетов Г. М. предложил до отправки 
открытого обращения организовать и провести совещания в МЭГПР, Канцелярии Пре-
мьер-Министра РК и Администрации Президента РК с тем, чтобы еще раз попытаться 
убедить в корректировке решения Правительства РК. По итогам обсуждения вопросов 
повестки дня ОС АО «Казгеология» принято решение о подготовке и направлении в 
Правительство открытого обращения к Главе государства, а также размещении данно-
го обращения на интернет-ресурсе АО «Казгеология».

По инициативе членов ОС 16 февраля 2022 года проведено совместное заседа-
ние совета директоров АО «Казгеология» с членами ОС, в котором приняли участие 
представители МЭГПР, по обсуждению эффективности предлагаемой модели НГС и не-
гативных последствий реализации постановления Правительства РК. Члены ОС не по-
лучили вразумительные ответы, обоснования и аргументы от представителей отрасле-
вого ведомства. Соответственно, члены ОС подготовили и направили 17 фев раля 2022 
года открытое обращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В тот же 
день оно было размещено на корпоративном интернет-ресурсе АО «Казгеология».

На заседании 4 августа 2021 года члены ОС «НК «Kazakh Invest» рассмотрели про-
ект концепции инвестиционного рейтинга регионов, которая имеет важное значение 
для активизации и оценки работы акиматов областей и городов республиканского 
значения по привлечению инвестиций в развитие своих регионов. При привлечении 
инвестиций особого внимания от местных властей требует создание комфортных ус-
ловий для реализации инвестиционных проектов, что позволит запускать новые про-
изводства, создавать рабочие места, выпускать товары и услуги, наполнять бюджет 
дополнительными доходами. Инвестиционный рейтинг регионов также служит выяв-
лению лучшей практики работы регионов с инвесторами.

На заседании ОС АО «ЭСК «KazakhExport» 16 октября 2021 года рассмотрены 
итоги текущего исполнения стратегии развития НК на 2014–2023 годы и основные 
положения законопроектов. Членам ОС представили итоги исполнения стратегии раз-
вития, а также основные положения законопроектов «Об экспортно-кредитном агент-
стве Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения мер по раз-
витию и продвижению экспорта отечественных обработанных товаров (работ, услуг) 
на внешние рынки».

Таким образом, в 2022 году ОС шести НК рассмотрели и обсудили проекты планов 
развития (стратегии): АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»; АО «НК «Продкорпорация»; 
АО «Казгеология»; АО «НК «Kazakh Tourism»; АО «НК «Казахстан инжиниринг»; АО 
«ЭСК «KazakhExport». Члены ОС не просто заслушали проекты планов развития, но 
и задавали вопросы, давали свои рекомендации, что свидетельствует об их высоком 
уровне профессионализма, компетенций и гражданской активности. Более того, члены 
ОС АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» рассмотрели также проект плана мероприятий, 
по которому дали свои рекомендации.

Помимо проектов планов развития в трех субъектах КГС (АО «ФНБ «Самрук-Казы-
на», АО «Казгеология», «НК «Kazakh Invest») члены ОС заслушали такие вопросы, как 
план реформирования, меры реформирования по приватизации и реструктуризации 
активов, создание НГС как нового субъекта КГС, проект концепции инвестиционного 
рейтинга регионов. Данные вопросы, по существу, влияют на содержание разработки 
планов развития. Такой подход в тактике работы ОС следует считать положительным, 
так как позволяет вовлечь членов ОС в понимание вопросов, учитываемых при пла-
нировании деятельности НХ и НК.
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Особенность тактики работы ОС «НК «Kazakh Invest» при обсуждении проектов 
планов развития и отчетов в 2022 году заключалась в заслушивании докладов руко-
водителей структурных подразделений в плановом порядке. Это позволяет чле нам 
ОС погрузиться в работу НК, понять специфику ее деятельности, определить ключевые 
моменты для дальнейшего, более эффективного взаимодействия. Так, на проведенных 
за восемь месяцев 2022 года шести заседаниях члены ОС заслушали доклады о дея-
тельности всех структурных подразделений НК, региональных директоров, а также по 
инвестиционным проектам в сфере АПК. Так, например, на заседании 30 июня 2022 
года члены ОС «НК «Kazakh Invest» заслушали доклад регионального блока депар-
тамента сервисной поддержки. С работой данного блока, осуществляющего деятель-
ность по вопросам привлечения инвестиций в регионы, сопровождения инвесторов 
и постинвестиционного мониторинга, ознакомил заместитель директора департамен-
та М. Есенов. Он разъяснил членам ОС основные функции и задачи, выполняемые 
региональным блоком, а также представителями в регионах. По видеоконференц-
связи перед членами ОС отчитались региональные представители Карагандинской,                
Мангыстауской и Северо-Казахстанской областей и г. Астаны.

Подобной тактики придерживается ОС ФНБ «Самрук-Казына», который на своих 
заседаниях в 2022 году поочередно заслушивал отчеты дочерних организаций НХ. 
Так, на заседании 20 мая 2022 года члены ОС обсудили отчет КМГ об исполнении 
плана развития и стратегии в 2021 году, проекты НК, вопросы деятельности системы 
комплаенс, в том числе противодействия коррупции, раскрытия инсайдерской инфор-
мации, листинга и существующие санкционные риски. На заседании 27 мая 2022 года 
они заслушали отчет АО «НК «ҚТЖ» об итогах деятельности в 2021 году, ее стратегии, 
отношениях с профсоюзами, работе службы комплаенс и борьбе с коррупцией, 7 июня 
2022 года – информацию о деятельности АО «KEGOC», а 21 июня 2022 года – отчет об 
итогах деятельности АО «Казахтелеком» в 2021 году.

Схожая тактика применена на заседании ОС НУХ «Байтерек» 22 июля 2022 года, 
где члены ОС заслушали информацию о деятельности сразу трех дочерних организа-
ций: АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму». Информация об их деятельности была принята к све-
дению.

В некоторых субъектах КГС в повестку дня заседаний ОС включили актуальные 
вопросы их деятельности, отражающие отраслевую специфику проблем и требую-
щие высокой профессиональной компетенции и эрудиции от общественников. Так, 20 
апреля 2022 года на заседании ОС АО «НК «Продкорпорация» рассмотрен отчет о ре-
ализации программы форвардного закупа сельскохозяйственной продукции. Члены 
ОС решили принять к сведению отчет и рекомендовать правлению АО «НК «Продкор-
порация» активизировать работу по программе форвардного закупа сельхозпродук-
ции с целью своевременной ее реализации в полном объеме. Другой пример: когда 
члены ОС АО «НИТ» на заседании 17 сентября 2021 года заслушали отчет о работе 
мобильного приложения eGovMobile. ОС рекомендовал департаменту сопровожде-
ния электронного правительства АО «НИТ» проработать возможность создания ло-
кального файла и его аналитики по сбоям мобильного приложения, провести повтор-
ную аналитику по его проблемным вопросам, сформировать план мероприятий по их 
устранению. Кроме того, предложено повторно включить аналитику по проблемным 
вопросам мобильного приложения eGovMobile, а также разработать план мероприя-
тий по их устранению на заседание ОС.

В остальных НХ и НК, судя по доступной информации, на заседаниях ОС не рас-
сматривались проекты планов развития и отчеты, что не позволяет говорить об их 
тактике работы.
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2.2 Результаты мониторинга реализации планов развития и 
планов мероприятий

В Казахстане мониторинг реализации планов развития и планов мероприя-
тий субъектов КГС осуществляется по правилам, утвержденным приказом Министра         
национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №14912. 
Вместе с тем Законом «Об ОС» от 2 ноября 2015 года №383-V13 не определено,  на 
какой стадии ОС могут рассматривать результаты мониторинга реализации планов 
развития и планов мероприятий НХ и НК.

Возможно, это стало одной из причин того, что в 2021–2022 годах ни один из 
ОС КГС не включил в повестку дня своих заседаний и не рассмотрел вопрос мони-
торинга планов развития и планов мероприятий. Хотя члены ОС АО «НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары» за прошедший период уже приобрели некоторый опыт рассмотре-
ния и плана развития, и плана мероприятий, высказали по ним свои рекомендации 
руководству НК. Поэтому они теперь могут перейти к рассмотрению и обсуждению 
вопроса мониторинга выполнения данных документов. Проект плана развития так-
же рассмотрели члены ОС АО «НК «Продкорпорация» и дали свои рекомендации 
по внесению изменений. В целом ОС шести НК (АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапа-
ры», АО «НК «Продкорпорация», АО «Казгеология», АО «НК «Kazakh Tourism», АО                                                                           
«НК «Казахстан инжиниринг», АО «ЭСК «KazakhExport») на своих заседаниях в анали-
зируемом периоде рассмотрели и обсудили проекты планов развития или стратегий 
развития, тем самым заложили основы для перехода к рассмотрению и обсуждению 
вопроса мониторинга планов развития.

Членам ОС субъектов КГС при рассмотрении результатов мониторинга следует 
учитывать, что уполномоченный орган соответствующей отрасли готовит отчеты  
по мониторингу реализации планов развития и планов мероприятий НХ и НК с 
использованием программного обеспечения. Соответственно, они могут приглашать на 
свои заседания представителей уполномоченного органа соответствующей отрасли, 
чтобы заслушать их отчеты по мониторингу реализации планов развития и планов 
мероприятий помимо докладов и отчетов руководства субъектов КГС. Это позволит 
получить более полную картину по выполнению утвержденных планов развития и 
планов мероприятий НХ и НК.

2.3 Роль общественных советов в обсуждении результатов 
финансово-хозяйственной деятельности и государственные 
закупки

Показатели финансово-хозяйственной деятельности НХ и НК определяются в их 
планах развития и планах мероприятий. При этом планы мероприятий включают ин-
вестиции, доходы, расходы, займы, дивиденды и другие сведения касательно финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

По действующему порядку результаты деятельности НХ и НК, акционером кото-
рых является государство, ежегодно заслушиваются государственным органом, осу-

12 1) Правила разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, 
национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149.
 2) Правила разработки, утверждения планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, 
национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149.
13 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах».
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ществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций. От-
четы о результатах заслушивания затем направляются уполномоченному органу по 
государственному планированию и уполномоченному органу по государственному 
имуществу14.

За прошедшие два года только члены ОС двух субъектов КГС обсудили резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности. На заседании члены ОС АО «НК                          
«Казахстан инжиниринг» 20 мая 2022 года заслушали отчет о финансово-хозяй-
ственной деятельности НК за 2021 год, в котором отмечалось выполнение основ-
ных задач и планов, а на заседании 17 июня 2022 года рассмотрели проблемные 
вопросы, пути их решения и результаты финансово-хозяйственной деятельности АО                                           
«Машиностроительный завод имени С. М. Кирова», а также результаты работы предсе-
дателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 100 дней. Члены ОС «НУХ «Бай-
терек» на заседании 8 декабря 2021 года рассмотрели информацию о деятельности 
НХ. После состоявшегося обсуждения ими принято решение о принятии к сведению 
этой информации, а на заседании 16 мая 2022 года заслушали и после обсуждения 
приняли к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Банк Развития Казахстана», дочерней организации НХ, за 2021 год. В остальных 
НХ и НК, исходя из доступной информации, члены ОС не рассматривали на своих за-
седаниях результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, роль ОС в обсуждении результатов финансово-хозяйственной     
деятельности субъектов КГС за прошедшие два года полностью не раскрыта. Тем не 
менее, представители гражданского общества уже получили возможность ознако-
миться с финансово-хозяйственной деятельностью некоторых субъектов КГС, принять 
участие в обсуждении их отчетов, задать свои вопросы.

Закупки – один из процессов, осуществляемых в НХ и НК для обеспечения своей 
деятельности. При этом субъекты КГС, с одной стороны, выступают в роли поставщи-
ков товаров, работ и услуг для государственных органов, участвуя в проводимых ими 
государственных закупках, а с другой стороны, сами выполняют роль заказчиков това-
ров, работ и услуг, приобретая их с учетом своих потребностей и нужд. 

Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года №47-VII ЗРК «О закупках от-
дельных субъектов квазигосударственного сектора» регулирует отношения, связан-
ные с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для деятельности НХ и НК. 
По существу, данный закон принят и начал действовать в период, когда формирова-
лись ОС в субъектах КГС в 2021 году. Соответственно, представляет большой интерес 
практика обсуждения на заседаниях ОС вопросов закупок, проводимых НХ и НК на 
основе нового закона.

Вместе с тем субъекты КГС участвуют в государственных закупках, проводимых 
государственными органами. В этом случае отношения между ними регулируются За-
коном Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных 
закупках».

Несмотря на то, что сфера закупок для субъектов КГС регулируется двумя закона-
ми15, а сам процесс закупок постоянно совершенствуется, в том числе с использова-

14 Пункт 9 статьи 184 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе».
15 1) На основе Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» заключаются 

договоры между государственными органами, выступающими в роли заказчиков товаров, работ и услуг, с одной стороны, и НХ 
и НК, выступающими в качестве поставщиков, с другой стороны.

 2) Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 47-VII ЗРК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного 
сектора», в соответствии с которым субъекты КГС выступают в роли заказчиков товаров, работ и услуг, а в роли поставщиков 
выступают физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, юридические лица (за исключением 
государственных учреждений), консорциумы, претендующие на заключение договора о закупках.
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нием веб-порталов и цифровых технологий, данная сфера по-прежнему сопряжена с 
коррупционными рисками, связанными с процедурными и финансовыми нарушения-
ми, расходованием денежных средств и иными злоупотреблениями как среди заказ-
чиков, так и среди поставщиков товаров, работ и услуг.

Так, в Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–
2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 
2022 года №802, указывалась самая высокая доля прямых закупок способом из одно-
го источника на уровне 61% в среднем за 2018–2020 годы16.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул целесообраз-
ность повышения роли ОС путем привлечения их к работе закупочных комиссий. Как 
подчеркнул Глава государства на встрече с представителями крупного отечественного 
бизнеса 21 января 2022 года, «государственные закупки – огромный экономический 
ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все 
еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует об-
ратить на закупки компаний фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, 
завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться»17.

В НХ и НК ОС и их члены могут сыграть важную роль в совершенствовании поряд-
ка проведения закупок, повышении доли конкурентных способов закупок, повыше-
нии прозрачности закупок с соблюдением правовых норм по защите персональных 
данных, служебной, коммерческой и конфиденциальной информации, предотвра-
щении и снижении правонарушений в этой сфере, тем более Законом «Об ОС» им 
предоставлены для этого соответствующие права. В частности, члены ОС субъектов 
КГС имеют право участвовать в тендерных комиссиях (аукционных комиссиях)  по 
закупкам соответствующего субъекта КГС. Пунктом 44 приказа Министра финансов 
РК от 30 ноября 2021 года №1253 «Об утверждении Правил осуществления закупок 
отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда на-
ционального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния» 
предусмотрено, что в целях реализации своих полномочий члены ОС участвуют в тен-
дерных комиссиях.

Вместе с тем следует учитывать, что участие в тендерных и аукционных комиссиях 
сопряжено с ответственностью председателя и членов комиссии, предусмотренной 
частью 3 статьи 207-1 Кодекса Республики Казахстан об административных право-
нарушениях, за неправомерные решения, принятые по итогам тендера/аукциона18. 
Такая ответственность распространяется и на членов ОС, участвующих в тендерных/           
аукционных комиссиях.

Необходимо понимать, что, с одной стороны, участвуя в тендерных/аукционных 
комиссиях, член ОС обязан выполнять функции члена комиссии, т. е. рассматривать до-
кументы потенциальных поставщиков, оценивать их соответствие или несоответствие 
квалификационным требованиям, принимать итоговое решение по закупке.  С другой 
стороны, он участвует в обсуждении результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности субъекта КГС и принимает соответствующее решение. В этом случае  на членов 
ОС возлагается повышенная ответственность.

С учетом того, что, согласно пункту 1 статьи 1 Закона «Об ОС», советы имеют статус 
консультативно-совещательного, наблюдательного органа, меры реагирования ОС и 
их членов выражаются в форме рекомендаций, обязательных для рассмотрения как 

16 Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы и внесения изменений в некоторые указы 
Президента Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.
17 Глава государства провел встречу с представителями отечественного бизнеса. 21 января 2022 года // https://www.akorda.kz/ru/

glava-gosudarstva-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-otechestvennogo-biznesa-2103845
18 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022 149

РАЗД
ЕЛ

 2

государственными органами, так и субъектами КГС.
Участие членов ОС в закупках может быть полезным для субъектов КГС, т.к.            

участие незаинтересованной стороны способствует большей объективности и спра-
ведливости проведения закупок. Вовлечение ОС и их членов в сферу закупок может 
быть расширено, например, такими способами:

– обсуждение проекта плана закупок на очередной календарный год;
– оценка объемов и целесообразности планируемых закупок способом из одного 

источника путем прямого заключения договора;
– обсуждение отчетов об исполнении плана закупок; 
– выборочная проверка отдельных закупок.

2.4 Совершенствование механизмов деятельности 
общественных советов: вопросы противодействия коррупции

Противодействие коррупции – один из актуальных вопросов, требующих по-
вышенного внимания в НХ и НК. Целью противодействия коррупции по Закону                               
Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии кор-
рупции» является устранение коррупции в обществе. Такую работу обязаны вести все 
субъекты КГС и их должностные лица. Руководители НХ и НК несут дисциплинарную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчи-
ненными сотрудниками19. 

В борьбу с коррупцией в Казахстане все больше вовлекается гражданское                
общество путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым ее проявлениям. 
На основе опыта передовых стран с низким уровнем коррупции Казахстан импле-
ментирует лучшую практику широкого вовлечения гражданского общества как глав-
ного условия минимизации коррупции.

В рамках проводимой антикоррупционной политики и усиления общественного 
контроля в январе 2021 года расширен правовой статус ОС и их членов, повышена их 
роль и значимость в результате внесения изменений в Закон «Об ОС». Одной из пер-
востепенных задач в части внедрения и реализации форм общественного контроля 
ОС является вовлечение населения в процесс противодействия коррупции. 

Членами ОС КГС общественный контроль проводится посредством четырех форм: 
общественного мониторинга, общественной экспертизы, общественного слушания, за-
слушивания руководителей о результатах работы. 

В практической деятельности ОС субъектов КГС по общественному контролю наи-
более востребованной оказалась форма заслушивания отчетов о результатах работы. 
Остальные формы общественного контроля еще не получили должного внимания со 
стороны ОС КГС, хотя возможности для этого созданы Законом «Об ОС».

Концепция антикоррупционной политики20, разработанная по поручению Главы 
государства, имеет конечную цель – формирование общества, чистого от коррупции. 
В концепции указывается на то, что без широкой общественной поддержки усилия по 
противодействию коррупции обречены на провал. В этом контексте значимую роль 

19  Пункт 1-1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции».
20 Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, утвержденная Указом Президента 
Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.
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играет формирование соответствующей культуры в субъектах КГС, чему могут спо-
собствовать члены ОС. В целом антикоррупционная политика нацелена на создание 
таких условий, когда коррупция будет экономически и репутационно невыгодной, в 
частности, в субъектах КГС.

Важное значение в превенции коррупции придается усилению роли ОС, в том 
числе созданных в субъектах КГС. Пунктом 48 плана действий по реализации Кон-
цепции антикоррупционной политики для этого предусмотрено формирование ре-
комендаций в национальных докладах о деятельности ОС в Республике Казахстан на 
2022–2026 годы. В 2022 году будет подготовлен первый такой Национальный доклад, 
в отдельном разделе которого впервые рассматривается деятельность ОС субъектов 
КГС.

В рамках исполнения пункта 48 плана действий по реализации Концепции анти-
коррупционной политики на 2022–2026 годы («Усиление роли ОС в превенции кор-
рупции») по инициативе Агентства по противодействию коррупции РК и МИОР в ОС 
акиматов созданы комиссии по противодействию коррупции.

Их основная цель – выражение мнения гражданского общества по вопросам про-
тиводействия коррупции.

Мониторинг деятельности комиссий по итогам девяти месяцев 2022  г. показал, 
что активно начата работа в гг. Алматы и Шымкенте, где проведены пять и более засе-
даний, на которых общественностью подняты проблемные вопросы регионов,  в том 
числе включенные в Карту коррупционных рисков.

Одной из функций данного коллегиального органа является осуществление мо-
ниторинга работы госорганов и субъектов КГС по реализации антикоррупционных 
мероприятий.

Вместе с тем в большинстве регионов такой общественный мониторинг проводит-
ся пассивно, в г. Астане, Акмолинской и Костанайской областях такая практика вовсе 
отсутствует.

Согласно антикоррупционной политике, членам ОС субъектов КГС следует обра-
щать особое внимание на сигналы, создающие общественный резонанс, по вопросам 
рационального использования выделяемых бюджетных средств.

Для противодействия коррупции немаловажное значение имеет открытость и    
доступность информации о деятельности ОС субъектов КГС и их членов. Практика раз-
витых стран показывает, что минимизации коррупции способствуют широкий доступ 
к информации, прозрачность процессов принятия решений и создание механизмов 
общественного участия. Результаты мониторинга показывают, что на интернет-ресур-
сах отдельных субъектов КГС отсутствует специальная рубрика по ОС, хотя по Зако-
ну «Об ОС» каждый совет обязан не реже двух раз в год информировать на селение 
о своей деятельности через СМИ и (или) интернет-ресурсы, публиковать в СМИ и 
(или) размещать на интернет-ресурсе соответствующего субъекта КГС отчеты о своей                     
деятельности. На практике данная рубрика может располагаться на третьем или чет-
вертом уровнях структуры интернет-ресурса, что фактически затрудняет ее быстрое 
обнаружение и активное использование для интернет-пользователей. 

Информация, размещаемая на интернет-ресурсах субъектов КГС, как правило, яв-
ляется краткой, имеет описательный характер, не в полном объеме отражает деятель-
ность ОС и их членов. Это, по существу, ограничивает свободный доступ граждан к 
информации о деятельности ОС, их составе, принимаемых рекомендациях, результа-
тах их рассмотрения и т. д., тем самым снижается уровень открытости и публичности 
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самих ОС для гражданского общества. 

В борьбе с коррупцией большую роль способны сыграть созданные в 2021 году 
ОС в субъектах КГС, и такая работа уже начата в 2022 году. Так, во исполнение пору-
чений Главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента РК 11 янва-
ря и на встрече с представителями отечественного бизнеса 21 января 2022 года, АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» совместно с Правительством РК разработана программа ре-
формирования своей деятельности, одним из ключевых направлений которой стали 
прозрачность закупок и тендеров, борьба с коррупцией. Члены ОС НХ на заседании 
20 мая 2022 года в ходе публичного обсуждения отчета дочерней организации КМГ 
об исполнении плана развития и стратегии в 2021 году отдельным блоком рассмо-
трели вопросы деятельности системы комплаенс КМГ, в том числе противодействие 
коррупции, раскрытие инсайдерской информации, вопросы листинга и санкционные 
риски. При заслушивании отчета АО «НК «ҚТЖ» об итогах деятельности в 2021 году 
и ее стратегии на заседании ОС АО «ФНБ «Самрук-Казына» 27 мая 2022 года особое 
внимание уделено работе службы комплаенс и борьбе с коррупцией.

На заседании 13 августа 2021 года члены ОС АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 
рассмотрели проект Правил организации и проведения общественного контроля в АО 
«НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», которые после обсуждения были утверждены.

Члены ОС АО «НК «Продкорпорация» 15 октября 2021 года, рассмотрев вопро-
сы повестки дня заседания и обменявшись мнениями, решили создать три постоянно 
действующих отраслевых комитета ОС по основным направлениям деятельности, в 
том числе комитет по кадрам и противодействию коррупции.

Вместе с тем на заседании ОС НУХ «Байтерек» 16 мая 2022 года рассмотрено 
письмо Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикор-
рупционной службы) касательно возможности создания постоянного органа при ОС 
в организационной форме комитета либо комиссии по вопросам противодействия 
коррупционным проявлениям. Но после обсуждения вопроса ОС принято решение не 
создавать такой орган. В связи с отсутствием доступной дополнительной информации 
сложно определить причины подобного решения.

Можно предположить, что другие ОС в КГС также заслушают доклады и отчеты по 
противодействию коррупции и примут свои решения. Вместе с тем с начала 2022 года 
во всех НХ и НК начали формироваться и приступили к работе антикоррупционные 
комплаенс-службы (далее – АКС). Их задача – обеспечение соблюдения законода-
тельства о противодействии коррупции21. АКС выполняет свои полномочия незави-
симо от исполнительного органа и должностных лиц субъекта КГС, подотчетна совету 
директоров и является независимой при противодействии коррупции. Следовательно, 
на заседаниях ОС субъектов КГС, посвященных противодействию коррупции, могут 
быть заслушаны доклады и отчеты АКС.

21  Пункт 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции».
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ВЫВОДЫ

Благодаря созданию ОС в НХ и НК представители гражданского общества 
получили возможности заслушивать «из первых уст» доклады и отчеты, участвовать 
в их обсуждении, задавать вопросы, получать ответы напрямую от руководителей и 
специалистов. В целом это можно считать позитивным изменением, позволяющим 
выстраивать открытый и конструктивный диалог субъектов КГС с гражданским 
обществом.

Практика ОС КГС за первые два года показала, что оптимальный количествен-
ный состав ОС находится в пределах 10–12 членов. Только в одном субъекте КГС (АО 
«НК «Казахстан инжиниринг») ОС состоит из 15 членов, т. е. в рамках разрешенного 
верхнего предела. Представители гражданского общества в среднем представлены 
в ОС КГС на уровне почти 73%. Выше этого показателя имеют ОС АО «НК «Казахстан 
инжиниринг», АО «НК «Продкорпорация», АО «ЭСК «KazakhExport». Положительным 
моментом можно считать высокий уровень представленности бизнеса в ОС КГС: почти 
60% к общему числу представителей гражданского общества, а вместе со сферами 
науки и образования – 75%. Оставшиеся 25% приходятся на депутатов Парламента 
РК, маслихатов, ветеранов, профсоюзы, СМИ, искусство, политические партии, женское, 
экологическое и молодежные движения.

За анализируемый период лучший опыт работы накоплен в ОС АО «НК «Kazakh 
Invest», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК               
«Қазақстан Ғарыш Сапары» и АО «НК «Продкорпорация», где регулярно проводят-
ся заседания, заслушиваются отчеты и доклады, обсуждаются общественно-значимые 
вопросы. Их опыт следует изучить, представить в виде кейсов и ознакомить с ним 
участников семинаров и тренингов, распространить в других ОС в КГС. Налаживание 
более эффективной и системной работы ОС требуется в АО «ЭСК «KazakhExport», АО 
«НИТ», АО «НК «Kazakh Tourism», АО «НК «ҚазАвтоЖол», АО «НК «QazExpoCongress». 
Важно активизировать работу комиссий, комитетов, экспертных и рабочих групп, соз-
данных решениями ОС в АО «НК «ҚазАвтоЖол», АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО 
«НК «Продкорпорация», АО «НК «Kazakh Invest», АО «НИТ».

Рекомендуется на заседаниях ОС субъектов КГС ежегодно рассматривать и обсуж-
дать:

– планы развития, планы мероприятий и отчеты по их реализации с приглаше-
нием руководителей уполномоченных органов соответствующих отраслей и пред-
ставителей единственных акционеров, так как эти основные документы определяют 
векторы развития НХ и НК, насколько успешно они достигают своих целей и задач, 
позволяют сравнивать ожидаемые и фактические результаты их деятельности;

– финансовую отчетность и аудиторские отчеты (до их внесения на утверждение 
в советы директоров и акционерам) с приглашением руководителей СВА;

– вопросы по закупкам с заслушиванием докладов и отчетов руководителей 
структурных подразделений, занимающихся закупками, и с участием руководителей 
централизованных служб по контролю за закупками;

– вопросы борьбы с коррупцией с участием руководителей АКС.
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Членам ОС КГС полезно будет более активно использовать различные формы об-
щественного контроля, предусмотренные Законом «Об ОС».

Целесообразно также проведение специализированных социологических опро-
сов по вопросам деятельности ОС в министерствах и субъектах КГС. Для этого предла-
гается разработать и утвердить методологию проведения подобных опросов, выделив 
такие категории респондентов, как «гражданское общество», «частный бизнес», «го-
сударственные органы», «СМИ», «КГС». У каждой из них может быть своя точка зрения 
и оценка деятельности ОС министерств и субъектов КГС, которые можно сопоставить 
и сравнить.

Для того чтобы ОС, которые образуются в субъектах КГС на принципе                                     
деятельности его членов на общественных началах, со временем не утратили своей 
активной роли и не превратились в бюрократическую машину, рекомендуется прово-
дить ротацию членов ОС через определенное время.

Предлагается пункт 44 приказа Министра финансов РК от 30 ноября 2021 года 
№1253 «Об утверждении Правил осуществления закупок отдельными субъектами 
квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостоя-
ния и организаций Фонда национального благосостояния» изложить в новой редак-
ции: «В целях реализации своих полномочий члены ОС участвуют в работе тендер-
ной/конкурсной комиссии в качестве наблюдателя». 

Согласно Закону «Об ОС», члены ОС в субъектах КГС наделены функциями контро-
ля и наблюдения, что подразумевает участие в тендерных/аукционных комиссиях в 
качестве контролирующего или наблюдателя. Вместе с тем они не наделены полномо-
чиями вмешательства и/или принятия решения в процессе организации и проведения 
закупок. ЭЦП субъекта КГС как заказчика может выдавать только работнику НХ или 
НК, т. е. действующему сотруднику, который несет соответствующую ответственность, 
предусмотренную законодательством. Следует учитывать, что ЭЦП юридического лица 
предназначена для работы, регистрации, сдачи отчетностей, подписания документов, 
проведения определенных операций на веб-портале закупок. Учитывая, что члены 
ОС не наделены данными функциями и не являются работниками субъекта КГС, то 
отсутствует возможность в выдаче ЭЦП юридического лица членам ОС. Поэтому пред-
лагается наделить статусом «наблюдателя» членов ОС субъектов КГС, принимающих 
участие в работе тендерных/конкурсных комиссий, создаваемых НХ и НК.

В целях защиты общественных интересов членам ОС КГС рекомендуется поми-
мо заслушивания отчетов о результатах работы субъектов КГС также более активно 
использовать другие формы общественного контроля, предусмотренные статьей 17 
Закона «Об ОС»: общественный мониторинг, общественные слушания, общественную 
экспертизу.

С учетом того, что пункт 48 плана действий по реализации Концепции антикорруп-
ционной политики предусматривает формирование рекомендаций в Нацио нальном 
докладе о деятельности ОС в Республике Казахстан, рекомендуется ОС субъектов и 
их членам больше внимания уделять на заседаниях и в своей деятельности проти-
водействию коррупции в НХ и НК и прежде всего превенции коррупции, т. е. предла-
гать рекомендации профилактического характера, направленные на предотвращение 
коррупционных правонарушений руководителями и работниками субъектов КГС.

Существующая нормативная правовая основа позволяет определить контуры 
системы общественного контроля и полномочия осуществляющих его лиц. Однако 
анализ показал неполную реализацию ОС своих задач по общественному контролю, 
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предусмотренных в статье 16 Закона «Об ОС». В частности, одной из задач 
общественного контроля, осуществляемого ОС, определено вовлечение населения 
в процесс противодействия коррупции. В Законе «О противодействии коррупции» 
под понятием «противодействие коррупции» понимается деятельность субъектов 
противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению 
коррупции, в т.  ч. по формированию антикоррупционной культуры в обществе. 
Рекомендуется Закон «Об ОС» дополнить нормой, предусматривающей проведение 
ОС и их членами разъяснительной работы по противодействию коррупции и 
формированию антикоррупционной культуры в субъектах КГС, тем более Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев призывает усилить информационно-разъяснительную 
работу среди граждан, считая необходимым мобилизовать все общество на борьбу с 
коррупцией и использовать принцип «Жемқорлық – індет, онымен күресу – міндет» 
(«Коррупция – болезнь, борьба с ней – наш долг»)22.

Следует учитывать, что члены ОС субъектов КГС, как предусмотрено в Законе «Об 
ОС», действуют на общественных началах. На этом принципе строится работа ОС.          
С одной стороны, это может рассматривать как моральную основу для бескорыстных, 
честных, открытых, беспристрастных, принципиальных действий членов ОС субъектов 
КГС, но с другой стороны, это в определенной степени создает ограничения реальным 
возможностям активной работы членов ОС, тем более на длительный период (более 
одного года), т. к. в этом случае от них могут потребоваться более существенные за-
траты личного времени, усилий и даже определенных финансовых издержек, вклю-
чая поездки и проживание иногородних членов для их участия в оч ных заседаниях 
ОС. Кроме того, следует учитывать, что у членов ОС практически отсутствует доступ к 
текущей информации касательно операционной финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов КГС. С этим может быть связано отсутствие у некоторых из них мате-
риальной заинтересованности в более глубоком, тщательном и детальном изучении 
деятельности субъектов КГС, выявлении общественно значимых проблем, выработке 
и внесении своих рекомендаций. Таким образом, по существу, члены ОС КГС не в со-
стоянии заменить уполномоченные контролирующие и правоохранительные органы 
по противодействию коррупции.

22  https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-protivodeystviya-korrupcii-1128
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РАЗДЕЛ 3. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.

3.1 Механизмы проведения общественной экспертизы 
Экспертиза относится к одной из продуктивных форм общественного контроля. 

Процедура экспертизы подразумевает оценку деятельности государственных орга-
нов, эффективности принятия и выполнения такими органами решений, подготовку 
предложений по решению общественно значимых проблем для их учета. 

Рисунок 7. Принципы организации общественной экспертизы

Общественная экспертиза – это инструмент влияния на государственные органы, 
конечным итогом которого станет улучшение государственной политики23. При этом 
могут использоваться процедуры, направленные на выявление разных интересов/по-
зиций и возможностей их конфигурирования24. 

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года К. К. Токаев отме-
тил особую значимость функционирования ОС и определил необходимые направле-
ния по совершенствованию данного института. В частности, Глава государства указал 
на необходимость повышения роли общества в контроле процесса государственных 
закупок, что в определенной степени соответствует функциональному содержанию 
экспертной оценки25.

23 Центр исследования правовой политики. Принципы работы общественных советов // https://lprc.kz/wp-content/up-
loads/2020/01/PRINCZIPY-RABOTY-OBSHHESTVENNYH-SOVETOV.pdf (дата обращения 02.08.2022)
24 Балобанов А. Е. Общественная экспертиза как форма публичной политики // Публичная политика. 2021. Т. 5. № 2, с. 44–64.
25 Казахстан в новой реальности: время действий. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 
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 Рисунок 8. Общественная экспертиза в Казахстане: объект и инициатор

Из статьи 22 Закона «Об ОС» следует, что организатором общественной эксперти-
зы в Республике Казахстан являются только ОС. Экспертиза не может проводиться без 
согласия ОС, а также без их участия.

При подготовке текста данного доклада Казахстанским институтом общественно-
го развития (далее – КИОР) проводились замеры общественного мнения, на осно-
вании которых было установлено: каждый пятый казахстанец (20,7%) уверен в том, 
что ОС может быть назван органом, осуществляющим контрольные функции. Также 
примерно четверо из десяти респондентов (42,5%) уверены в том, что ОС являются 
эффективной формой участия граждан в принятии решений. 

Участники ОС текущего созыва, с которыми проводились глубинные интервью, до-
статочно сдержанны в плане описания экспертной составляющей работы. Однозначно 
об участии в процедуре общественной экспертизы в том формате, как это определено 
в законодательстве, упоминали те респонденты, которые являлись участниками ОС 
МЮ РК. Ими было указано на то, что основной функционал совета – это обсуждение и 
экспертиза НПА. Также один из участников интервью, представлявший ОС НК, указал 
на то, что видит перспективы развития общественной экспертизы в ре комендациях 
по поводу того, как выстраивать стратегии развития компании. Таким образом, только 
каждый десятый из участников серии глубинных интервью указал на знакомство с 
процедурой общественной экспертизы. 

Экспертиза как процедура общественного контроля подразумевает высокий уро-
вень информированности. При этом, как показали итоги социологического опроса, 
уровень знаний об ОС невысок. В частности, на основании опроса, проведенного КИОР, 
в котором приняли участие 1 200 респондентов из всех регионов, было установлено, 
что о деятельности ОС области известно только 19,1% опрошенных, об ОС района 
знают 22,1% респондентов, о городских ОС известно 29,4%, о существовании ОС ми-
нистерств знают 3,0%, об ОС НХ и НК знают 4,0% и 2,1% опрошенных соответственно, 
при этом затруднились ответить на данный вопрос 38,7%, или примерно четверо из 
каждых десяти участников опроса. 

1 сентября 2020 г. // https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokae-
va-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g (дата обращения 01.08.2022)
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В развитии общественной экспертизы как одной из функций ОС просле-
живается проблема. Советам дали широкий список функций, но не обеспечили                                          
методической поддержкой. Формат работ по экспертизе НПА в настоящее время 
представляет собой практически единственный способ реализации данного вида об-
щественного контроля в рамках функционала ОС. Причем такая форма экспертизы 
практикуется в рамках работы ОС ЦГО. Из всех рассмотренных кейсов экспертиза 
НПА в настоящее время представляется единственным работающим форматом об-
щественной экспертизы. Участники ОС, с которыми проводились глубинные интервью, 
практически в 50% случаев указывают на то, что именно это направление необходимо 
исключить из спектра видов деятельности ОС ввиду дублирования функций масли-
хатов и портала «Открытые НПА». ОС используются государственными органами в 
качестве экспертизы проектов НПА, при этом зачастую не имеют необходимых для 
этого знаний и навыков. Формат работы экспертных советов в настоящее время не в 
полной мере направлен на процедуры вовлечения, в том числе процедуры эксперти-
зы. В то же время потенциал советов для общественного мониторинга и вовлечения 
граждан в принятие решений сводится к решению второстепенных задач. 

Решить проблемы можно, если по примеру скандинавских стран ОС станут разви-
вать систему социального аудита в рамках существующих комиссий и организацион-
ных структур. Это позволит усилить потенциал развития консенсусной демократии с 
внедрением в повседневную жизнь устойчивые схемы взаимодействия между госу-
дарством и обществом.

3.2 Механизмы проведения общественного мониторинга

3.2.1 Анализ международного опыта проведения            
общественного мониторинга

Философскую сущность права общества на наблюдение за деятельностью госу-
дарственных органов и структур точно подметил Алексис де Токвиль, указывая на то, 
что как только государство признает за гражданами право на объединение, они могут 
им пользоваться26. Формирование органов общественного контроля дает возможность 
государству лучше гарантировать защиту прав и интересов граждан27. Дефиниция по-
нятия подразумевает процедуру непрерывного, процедурно и правовым образом 
регламентированного наблюдения со стороны субъектов общественного контроля за 
соответствием общественным интересам деятельности объектов контроля28.

В плане эффективности процедур общественного контроля США представляют-
ся безусловным лидером. Среди существующих 1,5 млн общественных организаций29 
структуры общественного мониторинга представляют собой особый тип организаций, 
в функционал которых входит осуществление контроля над действиями властей, про-
ведением выборов и выполнением предвыборных обещаний. Такие структуры про-
водят расследования и изобличают факты коррупции, а также активно выступают от 

26 Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 554 с. с. 155
27 Кабанов П. А. Общественный контроль в сфере противодействия коррупции: научная категория и ее содержание // Russian 

Journal of Economics and Law. 2014. №3 (31) // https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-kontrol-v-sfere-protivodeystviya-korrupt-
sii-nauchnaya-kategoriya-i-ee-soderzhanie (дата обращения: 29.07.2022).
28 Ахметов Е. К. Об общественном мониторинге нормативных правовых актов // Вестник Института законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан. 2015. №4 (40) // https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obschestvennom-monitoringe-norma-
tivnyh-pravovyh-aktov (дата обращения: 28.07.2022).
29 Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States. Fact sheet bureau of democracy, human rights, and labor. January 20, 
2021 // https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/#:~:text=Approximately%201.5%20million%20
NGOs%20operate%20in%20the%20United%20States. (acсsess 29.07.2022)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022158

РА
ЗД

ЕЛ
 3

имени национальных меньшинств30.
После политических трансформаций в странах Центральной и Восточной Евро-

пы «молодые демократии» столкнулись с рядом острых социальных и политических 
проблем: слабая эффективность государственного управления, коррупция, социаль-
ное неравенство и др. Одним из рецептов их разрешения стала институционализация 
общественного контроля.

Успешной практикой можно признать ситуацию в странах Вышеградской груп-
пы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), где сбалансированное социально-экономи-
ческое развитие сочетается с функционированием демократических институтов, 
включая контроль над деятельностью власти. Согласно данным Международной НПО 
Freedom House, по совокупному индексу уровня развития демократии именно стра-
ны «Вышеградской четверки» занимают лидирующие позиции среди стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. Так, в 2021 г. суммарный индекс уровня демократии по 
10-балльной шкале с высшей планкой в один балл в Чехии составлял 7,74, в Польше 
– 6,8, в Венгрии – 6,5, в Словакии – 7,0331.

Особое место в системе акторов общественного контроля в Польше занимает 
гражданская сеть «Watchdog Poland» («Сторожевые псы Польши»), ранее известная 
как Ассоциация лидеров местных гражданских групп, которая была создана в 2003 г. 
Члены гражданской сети осуществляют надзор за соблюдением законности и откры-
тости правительства, а также получают информацию о его деятельности.

Гражданская сеть «Watchdog Poland» функционирует на территории всей Польши. 
Региональные специалисты сети сотрудничают с экспертами: юристами, социолога-
ми, экономистами и ИТ-специалистами посредством ресурсных и просветительских 
центров. С 2007 г. гражданская сеть «Watchdog Poland» в рамках программы «Мощ-
ные сторожевые» поддерживает НПО, занимающиеся общественным контролем. 
«Watchdog Poland» осуществляет системный и повсеместный контроль государствен-
ных учреждений в рамках так называемых «сторожевых действий». После обнару-
жения проблемы «стражник» для изменения сложившейся ситуации предпринимает 
решительные действия, которые подразделяются на три типа: «юридические – ког-
да «стражник» готовит жалобы в суд или контролирующие органы и делает выво-
ды о внедрении инноваций на основе существующего закона; политические – когда 
«стражник» узнает о необходимости внедрения нового закона либо о его изменении, 
для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию. В этом случае «стражник» обязан 
побудить политиков к действиям посредством встреч, конференций, предоставлений 
экспертиз; общественные/публичные – когда для реальных изменений необходимо 
давление путем демонстраций, маршей, массовой рассылки листовок. Иногда также 
требуется обучение управляющих»32.

Таким образом, анализ опыта общественного мониторинга за рубежом показы-
вает эффективность работы неправительственного сектора. Гражданские активисты 
в США, Германии, Польше имеют сформированные механизмы влияния на ситуацию. 
Мониторинг используется для контроля за соблюдением прав человека и для предот-
вращения фактов коррупции. Опыт «Watchdog Poland» может быть в определенной 
степени адаптирован к ситуации Казахстана, где общественный мониторинг может 
осуществляться как членами ОС, так и НПО. В данном случае речь идет о той части 
работ, когда «стражник» может осуществлять общественные работы, суть которых со-
стоит в формировании нужной информационной волны вокруг какой-либо проблемы. 

30 Майкфол М. Гражданское общество Америки // Независимая газета. 2013. 29 апр. // http://www.ng.ru/ideas/2013-04-29/1_us_soci-
ety.html (дата обращения: 29.07.2022).  
31 Democracy Index 2021: the China challenge // https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/ (access 30.07.2022)
32 Democracy Index 2021: the China challenge // https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/ (access 30.07.2022)
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3.2.2 Общественный мониторинг как форма контроля в 
Казахстане

Общественный мониторинг преследует несколько целей: выявление негативных 
последствий «в результате оказания государственными органами государственных 
услуг, реализации государственных, правительственных программ, стратегических 
планов и бюджетных программ, программ развития территорий, а также применения 
норм законодательства Республики Казахстан»33.

 Рисунок 9. Объекты и субъекты общественного контроля

Пункт 1 статьи 20 Закона «Об ОС» предусматривает право определять порядок 
организации и проведения общественного мониторинга не только специальным за-
конодательным актом, но и иными НПА Республики Казахстан34.

Не вполне верно сводить мониторинг лишь к общественному ограниченному       
наблюдению за деятельностью государственных органов35. Мониторинг служит некой 
балансирующей системой, которая позволяет на практике реализовывать принципы 
социальной справедливости.

Процедура мониторинга начинается с планирования, и эта функция возлагает-
ся на ОС. План проведения общественного мониторинга должен включать объект            
общественного контроля, сроки проведения, цели и задачи. 

Базой данных для проведения мониторинга выступает информация, которую 
члены ОС запрашивают у государственных органов и их должностных лиц, а также у    
субъектов КГС. По результатам общественного мониторинга лица, его осуществляв-
шие, составляют заключение. 

Согласно пункту 3 статьи 20 Закона «Об ОС», право осуществлять общественный 
мониторинг может быть предоставлено некоммерческим организациям по поруче-

33 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 30.12.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;-55&sdoc_params=text%
3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%2
5B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (дата 
обращения: 03.08.2022).
34 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 30.12.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;-55&sdoc_params=text%
3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%2
5B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (дата 
обращения: 03.08.2022).
35 Общественный мониторинг: состояние и перспективы развития. Монография / Под общей редакцией Сарпекова Р.К. Нур-
Султан: РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан», 2021. 186 с. с. 14–15



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022160

РА
ЗД

ЕЛ
 3

нию ОС36.

Вопросы финансирования порядка проведения общественного мониторин-
га также имеют свои особенности. Законом «Об ОС» порядок оплаты привлека-
емых некоммерческих организаций не регламентирован, однако Закон «О госу-
дарственных услугах» предоставляет две возможности оплаты расходов, связан-
ных с проведением общественного мониторинга качества государственных услуг.                                                                   
Так, субъекты общественного контроля при осуществлении данной деятельности по 
личной инициативе несут расходы за собственный счет, в то время как при получе-
нии некоммерческой организацией государственного заказа оплата осуществляет-
ся из государственного бюджета. Последний способ финансирования организации             
общественного мониторинга может быть доступен только некоммерческим организа-
циям, которые одновременно имеют статус неправительственных.

Следует отметить ряд пробелов в правовом регулировании процедуры. В частно-
сти, пункт 4 статьи 20 Закона «Об ОС» закрепляет право запрашивать у государствен-
ных органов или их должностных лиц необходимую информацию, относящуюся к 
предмету мониторинга. Однако субъектный состав данной нормы представлен только 
членами ОС. Другие субъекты общественного контроля – некоммерческие организа-
ции – не наделены правом запроса информации при осуществлении общественного 
мониторинга37.

Получается, что механизм общественного контроля, представленный процедура-
ми мониторинга, институционализирован только в виде мониторинга качества госу-
дарственных услуг, что не задействует весь потенциал данного механизма. В рамках 
исследований общественного мнения КИОР было проведено социологическое иссле-
дование с объемом выборки 1 200 респондентов. Один из вопросов анкеты просил 
участников опроса высказаться по поводу того, почему они считают деятельность ОС 
полезной. 43% опрошенных указали на то, что ОС способствуют выявлению наибо-
лее острых проблем региона. Практически такое же количество опрошенных (42,5%) 
указали на то, что ОС являются эффективной формой участия граждан в принятии ре-
шений. Однако лишь каждый пятый из опрошенных (20,7%) указал на то, что они осу-
ществляют общественный контроль. Анализ указанных данных позволяет утверждать: 
в общественном мнении превалирует представление о том, что ОС является формой 
участия граждан в управлении, и лишь на третьем месте по частотности упоминания 
респондентами оказывается понимание того, что ОС может играть определенную роль 
в системе общественного контроля. В деятельности ОС следует учитывать данный 
факт, принимая во внимание, что мониторинг позволит вовремя заметить проблему и 
совместно с государственными органами принимать меры по ее решению.

Большей критичностью в своей оценке механизмов общественного контроля от-
личаются эксперты, с которыми при подготовке текста национального доклада была 
проведена серия глубинных интервью. Девять участников из двадцати при ответе на 
вопрос об оценке действенности инструментов общественного контроля в рамках   
деятельности ОС указали на то, что они неэффективны.

Повторяется в разных формулировках мнение о том, что ОС не следует произво-
дить надзор, поскольку существуют прокуратура, КНБ, СЭР и антикоррупционная служ-
ба. Кроме того, участники глубинных интервью высказали солидарное мнение о том, 
что законом предусмотрены несколько форм реализации общественного контроля, 

36 Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 30.12.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;-55&sdoc_params=text%
3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%2
5B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (дата 
обращения: 03.08.2022).
37 Киязова А. Ж. Некоммерческие организации в общественном мониторинге: правовое регулирование и практика применения 
// Научно-правовой журнал Института законодательства Республики Казахстан. – 2019. – № 4 (58).
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но существует очень мало примеров того, когда они реализовывались на практике. 
Таким образом, можно говорить о том, что общественный мониторинг в современ-

ной системе координат – механизм достаточно новый. В контексте деятельности ОС 
есть основания полагать, что такой мониторинг должен развиваться и постепенно его 
роль станет более заметной.

Данные социологического опроса, проведенного КИОР, показывают, в каких сфе-
рах жизнедеятельности работа ОС проявляется более всего. 39,0% опрошенных счи-
тают, что наиболее ощутимо заметна работа ОС заметна в части поддержки населения 
в решении социально значимых проблем; 27,0% респондентов указали на роль ОС в 
решении проблем занятости, 21,1% опрошенных отметили важность работы ОС при 
решении экологических проблем. 19,3% опрошенных подчеркнули важность работы 
ОС в деле защиты прав и свобод человека и гражданина. Практически такое же ко-
личество респондентов (19%) упоминают содействие ОС в искоренении асоциальных 
явлений.

В качестве примера рассмотрим ОС г. Алматы, который в 2021 году провел шесть 
выездных мониторингов на основании обращений граждан и НПО города, в том чис-
ле по следующим тематическим направлениям: «Анализ и мониторинг определения 
эффективности программ государственной поддержки населения категории СУСН. 
Социальное иждивенчество», «Проблемный анализ и мониторинг деятельности меди-
ко-социально-экспертных комиссий», «Подушевое нормативное финансирование го-
сударственного спортивного и творческого заказов» (от Управления культуры и спор-
та); «Дополнительное образование» (от Управления образования г. Алматы); «Монито-
ринг состояния вывоза, складирования и утилизации мусора»; «Вопросы организации 
и совершенствования условий реализации программ НПП «Атамекен», программа 
«ДКБ 20–25».

Налицо факт того, что общественные мониторинги, которые имели место                              
в г. Алматы, в целом отражают общую тенденцию, присущую общественному                  
мнению в Казахстане: превалирующая масса респондентов хотела видеть работу 
ОС в поддержке социально уязвимых слоев населения, помощи в решении проблем 
занятости.

Целесообразно дополнить анализ результатами серии глубинных интервью. Участ-
ники исследования отмечали, какие гражданские инициативы были услышаны по ито-
гам работы ОС.

В ОС АО «НИХ «Зерде», со слов респондента было образовано два комитета, один 
из которых занимается юридическими вопросами, другой исполняет функции страте-
гического мониторинга, оценивая перспективы развития и решения ряда антикорруп-
ционных вопросов.

В ОС Карагандинской области обсуждались повышение цен на социально зна-
чимые товары, молодежные проблемы, буллинг и кибербуллинг; многодетные семьи, 
здоровье, развитие массового спорта, массовой культуры; строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство; дефицит воды, т. е. фактически мониторинг затрагивал 
все основные аспекты жизни города.

ОС Восточно-Казахстанской области выносил на общественный мониторинг си-
туацию по пожарам в Риддере, трудоустройство населения, правила посадки зеленых 
насаждений, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и во-
просы ювенальной полиции в регионе.

При этом в ОС Павлодарской области не было отмечено того, что гражданские 
инициативы были услышаны. Аналогичная ситуация сформировалась и в г. Астане.        
В то же время рекомендательный характер деятельности структур ОС фиксируется в 
ОС Петропавловска и Уральска.
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Еще одним аспектом, позволяющим оценить, какие аспекты общественного мони-
торинга попадают в поле деятельности ОС и как они имплементируются в социальную 
реальность, является анализ деятельности ОС г. Астаны. Так, например,  в течение 2021 
года на заседаниях этого совета было озвучено девять рекомендаций, касающихся 
вопросов людей с особыми потребностями, и все они были взяты на особый контроль 
и приняты в работу.

С учетом анализа зарубежной и отечественной практики ОС им целесообразно 
наладить устойчивое взаимодействие с НПО и волонтерами, работающими в сфере, 
схожей с той, в которой действуют «Watchdog Poland». Государственным органам и 
структурам необходимо активно работать над достижением открытости, прозрачно-
сти в своей деятельности, и общественный мониторинг в полном формате станет от-
ветом на указанный вызов социальной стабильности.

3.2.3 Опыт участия общественных советов в проведении 
общественного мониторинга и общественных слушаний: кейсы

1. Опыт г. Астаны38 
ОС г. Астаны осуществили общественный контроль за деятельностью столичного 

акимата по стабилизации цен на социально значимые товары, предусматривающей 
реализацию мер, в рамках которых по оборотному механизму субъектам предприни-
мательства были выделены займы на сумму 14 млрд тенге.

Члены ОС г. Астаны осуществили в течение одного месяца (с 11 августа по 9 сен тября 
2022 года) мониторинг восьми торговых объектов. В результате было установлено за-
вышение цены на мясо курицы, законтрактованного в рамках стабилизационных мер. 

По итогам мониторинга были выработаны замечания и рекомендации, которые 
озвучены на заседании ОС руководству Управления по инвестициям и развитию пред-
принимательства г. Астаны» и социально-предпринимательских корпораций и приня-
ты в работу.

2. Опыт Акмолинской области
ОС Акмолинской области применил общественный мониторинг при изучении дея-

тельности субъектов малого бизнеса на предмет соблюдения норм безопасности жиз-
ни и здоровья граждан (при наличии газовых баллонов в кафе, др. объектах обществен-
ного питания, находящихся в жилых многоквартирных домах в г. Кокшетау), проблем-
ных вопросов формирования заработной платы в тарифах предприятий энергетики, 
тепло-/водоснабжения и/или водоотведения, субсидирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из Акмолинской области, использования бюджетных средств, 
выделенных на развитие деятельности футбольного клуба «Окжетпес» и хоккейного 
клуба «Арлан». По итогам проведенного контроля одно из предприятий системы жи-
лищно-коммунального хозяйства повысило заработную плату своим контролерам, а 
из средств республиканского бюджета на поддержку сельхоз товаропроизводителей 
области были выделены дополнительные субсидии.

3. Опыт Созакского района, Туркестанской области39 
В июне 2022 года ОС Созакского района Туркестанской области поднял вопросы 

о необходимости проверки качества льготного горючего для сельскохозяйственной 

38 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
39 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
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техники. В ОС Созакского района обратилось крестьянское хозяйство, испытывающее 
периодические технические сбои в работе сельхозтехники. Данную проблему граж-
дане связывают с вероятностью разбавления водой льготного горючего (солярки),         
реализуемого на местной заправочной станции.

В ходе общественного мониторинга был установлен факт завышения                                    
стоимости реализации льготного горючего: вместо 195 тенге за 1 литр льготного го-
рючего крестьянское хозяйство вынуждено закупать его по 220 тенге. Кроме того, 
проведен опрос жителей района по текущим проблемным вопросам, в ходе которого 
установлено, что в районе имеется нехватка сенокосных комбайнов и в период убо-
рочной кампании комбайн арендуют из соседнего Байдибекского района. 

Все рекомендации и вопросы направлены отделом предпринимательства и сель-
ского хозяйства акимата Созакского района в ГУ «Управление сельского хозяйства 
Туркестанской области», которое приняло данные вопросы в работу.

4. Опыт МВД РК40 
Общественный контроль за деятельносттю полиции осуществлен ОС по вопросам 

МВД. Одним из болезненных для граждан вопросов является точечная тесная застрой-
ка в столице без учета развития социальной инфраструктуры. В рамках общественно-
го мониторинга районов города, страдающих точечной застройкой, ОС по вопросам 
деятельности МВД провел анализ актуальных проблем.

Реализуя задачи общественного контроля, ОС МВД привлек к своей работе Агент-
ство по противодействию коррупции РК в целях анализа наличия коррупционных   
рисков и в последующем – отмены всех незаконных решений, создающих предпо-
сылки для обострения социального напряжения. 

Также ОС МВД посвятили несколько заседаний вопросам семейно-бытового на-
силия, включая должное реагирование полиции на вызовы, поступающие от граждан, 
а также наличие кризисных центров.

В настоящее время вырабатываются рекомендации по изменениям законодатель-
ства в целях криминализации и ужесточения наказания за подобные правонарушения. 

5. Опыт г. Алматы41 
ОС г. Алматы провел мониторинг туристических центров города, по итогам чего 

сформулировал следующее заключение.
В городе функционируют пять модульных туристических информационных цен-

тров. Они расположены в парке Первого Президента РК, в парке имени 28 гвардей-
цев-панфиловцев, на пересечении проспектов Абая и Достык, в районе выставочного 
центра «Атакент».

Благодаря тому, что комплексы являются мобильными, порой меняется располо-
жение модулей: например, туристический визит-центр из торгового центра «Есентай» 
был перенесен в парк Первого Президента РК. И хотя это в целом достаточно хоро-
шая практика, однако наблюдаются трудности с техническим обустройством модуля 
на новом месте.

Рекомендации, данные по итогам общественного мониторинга, приняты в работу 
ГУ «Управление туризма города Алматы». 

40 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
41 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
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6. Опыт г. Тараз, Жамбылской области
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года «О безопас-

ности и охране труда» Таразский городской ОС провел мониторинг соблюдения безо-
пасности труда на предприятиях города, сохранения здоровья и жизни работников и 
населения в целом с целью выявления причин и последствий имеющихся проблем. На 
предприятиях на территории города за последние три года зарегистрировано 67 не-
счастных случаев, всего пострадало 89 человек, из них 21 человек погиб, 31 человек 
тяжело ранен. Количество травм, увечий и даже смертельных исходов на производ-
стве не уменьшается. Только за первое полугодие 2022 года на опасных производ-
ственных объектах города Тараза зарегистрировано 19 происшествий, в результате 
аварии пострадали 19 человек, из них 6 скончались и 8 получили серьезные травмы. 

Как показал анализ, основными причинами аварий на производственных 
объек тах являются нарушение требований промышленной безопасности, 
высокий моральный и физический износ используемого оборудования, низкая 
производственная и трудовая дисциплина работников.

По итогам мониторинга проведено общественное слушание с участием руково-
дителей производственных предприятий, даны рекомендации по улучшению и сохра-
нению здоровья и жизни работников, результаты общественного контроля широко 
освещены в СМИ.

7. Опыт Коксуского района, Жетысуской области42 
ОС Коксуского района Жетысуской области проведен общественный мониторинг 

качества оказания государственных услуг в отделах, сельских округах.
В реестр включены 174 услуги, 62 из которых предоставляются районом. За пер-

вое полугодие 2022 года МИО Коксуского района оказали в общей сложности 3 307 
услуг, в том числе 2 790, или 84,37%, государственных услуг оказано в электронной 
форме, 192, или 5,81%, – в бумажной форме. 

В феврале, марте и апреле 2022 года по разным причинам нарушались сроки 
оказания госуслуг. В марте того же года в связи с несвоевременным доступом к базе 
данных «Е-лицензирование» нарушены сроки оказания государственной услуги «По-
лучение разрешения на рубку деревьев» от отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства. Причина задержки – несвоевременное открытие базы данных специалистом, 
назначенным для оказания государственных услуг. 

Устранение всех замечаний, выявленных в ходе общественного мониторинга,   
контролировалось акиматом Коксуского района и областным департаментом АДГС.

8. Опыт Карагандинской области
В Карагандинской области провели общественный контроль в сфере реализации 

молодежной политики. В ходе заседания ОС Абайского района был заслушан отчет 
директора КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района». Членами ОС отме-
чено, что по проекту сезонного трудоустройства «Жасыл Ел» необходимо на постоян-
ной основе замерять уровень эффективности. 

ОС Абайского района направил в молодежный ресурсный центр рекомендации 
об усилении информационной разъяснительной работы по проекту «Жасыл Ел» 
с последующим анализом социального эффекта вовлечения молодежи, а также 
о необходимости организации молодежных объединений с целью развития 
гражданской активности молодежи и вовлечения их в процесс гражданского диалога. 

42 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
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Все рекомендации приняты КГУ «Молодежный ресурсный центр Абайского района» 
в работу.

Кроме того, 12 марта 2021 года были проведены публичные слушания по  переи-
менованию Октябрьского района в район имени Алихана Букейханова. В публичных 
слушаниях приняли участие депутаты городского маслихата, члены ОС города Кара-
ганды, жители города, представители СМИ43.

9. Опыт Северо-Казахстанской области
ОС Кызылжарского района Северо-Казахстанской области осуществил обще-

ственный контроль по вопросам качества оказываемых медицинских услуг в районе. 

Население интересуют такие вопросы, как обеспеченность медицинскими кадра-
ми узкой специализации, получение льготных лекарств, особенно для проживающих 
в отдаленных сельских населенных пунктах, поступление лекарств в медицинские и 
фельдшерско-акушерские пункты сельских округов, оказание бесплатной стоматоло-
гической помощи в рамках ОСМС и многое другое.

В мае, июне и августе 2022 года ОС Кызылжарского района заслушивал отчет 
руководства Кызылжарской центральной районной больницы о качестве предостав-
ления государственных услуг по медицинскому обслуживанию населения района. 

В пяти центрах сельских округов района работала мониторинговая группа из чис-
ла членов ОС для проведения общественной экспертизы и выявления мнений населе-
ния о качестве медицинского обслуживания. 

Эта же группа провела анкетирование людей пожилого возраста во всех сельских 
округах района на предмет их отношения к медицинскому обслуживанию и наличия 
в нем проблем и недостатков.

Анализ анкет помог сформулировать те проблемы, на которые руководству 
Кызылжарской центральной районной больницы необходимо обратить пер-
востепенное внимание44.

10. Опыт г. Алматы
ОС г. Алматы в рамках своих полномочий были заслушаны отчеты восьми               

районов и двадцати управлений г. Алматы. По итогам выступлений представителей 
общественности, государственных органов, НПО, СМИ участниками заседания были 
выработаны рекомендации и направлены на исполнение их адресатам. Предложения 
по итогам заслушивания руководителей государственных органов приняты акиматом 
г. Алматы для работы и решения данных вопросов. 

Например, 23 февраля 2022 года состоялось заседание ОС г. Алматы в формате 
общественного слушания на тему «О состоянии духовного и религиозного воспита-
ния населения в г. Алматы». В нем приняли участие представители Института фило-
софии, политологии и религиоведения, кафедры КазНУ, КазНПУ им. Абая, универси-
тета «Нур-Мубарак», заместители акимов районов, управления акимата по курации,          
Духовного управления мусульман Казахстана, департамента полиции, СМИ.

Как видно из представленных выше кейсов, в различных регионах Казахстана уже 
имеется опыт по реализации функции общественного контроля и экспертизы силами 
ОС при МИО. В то же время представляется важным расширение данного опыта, а так-
же трансфер успешных практик в регионы, где ОС отличаются пассивностью в работе.

43 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. Астана, 2022.
44 Анализ практики деятельности общественных советов в Республике Казахстан. ОФ «Eurasian Expert Council». Подготовлено 
в рамках грантового финансирования НАО «Центр гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и 
общественного развития РК. г.Астана, 2022.
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3.3 Особенности проведения общественной экологической 
экспертизы

3.3.1 Нормы и принципы осуществления общественной 
экологической экспертизы

Ответственное отношение к природе – один из показателей развитости общества. 
Активное антропогенное воздействие на природу привело к быстрой деградации 
окружающей среды. В Республике Казахстан экологическая политика формируется 
исходя из того геополитического и социокультурного положения, которое страна за-
нимает в Евразии. Она направлена не только на сохранение окружающих ландшаф-
тов, но и на реконструкцию и рационально-прагматическое использование имеющих-
ся ресурсов с целью воспроизводства природного и человеческого капитала45.

Рамочные нормы, закрепляющие экологические права человека, описаны в          
Орхусской конвенции «О доступе общественности к информации по вопросам окру-
жающей среды, участия в принятии экологически значимых решений и доступе к пра-
восудию». Конвенция представляет собой многосторонний международный договор, 
заключенный под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 1998 году 
в датском городе Орхус46.

Благодаря ратификации Орхусской конвенции перед Казахстаном возникли 
определенные международные обязательства, связанные с необходимостью прила-
гать усилия к тому, чтобы привлекать общественность к контролю за природополь-
зованием. Перезагрузка системы государственного управления, которая началась в 
Казахстане после трагических январских событий, будет успешной, если заработают 
в полной мере все системы взаимодействия между властью и обществом. В этом су-
щественно может помочь общественная экологическая экспертиза как один из меха-
низмов участия граждан и общественных объединений в процессе государственного 
управления. С ее помощью граждане получают возможность осуществлять обществен-
ный экологический контроль на предмет соответствия хозяйственной деятельности 
одобренному проекту47.

3.3.2 Международные опыт осуществления общественной 
экологической экспертизы

Экологическая экспертиза, проводимая общественными объединениями, распро-
странена в мире. Например, в Исландии общественность привлекается к экологиче-
ской экспертизе практически на каждой стадии реализации проекта, связанного с из-
менением окружающей среды. При этом государственная и общественная экспертизы 
проходят параллельно. Общественная экологическая экспертиза включает консуль-
тации, публичные слушания, комментарии. Роль общественных структур в процессе 
одобрения или неодобрения той или иной инициативы весьма высока, а финальная 
стадия процесса, связанная с началом реализации проекта, невозможна без обще-
ственного одобрения.

Механизм общественной экологической экспертизы в Ирландии реализуется 

45 Сейтахметова Н. Л., Жандосова Ш. М. Основные проблемы безопасности: казахстанский опыт // Известия НАН РК. – 2017. – №2. 
– 110–116.
46 Кириленко А. В., Домашев И. А., Коротенко В. А. Руководство по участию общественности в принятии экологически значимых 
решений // https://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2021/02/b04125.pdf (дата обращения 03.08.2022)
47 Лисицина Н. А. Как провести общественную экологическую экспертизу? Методическое пособие для общественных 
объединений в сфере охраны окружающей среды по организации и проведению общественной экологической экспертизы 
с примерами из практики и образцами документов. М.: Всемирный фонд дикой природы, 2020 г. 76 с.
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в рамках работы Гражданской Ассамблеи, созданной в 2016 году. 14 мая 2022 года 
прошло ее первое заседание по вопросу решения проблемы потери биоразнообра-
зия и диких форм жизни. 

В качестве аргумента в пользу действенности механизма совещательной демокра-
тии в процессе развития общественного контроля в сфере экологии можно привести 
кейс Норвегии – одной из самых благополучных в плане экологии стран. Профильное 
министерство по экологии там было создано в 1972 году. В 1992 году в норвежской 
Конституции появилась новая статья 112, где было указано, что каждый гражданин 
имеет право «на ту окружающую среду, которая сохраняет здоровье, и на охрану при-
родной продовольственной продукции и ее многообразие»48. 

Механизмы общественного участия в процессе экологической экспертизы 
на  постсоветском пространстве регламентируются весьма жестко. То, что общество 
имеет право контролировать процесс принятия решений в сфере экологии, 
зафиксировано в законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь, 
данный механизм в этих странах практически идентичен. 

Как процедура контроля за деятельностью государства со стороны общества 
процесс экологической экспертизы в Казахстане аналогично ситуации в России и            
Беларуси регламентируется законодательно. Участие общественных структур в про-
цессе определяется восьмой главой Экологического кодекса Республики Казахстан   
от 02.01.2021 № 400-VI ЗРК49.

3.3.3 Общественная экологическая экспертиза в Республике 
Казахстан

Республика Казахстан практикует общественную экологическую экспертизу как 
одну из форм общественного контроля. Данные социологического опроса, проведен-
ного КИОР в 2022 году, показывают, что 21,1% опрошенных видят наибольшие прояв-
ления работы ОС именно в вопросах охраны окружающей среды.

Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии направ-
ления организатором экспертизы уведомления о ее проведении. Такое уведомление 
подается организатором в МИО, в чьей юрисдикции находятся территории, где распо-
ложены объекты экспертизы. 

Рисунок 10. Структура общественной экологической экспертизы в Казахстане

Важным аспектом становится вопрос обеспечения гласности экспертного заклю-

48  Экология в Норвегии // http://www.swedishcentre.org/be/event/ekologhiia-v-norvieghii-2019-05-08 (дата обращения 06.08.2022)
49 Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан» (ЭК РК). Ст. 9 8
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чения для общественности. Финансирование общественной экологической эксперти-
зы осуществляется за счет средств некоммерческих организаций, которые организуют 
и проводят экспертизы такого типа.

Полученные результаты могут быть учтены при проведении комплексной вневе-
домственной экспертизы проектов (проектно-сметной документации), предназначен-
ных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевоо-
ружения, модернизации), капитального ремонта существующих зданий и сооружений, 
их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, консервации незавер-
шенных объектов и постутилизации (сноса) объектов, выработавших свой ресурс.

3.3.4 Опыт участия общественных советов в проведении 
общественной экологической экспертизы: кейс Талдыколя

Большой общественный резонанс получила ситуация, связанная с освоением тер-
ритории озера Талдыколь в г. Астане. Она оказалась в поле внимания городского ОС, 
что подтверждается результатом анализа серии глубинных интервью.

Для того чтобы определить характерные особенности, связанные с методологи-
ей участия ОС, целесообразно вспомнить о весьма резонансной ситуации, имевшей 
место в г. Астане в связи с конфликтом между общественниками и девелоперами по 
вопросу хозяйственного освоения территории вокруг Талдыкольской системы озер. В 
генплане города предусмотрено освоение территории, расположенной южнее ули-
цы Е-10 и западнее проспекта Туран50. НПО «Экосфера» совместно с Ассоциацией         
«Казахстанская палата экологических аудиторов» провела общественную экологи-
ческую экспертизу объекта, однако ее результат подозрительно совпадает с позици-
ей девелоперов, которые посредством активной застройки района вблизи водного     
объекта намерены сыграть на повышение цены возводимой недвижимости. 

В основе конфликта между властью и общественниками лежит вопрос статуса     
системы водоемов. В отчет общественной экологической экспертизы включены све-
дения о возрасте озер в 13 тысяч лет, однако представители властей г. Астаны отказы-
вают водоему в официальном статусе. В профильном министерстве утверждается, что 
Малый Талдыколь – это полноценные озера со всеми присущими им характеристика-
ми. В сентябре 2020 года Управление охраны окружающей среды и природопользо-
вания заказывало паспортизацию территории Талдыкольской системы озер. Объект 
был переведен из водного фонда в фонд земель населенного пункта в декабре 2020 
года. 

В числе экспертов, которые привлекались для экспертизы озерной системы Тал-
дыколя, озвучивалась имена тех экспертов, которые были аффилированы со структу-
рами, заинтересованными в хозяйственном освоении данной акватории, что противо-
речит принципам проведения общественной экспертизы.

Внимание к ситуации членов ОС при МЭГПР вполне логично, так как это соответ-
ствует профилю деятельности ОС. 17 сентября 2021 года члены ОС при МЭГПР в со-
ставе и.о. председателя – Асылхана Асылбекова, руководителя комиссии по геологии и 
водным ресурсам – Жомарта Алиева, директора частного учреждения «Коргалжынская 
экологическая обсерватория» и корпоративного фонда «Национальный Дельфийский 
комитет» – Куралай Туспековой, президента общественного фонда «Центр изучения 
и сохранения биоразнообразия» – Нурлана Онгарбаева, руководителя объединения 
юридических лиц «Ассоциация по защите животных «INUCOBO» – Лилии Сарсено-

50 Отчет общественной экологической экспертизы по оценке состояния Талдыкольской системы озер // http://www.kcea.kz/tald.
html (дата обращения 01.08.2022)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН – 2022 169

РАЗД
ЕЛ

 3

вой, совместно с экспертом по проектам корпоративного фонда «Фонд сохранения 
биоразнообразия Казахстана» Нурдаулетом Саменом и местной жительницей, кото-
рая проживает неподалеку, посетили озеро Малый Талдыколь в  г.  Астане. Членами 
ОС было решено обсудить связанные с ним проблемы на ближайшем внеочередном 
заседании ОС51. Выяснить, состоялось ли данное обсуждение в рамках работы про-
фильного ОС, в настоящий момент не представляется возможным. Протоколы засе-
даний ОС МЭГПР, опубликованные на Едином экологическом ресурсе за 2021 год, не 
содержат информации о данном вопросе52.

Подытоживая рассмотренное выше, можно констатировать ярко выражен-
ный конфликт интересов, где сторонами выступают акимат, МЭГПР, девелоперы и                       
экоактивисты. Несмотря на официальное решение о приостановлении засыпки озер, 
фактически работы продолжаются по настоящее время, продолжается реализация 
спорного проекта ТОО «Биосфера». МЭГПР придерживается ранее изложенной по-
зиции о том, чтобы сохранить группу озер Малый Талдыколь. Акимат подчеркнул, что 
генплан – это «живой» документ, в который могут вноситься корректировки. Ожида-
ется, что протокол решения совета согласуют с экоактивистами, после чего с учетом 
мнения активистов он будет доступен всем желающим.

3.4. Практики организации и проведения общественных 
слушаний и отчетов государственных органов

3.4.1 Общественные слушания: анализ международного опыта

Концептуальной основой построения процедур общественного участия является 
идея о предоставлении гражданам доступа к участию в принятии решений государ-
ственными органами и местным самоуправлением. Сами процедуры общественно-
го участия можно разделить на две категории, специфика которых расшифрована на    
рисунке 11.

Рисунок 11. Категории процедур общественного участия

51 Самен Н. Члены Общественного совета посетили озеро Малый Талдыколь // http://www.fsbk.kz/deyatelnost-fonda/no-
vosti/261-chleny-obshchestvennogo-soveta-posetili-ozero-malyj-taldykol (дата обращения 31.07.2022)
52 Протоколы заседаний Общественного совета МЭГПР РК // https://ecogosfond.kz/orhusskaja-konvencija/kz-orsha-an-orta-a-aty-
sty-m-seleler-bojynsha-sot-dildigine-ol-zhetkizu-ru-dostup-k-pravosudiju-po-voprosam-kasajushhimsja-okruzhajushhej-sredy/
kz-zh-rtshyly-ty-jekologijaly-ma-yzy-bar-sheshimder-abyldau-procesine-atysuy-ru-uchastie-obshhestvennosti-v-prinjatii-jekologiches-
ki-znachimyh-reshenij/kz-aza-stan-respublikasy-jenergetika-ministrligi-o-amdy-sovet-ru-obshhestvennyj-sovet-ministerstva-jenergeti-
ki-respubliki-kazahstan/ru-protokoly-obshhestvennogo-soveta/ (дата обращения 31.07.2022)
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Существует прямая зависимость между регламентом и тем, как названная про-
цедура влияет на конкретное инвестиционное решение: чем строже регламент, тем 
жестче сама процедура.

Государство возлагает на себя роль посредника между гражданским обществом 
и исполнительными органами и структурами. Либерально-демократические режимы 
утверждают права граждан на доступ к информации, на доступ к участию в принятии 
решений, а также на доступ к правосудию для защиты своих интересов. Для этого 
создаются правительственные агентства, помогающие гражданам реализовывать эти 
права. Их деятельность регулируется законом, определяющим их самостоятельность 
по отношению к исполнительной власти. Так, датская комиссия по технологиям53, 
в функционал которой входит процедура независимой оценки технологий и послед-
ствий их применения для общества и граждан, имеет ежегодный бюджет в размере 
около 1,7 млн евро и 30 человек постоянного штата (2021 год)54.

В США, Канаде, Швеции и ряде других стран выдача разрешений на природополь-
зование происходит в форме квазисудебного или специализированного судебного 
заседания, в котором участвуют пропонент (тот, кто предложил проект), оппонент и 
свидетели-эксперты. Американская традиция больше ориентирована на вердикт, ре-
шение суда, европейская (включая канадский Квебек) – на достижение консенсуса. 
Американский вариант технологии больше напоминает суд присяжных, в то время 
как европейский занимается поиском консенсуса как при формировании повестки 
обсуждения, так и в итоговом документе.

В Польше и Сербии существует стратегический подход к оценке регулирующего 
воздействия (далее – ОРВ): на правительственном уровне образован Совет по ОРВ, 
введены требования об обязательной ОРВ, разработаны методические рекоменда-
ции, определен контрольный перечень вопросов, выделены средства для претворе-
ния в жизнь системы ОРВ55.

Общественные слушания создают возможность для цивилизованного участия на-
селения в делах государственного управления и потому являются важным средством 
укрепления доверия к власти и ее представителям. Известны различные технологии 
по проведению общественных слушаний. 

53  The Danish Board of Technology // http://www.tekno.dk (accesses 01.08.2022)

54 The Danish Board of Technology Foundation // https://participedia.net/organization/4851#:~:text=Although%20it%20is%20not%20di-
rected,Danish%20Kroner%20(%241.7%20million). (accesses 01.08.2022)
55 Ткачев О. Отечественный и зарубежный опыт проведения общественных слушаний по вопросам законодательного 
регулирования социальных проблем с участием общественных экспертов // http://ngo-kirov.ru/otechestven-
nyj-i-zarubezhnyj-opyt-provedeniya-obshhestvennyx-slushanij-po-voprosam-zakonodatelnogo-regulirovaniya-socialnyx-prob-
lem-s-uchastiem-obshhestvennyx-ekspertov/ (дата обращения 03.08.2022)
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Рисунок 12. Форма и характер общественных слушаний

Таким образом, общественные слушания представляют собой в организационном 
плане разнообразные формы работы, и их выбор зависит от характера решаемого 
вопроса: информационного, совещательного или проблемного.

3.4.2 Общественные слушания и отчеты государственных 
органов в Казахстане

В рамках своей деятельности за девять месяцев 2022 года обновленными соста-
вами ОС проведено 1 020 заседаний, на которых рассмотрены актуальные вопросы, а 
также итоги осуществления общественного контроля. 

Помимо этого, ОС всех уровней рассмотрено около 3 000 проектов НПА, касающих-
ся прав, свобод и обязанностей граждан. По итогам рассмотрения одобрены 98% рас-
смотренных проектов НПА, возвращены с рекомендациями и не согласованы 37 НПА. 

Организовано более 300 общественных слушаний по вопросам снабжения питье-
вой водой, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния, качества оказания 
государственных услуг и так далее.

Республика Казахстан находится в процессе формирования собственной модели 
участия граждан в управлении. Так, в Законе от 2 ноября 2015 года №383-V ЗРК «Об 
ОС» закреплено понятие общественного слушания как инструмента контроля. Фор-
мой его проведения выступает собрание, предназначенное для публичного обсуж-
дения вопросов, связанных с участием в разработке и обсуждении проектов НПА,      
касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, кроме тех, которые имеют отно-
шение к установлению (отмене) карантинной зоны, установлению (снятию) карантина 
или ограничительных мероприятий в области ветеринарии, а также объявление чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера; рассмотрение обращений 
физических и юридических лиц по общественно значимым вопросам соответствую-
щей сферы деятельности государственного органа или региона.

КИОР в текущем году изучил общественное мнение на основе анализа ответов 
1 200 респондентов. Выявлен крайне невысокий уровень узнаваемости существую-
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щей в Казахстане системы общественного контроля. Так, на вопрос о том, слышали ли 
участники опроса, что в стране работают ОС, только 37,1% сообщили о своей осведом-
ленности о деятельности ОС, в то время как 40,4% опрошенных дали отрицательный 
ответ, а затруднились высказать свою позицию 22,5%. О своем знакомстве с работой 
ОС заявили только 28,8% опрошенных, в то время как незнакомы с ней 60,1% респон-
дентов, при этом затруднились ответить 11,1%.

Налицо ситуация, связанная с тем, что основная масса граждан в Казахстане по 
факту не знает о существовании системы общественного участия в процессе государ-
ственного управления. При этом эффективность работы данной структуры не подле-
жит сомнению, хотя бы исходя из проанализированного выше международного опы-
та. Для того чтобы общественная экспертиза имела будущее как социальный институт, 
необходимо укрепление доверия к ней со стороны элит, населения, экспертного сооб-
щества. Следует упомянуть, что формат общественных слушаний, которые практикуют 
в Казахстане, однообразен, они отличаются высокой формализованностью. Формат 
заседаний, как показывает исследование эффективности коммуникаций, не являет-
ся оптимальным вариантом для поиска социального консенсуса, хотя он удобен для 
организаций. О существовании перспектив по расширению спектра форматов обще-
ственных слушаний свидетельствует тот факт, что доля респондентов, которые уверены 
в наличии у ОС определенной степени влияния на принятие политических решений, 
составляет 49,4%. Данный показатель в разы выше в сравнении с долей пессимистич-
но настроенных по этому вопросу (27,0%).

Заслушивание отчета о результатах работы государственного органа, субъекта 
КГС является процедурой общественного контроля и представляет собой публичное 
обсуждение на заседании ОС результатов деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц.

Процедура должна осуществляться в случае обсуждения выполнения бюджет-
ных программ администратора бюджетных программ, стратегических планов или             
программ развития территорий, государственных программ, а также обсуждения от-
четов исполнительных органов о достижении целевых индикаторов.

Заслушивание отчета о результатах работы включает в себя доклад первого руко-
водителя государственного органа республиканского уровня, руководителя исполни-
тельного органа субъекта КГС и содоклад председателя ОС, а на территориях – доклад 
акима административно-территориальной единицы и содоклады секретаря маслиха-
та, председателя ОС62.

Рассмотрим определенные практические кейсы. Например, сайт ОС г.  Астаны 
функционирует недостаточно качественно, информация на нем не обновляется, а 
последняя новость датируется 8 января 2022 года, в связи с чем не представляется 
возможным провести мониторинг активности ОС в части проведения общественных 
слушаний и заслушивания отчетов государственных органов63.

Простой мониторинг сайта ОС г. Алматы показывает, что в текущем году состоялось 
три заседания, в том числе одно прошло в формате общественных слушаний и было 
посвящено состоянию духовного и религиозного воспитания населения в г. Алматы64. 
В рамках законодательно предусмотренной процедуры отчетов государственных 
органов прошли встречи комиссии по общественному развитию, культуре, спорту и 

62  Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных советах» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 30.12.2021 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;-55&sdoc_params=text%
3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%2
5B0%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (дата 
обращения: 03.08.2022).
63  Общественный совет города Астаны // https://nur-sultankenes.kz/#news (дата обращения 05.08.2022)
64  Общественное слушание «О состоянии духовного и религиозного воспитания населения в г. Алматы» // https://almatykenes.kz/
ru/2022/02/25/7336/ (дата обращения 05.08.2022)
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молодежи65.
Аналогичная ситуация наблюдается и в другом городе республиканского значе-

ния – Шымкенте, где не представляется возможности обнаружить в открытом доступе 
информацию об общественном контроле. Сайт данного ОС не активен с февраля 2022 
года66.

Таким образом, налицо проблема, подтверждаемая данными социологического 
опроса, который КИОР провел в июне текущего года. 

В частности, рассматривая вопрос о том, знают ли граждане отдельных городов о 
существовании ОС, по городам республиканского значения наблюдается крайне не-
удовлетворительная ситуация: в г. Астане 58,9% опрошенных не знают о существова-
нии каких-либо ОС, в г. Алматы число граждан, не знакомых с такой структурой, дости-
гает 82,5% и 62,5% граждан, принявших участие в опросе в г. Шымкенте, затруднились 
ответить на данный вопрос.

В сентябре 2021 года в республике действовало 249 советов, и хотя институт ОС 
работает в Казахстане с 2016 года, однако казахстанцы достаточно слабо представ-
ляют, в чем состоит деятельность таких советов. И даже в столице и городах респуб-
ликанского значения основная масса граждан не знает о существовании возможно-
стей общественного участия в системе управления67.

Важно учитывать еще и факт того, что именно информационная открытость и 
развитая коммуникативная культура определяют степень доверия и уровень оценки 
обществом работы государственных органов и структур. Исследователями Академии 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан в рамках ана-
литических проектов Регионального хаба в сфере государственной службы доказа-
на математическая взаимосвязь между ростом доверия к источникам информации 
и оценкой работы государственных органов и структур. Установлено, что повышение 
доверия к источнику информации о работе государственного органа на 1% дает рост 
оценки работы государственного органа от 0,13 до 0, 18%.

Ниже в таблице 27 проведен сравнительный анализ ситуации по формам обще-
ственного контроля в Казахстане.

Таблица 27. Формы общественного контроля в Казахстане

Па
ра

-
м

ет
р Общественный 

мониторинг
Общественная 
экспертиза

Общественные 
слушания и отчеты 
государственных 
органов

Экологическая 
экспертиза

Су
щ

но
ст

ь 
пр

оц
ед

ур
ы Наблюдение 

за 
деятельностью 
государствен-
ного органа

Оценка деятельности, 
эффективности при-
нятия и выполнения 
решений, подготовка 
предложений по 
решению значимых 
проблем 

Предоставление 
доступа к участию в 
принятии решений 
государственными 
органами и местным 
самоуправлением

Оценка деятельности 
на предмет 
соблюдения 
общественных 
интересов по 
сохранению 
окружающей среды

65  Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту и молодежи Общественного совета г.Алматы // https://almatykenes.
kz/ru/2022/06/09/7678/, // https://almatykenes.kz/ru/2022/06/09/7685/(дата обращения 05.08.2022)
66  Новости Общественного совета города Шымкента // https://shymkent-maslihat.kz/ru/news/category/sekretar-obshhestvennogo-
soveta-goroda-shymkent/(дата обращения 05.08.2022)
67  Человекоцентричной экономики не получилось: 69% казахстанцев не знают об общественных советах. // https://informburo.
kz/novosti/celovekocentricnoi-ekonomiki-ne-polucilos-69-kazaxstancev-ne-znayut-ob-obshhestvennyx-sovetax (дата обращения 
05.08.2022)
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О
бъ

ек
т 

пр
оц

ед
ур

ы
 

Деятельность 
органов 
государствен-
ной власти

Проекты решений 
на предмет 
соблюдения прав и 
интересов граждан 
и исключения 
факторов, 
оказывающих 
негативное 
воздействие на 
обеспечение 
безопасности

Гражданское 
общество в лице ОС 

Любой проект, 
оказывающий 
антропогенное 
воздействие на 
природу

Су
бъ

ек
т

ОС, а также 
некоммерчес-
кие организа-
ции, граждане 
по поручению 
ОС

Физические лица 
или некоммерческие 
организации, 
которые направляют 
ходатайство в ОС

Государство как 
посредник между 
гражданским 
обществом и 
исполнительными 
органами и 
структурами

Некоммерческие 
организации

Си
ту

ац
ия

 
в 

 а
за

хс
та

на

Практикуется 
в сфере 
социальных 
проектов, 
культуры, 
бытовых 
проблем

Общественная 
экспертиза НПА – 
единственная форма, 
реализуемая в 
настоящее время

Проводятся 
стандартные 
заседания, 
которые часто не 
имеют влияния на 
реальный процесс 
принятия решения

Носит в основном 
формальный 
характер, редко 
принимается властью 
во внимание

Исходя из информации в данной таблице можно сделать определенные выводы 
и предложить набор рекомендаций с целью совершенствования системы обществен-
ного контроля в Казахстане.

Таким образом, анализ международной практики показал, что проведение обще-
ственного контроля и мониторинга является действенным инструментом повышения 
эффективности государственного менеджмента. Обращение к этому опыту продемон-
стрировало возможности для дальнейшего развития ОС, особенно их деятельности в 
части проведения контроля, экспертизы.

Так, на основании соцзамеров, проведенных в рамках подготовки данного докла-
да, можно сделать вывод о том, что в общественном мнении Казахстана сложилось 
представление об эффективности ОС, в том числе за счет реализации ими контроль-
ных функций. Вместе с тем в ходе глубинных интервью с членами самих ОС только 
каждый десятый из участников указал на знакомство с процедурой общественной 
экспертизы. Это связано с тем, что формат работ по экспертизе НПА в настоящее время 
является практически единственным способом реализации данного вида обществен-
ного контроля в рамках функционала ОС, причем преимущественно на центральном 
уровне. В этом контексте обращает на себя внимание опыт скандинавских стран, где 
развита система социального аудита. Использование данной практики в деятельности 
ОС позволит усилить их потенциал, внедрить в повседневную жизнь устойчивые схе-
мы взаимодействия между государством и обществом.

В свою очередь, механизм общественного контроля, представленный процедура-
ми мониторинга, институционализирован только в виде мониторинга качества госу-
дарственных услуг, что не задействует весь его потенциал.
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АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

Публичность является одним из ключевых принципов деятельности ОС, опреде-
ленных в Законе «Об ОС». Это соответствует основному предназначению их деятель-
ности, связанному с представлением интересов гражданского общества, выражением 
его мнения по общественно значимым вопросам и осуществлением общественного 
контроля за деятельностью государственных и квазигосударственных структур.

4.1 Алгоритм выстраивания стратегии работы общественных 
советов в публичной сфере

Прежде всего любая публичная деятельность предполагает максимальную откры-
тость ее участников, в том числе выраженную посредством информирования ими ши-
рокой общественности об особенностях, процессе и результатах  соответствующей 
деятельности. 

В то же время результаты социологического опроса показывают низкий уровень 
известности ОС среди населения Казахстана. Большинство респондентов до сих пор 
не знают о самом факте существования ОС (40,4%) и не знакомы с их работой (60,1%). 

Да                     Нет                         Затрудняюсь ответить
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Рисунок 13. Уровень знакомства граждан с работой ОС

В региональном разрезе в первом случае лидируют респонденты из Костанай-
ской (58,1%), Карагандинской (53,8%), Акмолинской (46%) областей, городов Алматы 
(49,3%) и Шымкента (46,9%). Среди граждан, которые не знакомы с работой ОС, пре-
обладают жители Карагандинской (90,4%), Акмолинской (84,4%), Атырауской (80%), 
Павлодарской (68,4%) областей и города Алматы (82,5%).

Вместе с тем высокий уровень знания об ОС демонстрируют респонденты из       
Северо-Казахстанской (71,1%), Западно-Казахстанской (67,4%), Туркестанской (52,7%) 
областей и города Астаны (66,7%). Что касается уровня известности граждан о деятель-
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ности ОС, то наиболее всего с ней знакомы жители Западно-Казахстанской (47,5%), 
Туркестанской (46,7%) и Жамбылской (44,2%) областей. 

Зачастую граждане осведомлены о деятельности ОС городов (29,4%) и районов 
(22,1%), в которых они проживают. Менее всего им известно о деятельности ОС  мини-
стерств (3%) и национальных компаний (2,1%).
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Рисунок 14. Уровень осведомленности граждан о деятельности ОС разных категорий 

Региональный ракурс демонстрирует следующий уровень осведомленности 
казахстанцев о деятельности ОС разных категорий (таблица 28). 

Таблица 28. Региональный ракурс уровня осведомленности граждан о деятельности ОС 
разных категорий

№ Категория ОС
Регион / уровень известности

Максимальная известность Минимальная известность

1 ОС города Актюбинская область (71,4%) Акмолинская область (3,4%)

2 ОС района Жамбылская область (59,5%) Карагандинская область (5,5%)

3 ОС области Костанайская область (62,9%) Восточно-Казахстанская область (4,9%)

4 ОС министерства Павлодарская область (8,8%) Алматы (0,9%)

5 ОС НХ Туркестанская область (24,5%) Алматы (1,8%)

6 ОС НК Павлодарская область (17,6%) Туркестанская область (1%)

Очевидно, что деятельность ОС городов республиканского и областного значе-
ния в большей степени известна жителям данных населенных пунктов. В основном это 
обусловлено как определенным взаимодействием непосредственно респондентов      
с членами советов, так и получением ими информации об ОС из разных источников,     
в том числе от родственников, друзей, соседей, коллег по работе и т. д. Свою роль 
в этом также играет то, что городские ОС занимаются широким кругом конкретных 
вопросов местного значения. 

В то же время с ОС республиканского уровня так или иначе соприкасается срав-
нительно небольшой круг граждан по вопросам деятельности соответствующих ми-
нистерств и агентств, при этом, скорее всего, среди них преобладают жители столицы   
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Казахстана. С работой ОС НХ и НК преимущественно знакомы работники центральных 
офисов и дочерних структур данных субъектов КГС. Данные обстоятельства призваны 
объяснить низкий уровень осведомленности граждан о деятельности ОС ЦГО, НХ и НК. 

Ответы респондентов относительно источников информации о деятельности ОС 
позволили выстроить следующий рейтинг:

1) телевидение (31,7%);

2) информация от родственников и/или друзей (21%);

3) информация от соседей (18,5%);

4) социальные сети (18,3%);

5) интернет-издания (13,8%);

6) газеты (7,5%);

7) общение с отдельными членами ОС (7,4%);

8) участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ОС (6,3%);

9) личное обращение в ОС по интересующим вопросам (4,4%).

Вместе с тем в данном случае речь идет о немногим более трети опрошенных, ко-
торым в той или иной степени известно о деятельности ОС (37,1%). К тому же, согласно 
отмеченному выше рейтингу информационных источников, только 18,1% из них име-
ют определенный опыт личного взаимодействия с ОС и их членами.

Личное обращение в ОС 
по интересующим вопросам

Участие в мероприятиях, проводимых 
под эгидой ОС

Общение с отдельными членами 
общественных советов

Информация от родственников и/или друзей

Информация от соседей

Телевидение

Газеты

Интернет-издания (веб-сайт)

Социальные сети

Ничего не знаю об их деятельности,  
не слышал, не слежу

Услышал впервые от вас

В деревне было собрание

Ниоткуда

Отказ от ответа

Затрудняюсь ответить
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Рисунок 15. Источники информации о работе ОС

Тем не менее в совокупности 50,9% респондентов считают деятельность ОС 
полезной по следующим основаниям:
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– содействие выявлению наиболее острых проблем региона (43%);

– представление собой эффективной формы участия граждан в процессе приня-
тия решений (42,5%);

– оказание помощи гражданам в положительном решении различных проблем 
(38,5%);

– осуществление общественного контроля за деятельностью МИО (20,7%);

– выступление с социально значимыми инициативами (19,5%);

– фактическое выполнение работы МИО (12,1%).

Особо следует отметить, что совокупный показатель рассматриваемого отношения 
казахстанцев к ОС по сравнению с 2021 годом увеличился на 15,8% (с 35,1% до 50,9%. 
– прим.)68. Все это свидетельствует о наличии достаточно большого уровня доверия к 
ОС и востребованности их работы среди населения республики. В свою очередь, это 
обстоятельство может послужить в качестве хорошего стимула для расширения и акти-
визации деятельности и дальнейшего развития исследуемых органов. 
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Рисунок 16. Восприятие гражданами пользы от работы ОС

Вместе с тем 20,4% респондентов критически относятся к работе ОС, обосновывая 
такое свое отношение следующими факторами:

– деятельность ОС носит формальный характер (43,8%);

– деятельность ОС большинству граждан неизвестна и не видна (34,9%);

– влияние ОС ограничено государством и его органами (25,4%);

– деятельность ОС зависит от организационной и материально-технической под-
держки МИО (17,2%);

– ОС фактически выполняют ту работу, которую призваны выполнять депутаты    
Сената и Мажилиса Парламента РК и маслихатов (16%);

– в составе ОС преобладают люди, занятые решением своих собственных вопро-
сов (14,8%);

– МИО не обязаны реализовывать их рекомендации и предложения по разным 
вопросам (10,7%);

68  Қайдарова Ә. С., Есенбаев А. Е., Искакова Ж. А. и др. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық кеңестердің қызметі туралы Ұлттық 
баяндама – 2021. Национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан – 2021. National report on the 
activities of public councils – 2021. – Нур-Султан: «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» КЕАҚ, 2021. - С. 146 
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– ОС в НХ и НК фактически выполняют ту работу, которую призваны выполнять их 
советы директоров (5,7%);

– ОС фактически выполняют задачи и функции профессиональных союзов (5,3%).

Региональный срез показывает, что бесполезной деятельность ОС в наибольшей 
степени считают в Костанайской (72,6%), Акмолинской (27,6%), Восточно-Казахстан-
ской (24,4%) и Северо-Казахстанской (23,5%) областях. 

Деятельность общественных советов носит формальный 
характер

Влияние ОС ограничено государством и органами

Деятельность ОС зависит от организационной и 
материально-технической поддержки местных 

исполнительных органов

Деятельность оОС большинству граждан                         
неизвестна и не видна

В составе общественных советов преобладают люди, 
занятые pешением своих собственных вопросов

Местные исполнительные органы не обязаны 
реализовывать их рекомендации и предложения 

по разным вопросам

ОС фактически выполняют ту работу, 
которую призваны выполнять депутаты Сената и 

Мажилиса Парламента, маслихатов

ОС в национальных холдингах
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профессиональных союзов

Так не считаю

Ничего не знаю о их деятельности, не слышал

Проблемы освещают, озвучивают,                                         
но проблемы не решают их

Затрудняюсь ответить
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Рисунок 17. Причины отношения граждан к деятельности ОС как бесполезной

Очевидно, что критическое отношение к ОС выражают респонденты, имеющие 
представление об их деятельности и способные дать ей определенную оценку.

В то же время соответствующая критика во многом обусловлена отсутствием 
у граждан полного и объективного представления об ОС и особенностях их работы.     
В свою очередь, это является следствием низкого уровня информационного обеспе-
чения деятельности данных органов.

С 2019 года в Казахстане под эгидой МИОР работает интернет-портал «KazKENES», 
который содержит базовые сведения, документы, статистику, новости и другие матери-
алы о деятельности ОС разных категорий. В том числе здесь представлена «интерак-
тивная карта», через которую можно ознакомиться с составами членов ОС областей, 
городов республиканского значения и столицы республики. 

Однако рубрика «Новости» данного портала содержит всего лишь 11 ссылок 
на материалы официальных сайтов отдельных ЦГО и определенных онлайн-изданий, 
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в которых отражены различные аспекты работы ОС за февраль – октябрь 2022 года. 
Это обстоятельство демонстрирует, с одной стороны, низкий уровень освещения дея-
тельности ОС разных категорий в СМИ и слабую работу администрации «KazKENES» 
по мониторингу соответствующих публикаций и указанию ссылок на них на портале 
– с другой стороны.

Следует также отметить отсутствие у подавляющего большинства ОС разных ка-
тегорий собственных официальных веб-сайтов. Определенная информация о разных 
советах преимущественно общего характера (положение об ОС, список его членов, 
контакты, планы работ и т. д.) представлена на сайтах соответствующих центральных 
и местных органов и маслихатов областей, столицы республики, городов республи-
канского и областного значения. При этом полноценного освещения деятельности ОС 
указанные интернет-ресурсы не осуществляют.

Из ОС регионального уровня официальные сайты созданы только для ОС                   
Атырауской области, городов Астаны и Алматы. Вместе с тем каждый из них отлича-
ется объемом и содержанием представленной на них информации о деятельности 
данных органов. 

Таблица 29. Особенности содержания сайтов отдельных ОС

№ Основная информация 
о деятельности ОС Наличие / отсутствие

Атырауская область (http://kogamkenes-atyrau.kz) 

1 Положение об ОС Атырауской 
области Имеется 

2 Регламент работы ОС Имеется 

3 План работы ОС на конкретный 
год Имеется с 2016 года по 2022 год

4 Состав ОС Указан 

5 Отчет о работе ОС за конкретный 
год Имеется 

6 Информация о проводимых ОС 
общественных слушаниях Имеется 

7 Новостная информация 
Имеется, однако обновляется нерегулярно 
(промежуток между последними новостями за 
2022 год составляет около двух месяцев)

8 Контактная информация Указана 

9 Связь сайта со страницами ОС в 
социальных сетях Имеются значки с ссылками на Facebook

Город Астана (https://nur-sultankenes.kz)69

10 Положение об ОС Отсутствует (соответствующая ссылка не работает)

11 Регламент работы ОС Отсутствует

12 План работы ОС на конкретный 
год Отсутствует

13 Состав ОС Указан 

69 Пока указано «Общественный совет города Нур-Султан»
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14 Отчет о работе ОС за конкретный 
год Отсутствует

15 Информация о проводимых ОС 
общественных слушаниях Отсутствует

16 Новостная информация 
Имеется. Однако обновляется нерегулярно 
(единственная новость за 2022 год датирована 
8 января)

17 Контактная информация Указана 

18 Связь сайта со страницами ОС в 
социальных сетях Имеется значок с ссылкой на Facebook

Город Алматы (https://almatykenes.kz)

19 Положение об ОС Имеется

20 Регламент работы ОС Имеется

21 План работы ОС на конкретный 
год Имеются планы работы комиссий ОС

22 Состав ОС Указан

23 Отчет о работе ОС за конкретный 
год

Имеется. Вместе с тем последний отчет 
представлен за первое полугодие 2021 года 

24 Информация о проводимых ОС 
общественных слушаниях Имеется 

25 Новостная информация Имеется с относительно регулярным, без 
серьезных временных разрывов, обновлением 

26 Контактная информация Указана

27 Связь сайта со страницами ОС в 
социальных сетях 

Имеются значки с ссылками на Facebook и 
Instagram

Таким образом, максимальную информацию о своей деятельности на регулярной 
основе предоставляет в открытом доступе только ОС города Алматы.

ОС также слабо представлены в социальных сетях, контент в них обновляется не-
регулярно. На это в том числе влияет отсутствие в ОС штатных сотрудников, которые 
бы занимались ведением соответствующих страниц в социальных сетях. Кроме того, 
многие члены ОС либо в целом не являются публичными персонами, либо не склонны 
проявлять медийной активности, направленной на освещение их соответствующей 
деятельности.

Согласно оценкам самих членов отдельных ОС, основные проблемы с информа-
ционным сопровождением деятельности данных органов выражаются в следующем:

–  проведение заседаний и других мероприятий ОС без приглашения представи-
телей СМИ;

– отсутствие какого-либо вообще или объективного освещения работы ОС, несмо-
тря на присутствие представителей СМИ на их заседаниях или иных мероприятиях;

– ограниченность освещения деятельности ОС преимущественно официальными 
сайтами соответствующих государственных органов;

– отсутствие интереса к освещению деятельности ОС со стороны телеканалов;

– неучастие членов ОС из числа журналистов в освещении деятельности данных 
органов. 
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С учетом всего этого среди отмеченных респондентами мер, способных улучшить 
работу ОС всех категорий, лидируют повышение уровня информирования населения 
о деятельности ОС (41%) и создание сайтов ОС с постоянным обновлением информа-
ции (30,4%). 

В региональном ракурсе в принятии первой из указанных выше мер наиболее всего 
заинтересованы жители Атырауской (90%), Карагандинской  (61,6%), Павлодарской 
(58,8%), Актюбинской (57,1%), Туркестанской (52,9%) и Костанайской  (51,6%) облас-
тей. В пользу создания официальных сайтов ОС главным образом высказываются 
респонденты из Атырауской (60%), Туркестанской (50%) Костанайской (45,2%) и 
Восточно-Казахстанской (41,5%) областей.

Показательным также является желание большинства опрошенных казахстанцев 
получать больше информации о деятельности ОС в регионе и/или городе своего про-
живания (62,3%). В региональном срезе данное намерение проявляется следующим 
образом.

Таблица 30. Намерения граждан относительно повышения уровня информирования 
о деятельности ОС (в региональном разрезе)

№ Область / город Количество респондентов

1 Карагандинская область 84,9%

2 Атырауская область 84,6%

3 Жамбылская область 78,8%

4 Туркестанская область 77,3%

5 Мангистауская область 68,3%

6 Северо-Казахстанская область 65,8%

7 Павлодарская область 65,4%

8 Алматинская область 57,1%

9 Актюбинская область 54,4%

10 Акмолинская область 54%

11 Восточно-Казахстанская область 51,6%

12 Кызылординская область 47,9%

13 Западно-Казахстанская область 41,9%

14 Костанайская область 32,3%

15 Шымкент 85,9%

16 Алматы 67,9%

17 Астана 28,2%

Среди предпочтительных источников информации о деятельности ОС чаще всего 
выделяются телевидение (50,3%), социальная сеть Instagram (32,9%) и интернет- изда-
ния (31,1%). 
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Рисунок 18. Предпочтительные источники информации о деятельности ОС 

Таким образом, первым стратегическим направлением работы ОС в публичной 
сфере следует считать усиление информационного сопровождения деятельности 
ОС всех категорий. В качестве необходимых для этого мер можно рекомендовать            
следующие:

1. Создание или обновление официальных сайтов ОС областей, районов, столицы 
республики, городов республиканского и областного значения по образцу сайта ОС 
города Алматы. 

2. Увеличение уровня информации в разделах официальных сайтов министерств, 
агентств, акиматов и маслихатов областей, столицы республики, городов республикан-
ского и областного значения, НХ и НК, посвященных деятельности соответствующих 
ОС. В данные разделы следует включить:

– информацию о составе ОС;
– положение об ОС соответствующей государственной или квазигосударственной 

структуры, региона или города;
– план работы ОС на соответствующий год; 

– информацию о заседаниях ОС, включая повестку и итоги;

– информацию об общественных слушаниях и иных мероприятиях, проведенных 
под эгидой ОС;
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– отчет о работе ОС за соответствующий год;

– контактную информацию.

3. Обеспечение онлайн-трансляций заседаний, общественных слушаний и иных 
мероприятий ОС всех категорий с использованием YouTube. 

4. Создание на республиканских, региональных и городских телеканалах ежене-
дельных программ (передач) с участием членов ОС соответствующих категорий, при-
званных освещать основные направления работы ОС, рассматриваемые ими вопросы 
и т. д.

5. Освещение работы ОС всех категорий в официальных печатных и онлайн-изда-
ниях на регулярной основе.

6. Освещение работы ОС всех категорий в негосударственных печатных и элек-
тронных СМИ в рамках выполнения государственного информационного заказа. 

7. Создание и обновление на регулярной основе аккаунтов (страниц) ОС всех ка-
тегорий в социальных сетях Facebook и Instagram.

8. Обновление интернет-портала «KazKENES» на регулярной основе. 

9. Наделение Комитета по делам гражданского общества МИОР функциями и пол-
номочиями координации и контроля по вопросам информационного сопровож дения 
деятельности ОС всех категорий.

Вторым важным стратегическим направлением деятельности ОС в публичной 
сфере является проведение общественных слушаний с обсуждением вопросов респуб-
ликанского, регионального или местного значения. 

В пользу проведения под эгидой ОС общественных слушаний, круглых столов и 
иных мероприятий выступают 17,9% респондентов. Больше всего об этом высказыва-
лись жители Атырауской области (35%) и города Алматы (31,6%). 

По данным Комитета по делам гражданского общества МИОР, за девять месяцев 
2022 года ОС разных категорий проведено более 300 общественных слушаний по 
вопросам водоснабжения, улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, ка-
чества оказания государственных услуг и т. д.70 Из конкретных примеров можно отме-
тить следующие:

– общественное слушание «О состоянии духовного и религиозного воспитания 
населения в г. Алматы» (г. Алматы, 23 февраля 2022 г.);

– общественное слушание по проекту решения маслихата города Усть-Камено-
горска «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку,  сортиров-
ку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Усть-Каменогорску» (г. Усть-Ка-
меногорск, 29 апреля 2022 г.);

– общественное слушание по проекту постановления акимата «Об установлении 
дифференцированного тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров 
и багажа в городских сообщениях города Рудного» (г. Рудный, 11 августа 2022 г.).

Однако под эгидой ОС ЦГО и квазигосударственных субъектов общественные слу-
шания либо не проводятся совсем, либо не освещаются должным образом, преж де 
всего, на официальных сайтах данных структур. Низкий уровень информационного 
освещения общественных слушаний характерен также для официальных сайтов ре-
гиональных и местных акиматов и маслихатов и соответствующих СМИ. 

70 За 9 месяцев текущего года организовано более 300 общественных слушаний (11.10.2022 г.) // Официальный сайт Службы 
центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (https://ortcom.kz/ru/novosti/1665469178)
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Показательным в этом отношении является то, что динамика проведения обще-
ственных слушаний в 2021 и 2022 гг. свидетельствует о снижении количества таковых 
более чем в два раза. 

Таблица 31. Количество общественных слушаний, проведенных в 2021–2022 гг. 
(по данным официальных отчетов о деятельности ОС)

№ 2021 год 2022 год71

ЦГО72

1
Общее количество

62 17

2
МВД

2 2

3
МЗ

1 1

4
Министерство индустрии и инфраструктурного развития

- 1

5
МКС

59 -

МСХ

- 7

6
Министерство финансов

- 4

Области / города73

7
Общее количество

406 264

Восточно-Казахстанская область

- 6

8
Жамбылская область

8 8

9
Западно-Казахстанская область

4 23

10
Карагандинская область

25 12

11
Кызылординская область

1 10

12
Костанайская область

206 94

13
Мангистауская область

12 3

71  Указаны данные за январь – сентябрь 2022 года.
72  Указаны данные только ОС центральных государственных органов, которые в рассматриваемый период проводили 
общественные слушания 
73  Указаны данные только ОС областей, городов республиканского значения и столицы, которые в рассматриваемый период 
проводили общественные слушания 
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14
Павлодарская область 

1 1

15
Северо-Казахстанская область

32 24

16
Туркестанская область

3 24

18
Алматы

- 6

19
Шымкент

3 12

20
Общее количество

468 281

4.2 Роль имиджа члена общественного совета в эффективности ОС

Важную роль в деятельности ОС играет персональный фактор, связанный с уров-
нем известности, популярности и активности их членов. Показательным в этом отно-
шении является доверие большинства респондентов главным образом к отдельным 
членам ОС соответствующих регионов и/или городов (32,6%), нежели ко всему составу 
данных органов (26,7%). 

Доверяю всему составу 

Доверяю только отдельным членам ОС 

Никому не доверяю 

Ничего не знаю о составе и членах ОС 

Затрудняюсь ответить 

100

122

79

55

18

26,7%

21,1%

14,7%

4,8%

Количество          %  по столбцу

0                20               40              60               80             100             120             140

Рисунок 19. Уровень доверия граждан к ОС в своем регионе/городе

Региональный срез показывает доверительное отношение к отдельным членам 
ОС преимущественно среди жителей столицы Казахстана (60%), Костанайской области 
(50%) и города Шымкент (44,4%). Менее всего это наблюдается среди респондентов из 
Атырауской (16,7%) и Карагандинской (14,3%) областей и города Алматы (14%).

Что касается доверия граждан ко всему составу ОС, то в данном случае такое отно-
шение преобладает среди жителей Кызылординской (76,2%), Карагандинской (64,3%), 
Жамбылской (51,7%), Актюбинской (50%), Алматинской (42,1%) и Восточно-Казахстан-
ской (40%) областей. Наименее всего составу ОС доверяют в Астане (2,2%) и Алматы 
(9,3%), а также в Павлодарской области (15,4%).

Вместе с тем за введение практики приемов граждан членами ОС разных кате-
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горий выступает всего лишь 16,8% респондентов. Судя по всему, это обусловлено все 
тем же низким уровнем информированности казахстанцев о данных органах и осо-
бенностях их работы. В том числе это выражается в том, что, зная лично либо заочно 
тех или иных депутатов Парламента РК и маслихатов, представителей НПО, эксперт-
ного сообщества СМИ и т. д., граждане не располагают при этом информацией об их 
статусе и работе в определенных ОС. 

Основным фактором мотивации граждан к участию в деятельности ОС различных 
категорий в качестве их членов выступают определенные интересы. Согласно опросу, 
проведенному среди членов ОС, таковыми, в частности, являются: 

1) влияние на процесс принятия решений в определенных сферах либо в рамках 
регионального или местного развития;

2) возможность быть полезным для общества, определенных социальных групп, 
страны, региона и/или города своего проживания;

3) влияние на улучшение качества деятельности соответствующих государствен-
ных органов или субъектов КГС;

4) получение или расширение полезного жизненного и профессионального опыта;

5) расширение круга общения и полезных связей, особенно в государственных 
органах. 

Вместе с тем отдельные члены советов, заинтересованные в осуществлении об-
щественного контроля за деятельностью определенных государственных и квазиго-
сударственных структур, отмечают отсутствие в рамках ОС необходимых для этого 
механизмов.

Примечательно также, что большинство опрошенных членов ОС выступают за 
образование и обновление данных органов выборным путем. Среди аргументов в 
пользу принятия этой меры, в частности, отмечены повышение уровня связи между 
членами ОС и обществом, а также осуществление формирования и деятельности ОС 
независимо от руководства соответствующих государственных и квазигосударствен-
ных структур. 

Несогласные с данной точкой зрения члены ОС считают действующий порядок 
формирования рассматриваемых органов оптимальным. К тому же в стране  наблю-
дается сравнительно небольшое количество людей, готовых работать здесь на обще-
ственных началах. 

Главными показателями эффективности работы членов ОС, по мнению их самих, 
должны быть наличие активной общественной позиции и определенный профессио-
нальный уровень. В связи с этим большинство опрошенных считают не обязательным 
введение в данных органах каких-либо квот для женщин и молодых граждан в воз-
расте 18–29 лет. Присутствие же представителей данных социальных групп в различ-
ных ОС должно осуществляться на общих основаниях. 

Положительным моментом является практическое отсутствие случаев нарушения 
членами ОС действующего законодательства. В то же время некоторые из них отмети-
ли некорректное поведение своих коллег, узнав об этом из материалов определенных 
СМИ, а также использование соответствующими членами ОС своего положения для 
решения (лоббирования) своих личных или узкогрупповых вопросов. 

Отсутствие у членов ОС материальной мотивации для активного участия в                
деятельности данных органов оценивается ими неоднозначно. С одной стороны, они 
выполняют свою работу в данных органах на добровольной основе вследствие ука-
занных выше интересов. С другой стороны, им часто приходится расходовать соб-
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ственные денежные средства для решения различных вопросов в процессе осуществ-
ления деятельности в рамках ОС (использование транспорта, оргтехники, почтовой 
и мобильной связи, интернета и т. д.). В свою очередь, это обстоятельство способно 
повлиять на снижение уровня их активности и качества деятельности. Поэтому неслу-
чайно, что некоторые из опрошенных выступают за формирование фонда заработной 
платы для членов ОС. 

4.3 Перспективы развития общественных советов 

В настоящее время в Казахстане функционируют 256 ОС разных категорий, 
включая 22 республиканского уровня (в министерствах и агентствах), 221 – областей, 
районов, столицы республики, городов республиканского и областного значения и 13 
– в субъектах КГС, в совокупном составе около 4 тыс. человек. При этом в 2022 году 
был сформирован третий созыв большинства ОС, чья деятельность осуществляется с 
2016 года. В результате этого их состав обновился до 90%.

Следует также отметить, что Указом Президента Республики Казахстан «О не-
которых вопросах административно-территориального устройства Республики Ка-
захстан» от 4 июня 2022 года были образованы три новые области: Абай, Жетысу и                   
Улытау. В связи с этим в них были созданы областные ОС.

Кроме того, Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» 
от 11 июня 2022 года было реорганизовано МОН посредством создания вместо него 
двух новых органов Министерства просвещения РК и Министерства науки и высшего 
образования РК. В связи с этим в составе данных министерств в ближайшее время 
будут сформированы еще два новых ОС республиканского уровня.

14 октября 2022 года в Астане был проведен III Мажилис ОС Республики                     
Казахстан с участием более 200 членов ОС разных категорий. Важным результатом 
этого мероприятия стало представление 150 наиболее успешных практик в деятель-
ности ОС74. По итогам работы III Мажилиса ОС РК была принята резолюция, в которой 
обозначены следующие основные направления переформатирования деятельности 
ОС всех категорий:

1) правового характера – внесение изменений и дополнений в действующие НПА 
по процедуре отбора членов ОС, по внедрению оценки деятельности ОС и др., которая 
повысит эффективность деятельности самих ОС;

2) организационного характера – развитие взаимодействия ОС всех уровней, ко-
торое позволит оперативно решать актуальные для населения вопросы, разграниче-
ние компетенций ОС и других институтов государственного и местного управления и 
самоуправления; 

3) информационного характера – повышение уровня информированности, дове-
рия и привлечения населения к деятельности ОС при рассмотрении ими социально 
значимых вопросов. 

Согласно результатам социологического опроса, помимо повышения уровня ин-
формирования населения о деятельности ОС (41%) и создания сайтов данных органов 
с постоянным обновлением информации (30,4%) большинство респондентов также 
считают необходимым улучшить их деятельность посредством: 

– придания рекомендациям и предложениям ОС обязательного характера для ис-

74 Вайда М. «Степная демократия» в действии. Общественные советы вступают в период детерминации // «Qmonitor.kz», 18.10.2022 
г. (https://qmonitor.kz/politics/4492)
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полнения местными органами власти (29,6%);
– совершенствования законодательства, регулирующего деятельность ОС (26,4%);
– участия руководителей МИО в заседаниях ОС с отчетами по своим направлени-

ям (26%).

Совершенствование законодательства, регулирующего 
деятельность ОС

Придание рекомендациям и предложениям ОС 
обязательного характера для исполнения местными 

органами власти 

Участие руководителей МИО в заседаниях ОС 
с отчетами по своим направлениям 

Повышение уровня информирования населения 
о деятельности ОС 

Проведение под эгидой ОС на регулярной основе 
общественных слушаний, круглых столов и других 

мероприятий по актуальным вопросам

Создание сайтов ОС с постоянным обновлением 
информации

Введение практики приемов членами ОС 
заинтересованных граждан и представителей 

юридических лиц

Проведение ежегодного республиканского совещания 
Президента РК с руководителем ОС республиканского и 

регионального уровней 

Все перечисленное

Введение нового состава 

Затрудняюсь ответить

Количество | % по столбцу
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245 | 29,6%

215 | 26,0%

339 | 41,0%

148 | 17,9%

251 | 30,4%

139 | 16,8%

136 | 16,4%
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Рисунок 20. Рекомендуемые меры по улучшению деятельности ОС (по результатм опроса)

При этом в региональном разрезе предпочтения граждан относительно принятия 
мер, призванных улучшить деятельность ОС, выглядят следующим образом (таблица 32).

Таблица 32. Предложения граждан относительно мер по 
улучшению деятельности ОС (в региональном разрезе)

№ Область / город Мера Количество 
респондентов

1 Акмолинская область Создание сайтов ОС 17,2%

2 Актюбинская область Повышение уровня информирования 
населения 57,1%

3 Алматинская область 
Придание рекомендациям и 
предложениям ОС обязательного 
характера

30%

4 Атырауская область Повышение уровня информирования 
населения 90%
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5 Восточно-
Казахстанская область Совершенствование законодательства 51,2%

6 Жамбылская область Повышение уровня информирования 
населения 45,2%

7 Западно-Казахстанская 
область

Придание рекомендациям и 
предложениям ОС обязательного 
характера

41,7%

8 Карагандинская 
область

Повышение уровня информирования 
населения 61,6%

9 Костанайская область Повышение уровня информирования 
населения 51,6%

10 Кызылординская 
область

Участие руководителей МИО на 
заседаниях ОС 39,4%

11 Мангистауская область Совершенствование законодательства 24,3%

12 Павлодарская область Повышение уровня информирования 
населения 58,8%

13 Северо-Казахстанская 
область

Участие руководителей МИО на 
заседаниях ОС 58,8%

14 Туркестанская область Повышение уровня информирования 
населения 52,9%

15 Астана 

– Придание рекомендациям и предложе-
ниям ОС обязательного характера; 
– Повышение уровня информирования 
населения

22,2%

16 Алматы
Придание рекомендациям и 
предложениям ОС обязательного 
характера

54,4%

17 Шымкент

Проведение ежегодного республиканского 
совещания Президента РК с 
руководителями ОС республиканского и 
регионального уровней

100%

Ожидается, что реализация этих и других мер, в том числе предложенных непо-
средственно членами ОС разных категорий, положительно отразится на результатах 
деятельности данных органов по ее основным направлениям. При этом отмеченные 
выше меры следует применить в работе не только ОС регионального и местного уров-
ней, но и ОС ЦГО и квазигосударственных структур. 

В целом результаты образования новых и обновления состава действующих ОС, 
а также деятельности ОС всех категорий продемонстрировали позитивную динамику 
развития данных органов. Очевидно, что своей деятельностью ОС и отдельные их чле-
ны способствуют решению различных политически и социально значимых вопросов 
на уровне всей страны, отдельных регионов и населенных пунктов. 

Вместе с тем указанные выше проблемы, включая низкий уровень информирован-
ности населения Казахстана об особенностях и результатах работы ОС и проведения 
ими общественных слушаний, требуют своего положительного решения в обозримой 
перспективе. Заинтересованные в улучшении качества работы ОС казахстанцы также 
ожидают повышения уровня влияния данных органов на решения, разрабатываемые 
и принимаемые соответствующими государственными органами и субъектами КГС. 
Кроме того, следует повысить степень взаимодействия с гражданами членов ОС раз-
ных категорий, особенно республиканского уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного анализа выявлены актуальные вопросы в развитии ОС. Это, 
к примеру, проведение и регламентирование процесса ротации среди состава ОС, со-
вершенствование механизмов исполнения их решений государственными органами, 
необходимость регламентирования процедуры и формы общественного контроля и 
т. д. 

Однако, несмотря на определенные трудности и проблемы, которые неизбеж-
но сопровождают любой процесс, ОС продолжают укрепляться в системе принятия 
управленческих решений, тем самым повышая гражданскую и политическую культуру, 
укрепляя демократию. 

Это во многом является результатом политики по планомерному и целенаправ-
ленному расширению деятельности ОС, их компетенций. Постоянно  совершенствует-
ся нормативная правовая база, инициируется и поддерживается активная экспертная 
и общественная дискуссия, расширяется кейсовый бэкграунд, в работу ОС вовлекается 
все больше людей. Все это, безусловно, с одной стороны, генерирует запрос на укре-
пление института ОС, с другой стороны, предопределяет их дальнейшее развитие. 

Курс реформ, проводимый Президентом РК К. К. Токаевым, демонстрирует наце-
ленность на дальнейшее укрепление диалога между обществом и властью, обеспече-
ние прозрачности и подотчетности государственных органов и к КГС. 

Провозглашение формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент 
– подотчетное Правительство», исходя из которой поэтапно проводится рестарт 
политической системы, обуславливает углубление происходящего сегодня важного 
процесса по перезагрузке отношений между государством и обществом. 

Показательно, что в рамках своей предвыборной платформы К. К. Токаев анонси-
ровал внедрение молодежной квоты в ОС, что, безусловно, придаст новый импульс их 
развитию. 

В этом контексте важно сформулировать рекомендации, которые составят основу 
по дальнейшему развитию ОС.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного исследования центральным и местным органам государ-
ственного управления рекомендуется:

 пересмотреть и усовершенствовать механизм отбора членов ОС, а также кон-
кретизировать возможность привлечения некоммерческих организаций и граждан к 
осуществлению общественного контроля;

 в Типовое положение об ОС и положение об ОС рекомендуем внести норму 
по внедрению практики аудио-, видеотрансляции и публичного размещения  медиа-
файлов с записью процесса собеседования с кандидатами и голосования за них;

 ввести для кандидатов обязательную проверку на знание Закона «Об ОС»;

 ввести публичное размещение на официальных интернет-ресурсах и                                  
в социальных сетях протокола голосования, а также списков резервистов с указанием 
их очередности;

 минимизировать представительство государственных органов, КГС на 10–20%; 

 принять меры по недопущению фактов членства в ОС в качестве представите-
лей гражданского общества сотрудников государственных подведомственных и бюд-
жетных учреждений;

 рассмотреть возможность по снижению ограничения в части минимальной чис-
ленности состава ОС для продуктивной их деятельности;

 рассмотреть возможность внедрения ответственности руководителей государ-
ственных органов за нарушение Закона «Об ОС» в части непредставления информа-
ции, мотивированных ответов на рекомендации ОС и обращения граждан;

 в целях исключения фактов коррупции и конфликта интересов предоставить 
членам ОС возможность для реализации законодательно установленных полномочий 
в ходе проведения процедуры закупок;

 в целях обеспечения общественного правопорядка и недопущения                                   
коррупционных проявлений совместно с ОС принять меры по организации работы по 
заслушиванию на местном уровне руководителей правоохранительных органов, по 
итогам заслушиваний принимать решения и рекомендации, направленные на борьбу 
с правонарушениями и коррупцией; 

 рекомендовать уполномоченному органу по противодействию коррупции и 
уполномоченному органу по вопросам деятельности ОС оказать содействие ОС всех 
уровней в реализации задач по превенции коррупции в соответствующей отрасли 
или регионе;

 рекомендовать уполномоченному органу по противодействию коррупции рас-
смотреть вопрос применения практики привлечения членов ОС к процессу проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов НПА;

 разработать рекомендации уполномоченного органа по вопросам деятельности 
ОС, регламентирующие процедуру заслушивания на местном уровне информации по 
вопросам обеспечения законности и соблюдения прав и свобод человека;
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 разработать общую программу семинаров/тренингов для повышения квалифи-
кации и рассмотреть возможность реализации социальных проектов в рамках госу-
дарственного социального заказа и грантового финансирования, направленных на 
повышение компетенции членов ОС, в том числе по вопросам деятельности ОС, про-
ведения общественного контроля, общественной экспертизе, бюджетной деятельно-
сти, нормотворчеству, антикоррупционной экспертизе, структуре и функциям испол-
нительной власти, системе взаимоотношений гражданина и государства;

 разработать рекомендации по процедуре обсуждения отчетов о результатах мо-
ниторинга реализации планов развития организации, контролируемых государством; 

 оказать методическую помощь ОС в унификации документооборота, номенкла-
туры дел, включая типовые бланки, периодичность работы, публичность документов и 
т. д.;

 принять меры по внесению соответствующих поправок касательно расширения 
оснований для прекращения полномочий членов ОС, в том числе в случае их неэтич-
ного поведения;

 внести в программу для повышения квалификации государственных служа-
щих и представителей КГС проведение семинаров/тренингов по работе ОС в целях            
выс траивания эффективного взаимодействия с ОС;

 организовать широкое освещение деятельности ОС и публикации членов ОС 
в СМИ в рамках выполнения государственного информационного заказа;

 проводить периодическое интервьюирование членов ОС по вопросам их              
деятельности в данных органах в официальных печатных и электронных СМИ, а также 
негосударственных масс-медиа в рамках выполнения государственного информаци-
онного заказа; 

 обеспечить включение в содержание отчетов руководителей или иных 
официальных представителей центральных и местных государственных органов и 
субъектов КГС, представляемых на рассмотрение соответствующим ОС, информации о 
конкретных решениях, принятых по итогам рассмотрения рекомендаций ОС;

 рассмотреть возможность выдачи членам ОС ключей ЭЦП для введения доку-
ментооборота;

 предусмотреть меры по решению вопросов финансирования и организацион-
ного обеспечения деятельности ОС (к примеру, командировочных расходов, оплаты 
выездов и т. д.);

 ввести практику ежегодной сверки с МЮ РК и его территориальными подразде-
лениями количества НПА, прошедших согласования ОС; 

 рассмотреть возможность активного привлечение членов ОС в процесс разработ-
ки и обсуждения проектов решений государственных органов различного уровня; 
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ОС рекомендуется:

 обеспечить обновление на постоянной основе отчетов и информации о деятель-
ности ОС на информационном ресурсе «Kazkenes.kz», в СМИ, а также на страницах в 
социальных сетях; 

 разработать единые требования по ведению сайтов ОС и страниц ОС в социаль-
ных сетях;

 продолжить практику, внедряемую в ОС, образованных с участием ЦГО, органов 
местного государственного управления и субъектов КГС, в части создания комиссий, 
комитетов или рабочих групп по вопросам противодействия коррупции;

 в процессе обсуждения проектов бюджетных программ, стратегических планов, 
государственных программ и программ развития территорий, а также выполнения 
бюджетных программ и целевых индикаторов предусмотреть меры по недопущению 
коррупционных проявлений, защиты и выражения личных интересов;

 ввести практику хранения и передачи архива документации ОС в государствен-
ный орган/маслихат/компанию;

 ввести практику проведения ОС всех уровней как минимум двух общественных 
слушаний в течение каждого календарного года;

 в целях обеспечения прозрачности конкурсных процедур закупок и предот-
вращения коррупциогенных факторов предусмотреть меры по дальнейшему при-
влечению членов ОС к мониторингу проведения государственных закупок и закупок      
субъектов КГС; 

 обеспечить онлайн-трансляцию заседаний, общественных слушаний и иных ме-
роприятий ОС всех уровней на их официальных страницах в социальных сетях и на 
сайтах ОС;

 при обсуждении значимых вопросов ОС привлекать представителей обществен-
ных организаций, бизнес-структур, а также экспертов по соответствующим отраслям;

 при взаимодействии с населением использовать наиболее эффективные мето-
ды и формы работы, в том числе такие, как личные приемы граждан (включая выезд-
ные), работа общественной приемной и др.;

 для повышения эффективности деятельности развивать межуровневое взаимо-
действие с ОС различных сфер и уровней;

 ввести официально закрепленную практику публичного размещения на офици-
альных интернет-ресурсах и в социальных сетях информации о процедурах конкурс-
ного отбора участников, в том числе публиковать списки резервистов с указанием их 
очередности;

 принять меры для дальнейшего усиления работы по применению форм обще-
ственного контроля в целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса и ока-
зания государственных услуг;

 рассмотреть вопрос о разработке и внедрении этических норм и правил пове-
дения, а также определить ответственность за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей, игнорирование участия в заседаниях, в работе комиссий и т.п. при необхо-
димости внести соответствующие нормы в Положение об ОС;

 рассмотреть возможность внедрения квоты для молодежи в составах ОС. 
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INTRODUCTION
The creation of public councils (hereinafter - PC) was part of the implementation of the 

five institutional reforms announced in 2015. By that time, the country had accumulated some 
experience of constructive partnership between the state and society in the form of institutions 
such as the National Council (2002-2005); a permanent meeting to develop proposals for 
further democratization and development of civil society (2003-2004); the National Commission 
on Democracy and Civil Society (2004-2006); the State commission for the development and 
specification of the program of democratic reforms (2006-2007).

In turn, the establishment of the PC as an institution in 2016 allowed to create conditions 
for the systematic and effective participation of society in public administration. 

Since 2019, together with the beginning of a comprehensive political modernization, the 
development of all PCs has reached a qualitatively new level. Openness, transparency and 
accountability of state bodies, along with the involvement of society in public administration 
are among the priorities of the course of the President of the Republic of Kazakhstan K.K. 
Tokayev. 

In 2021, a number of amendments aimed at improving the activities of domestic PC were 
adopted. In particular, a number of new amendments were adopted by the Law of January 3, 
2021 in order to further improve and enhance the effectiveness of the activities of the PC, to 
ensure their openness, independence and autonomy.

At the legislative level the Ministry of Information and Social Development of the Republic 
of Kazakhstan (hereinafter - MISD) is defined as an authorized body on the issues of the PC 
activity, it has been assigned with the relevant powers. One of the main powers of the MISD as 
an authorized body is the development of the National Report on the activities of the PC on an 
annual basis and its submission to the Head of State for consideration.

Expanded powers of PC, the rights and responsibilities of its members, who are in 
particular empowered to participate in public procurement and procurement of quasi-public 
sector (hereinafter - QPS), as well as to hear at the local level the information of heads of law 
enforcement agencies and heads of subordinate organizations of government agencies. 

The grounds for the procedure of termination of the PC membership are defined, the 
procedure of conducting all four forms of public control is regulated, the issues of organizational 
support and funding of some aspects of the activities of the PC are solved. However, in 13 
constituent entities of the QPS, PCs have been established.

At the same time, the regulatory and legal framework of the PC is constantly updated and 
expanded. Thus, as part of his election platform, Tokayev initiated the introduction of a youth 
quota in the PC. 

Thanks to the political reforms in a short period of time, the PC became a full and 
effective institution, which is based on the current normative legal framework and provides the 
implementation of the concept of the «listening state». 

Today PCs effectively carry out partnership between society and the state, ensuring public 
participation in the development and adoption of decisions of the state bodies and subjects 
of QPS, as well as in ensuring transparency of their activities and organization of control over 
them. 

The institutionalization of PCs has largely been the result of the annual research conducted 
as part of the preparation of reports dedicated to the study of the activities of PCs. 
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Such reports regularly formulate conclusions and recommendations, which form the basis 
for further strengthening and development of the PC, improvement of their activities. 

Since 2021 the status of the reports has been raised from a comprehensive to a national 
one, which convincingly demonstrates the state’s focus on the development of the PC. 

This national report provides an analysis of the development of the institute of the PC in 
the Republic of Kazakhstan with the coverage of the current year. 

Within the framework of the Report the following tasks are set:

- identify the main trends, successful practices and problems in the activities of the national 
and local level PCs;

- analyze the qualitative and quantitative composition of the PC at the national and local 
levels; 

- to study the activities of the PCs formed by the QPS subjects;

- identify the peculiarities of public control on the basis of international and domestic 
experience;

- to study the issues on the implementation of new amendments to the activities of PCs, 
introduced by the Law of January 3, 2021; 

- to analyze the public policy of PC. 

The study is based on the official statistical data of the central government bodies 
(hereinafter - CGB), QPS subjects, local public administration authorities, as well as data from 
open sources and the results of previous reports. 

A mass survey with 1 200 respondents and in-depth interviews with 50 representatives of 
PCs of all levels were conducted as part of the research. 

Based on the set of obtained data, results and conclusions, practical recommendations on 
increasing the level of participation of citizens and civil society institutions in the decision-
making process of the state bodies were compiled.
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SECTION 1. 

BASIC TRENDS, SUCCESSFUL PRACTICES AND PROBLEMS 
OF THE ACTIVITY OF PUBLIC COUNCILS (2021)

1.1 Analysis of the quantitative and qualitative structure of public 
councils of the republican level 

1.1.1 Composition of public councils of the republican level

In the Law “On Public Councils”, the quantitative structure of public councils formed 
by the ministries, state bodies directly subordinated and accountable to the President of 
the Republic of Kazakhstan, is established in the range of fifteen to thirty members. 

According to the analysis, 17 ministries and five agencies at the end of 2021 had a 
total of 399 members. The average is about 18 members on each council, with a median 
average of only 19. 

The Ministry of Finance of the RK has the smallest number of members, 15. The great-
est number is in the council of the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of 
the RK (hereinafter – MEGNR) - 28 people. More than 25 people in the PC of the Ministry 
of Digital Development and Aerospace Industry of the RK (hereinafter – MDDAI), as well 
as in the MEGNR RK.

At the same time, the number of the PCs of certain ministries is less than the legally 
established framework: 

- Ministry of National Economy of the RK (hereinafter - MNE) - 12 members; 
- Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - MH), the Agency 

for the Protection and Development of Competition of the Republic of Kazakhstan, the 
Agency for Civil Service Affairs of the Republic of Kazakhstan (ACSA) - 10 members. 

The above is a direct violation of the Law, which has not been eliminated throughout 
the year. 

In general, the attitude to the number of councils among CGBs is made according to 
the principle “less is better,” which apparently allows them in this way to have a stronger 
influence on the activity of the council. 

The qualitative composition of the PCs is usually composed according to the follow-
ing scheme:

1) representatives of the state body - the first head, several heads of departments;
2) representatives of main stakeholders of the industry - heads of associations;
3) deputies of the Parliament of the RK; 
4) heads and teachers of specialized universities;
5) journalists;
6) representatives of non-governmental organizations (hereinafter referred to as NGOs);
7) representatives of scientific community.
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Table 1. Composition of PC related to CGBs at the end of the second term

No. CGB Number
Number 
of civil 

servants

Number of represen-
tatives of subordi-
nate organizations

Number of 
women

1
Ministry of Education and 
Science (hereinafter – МES) 21 2 4 7

2
Ministry of Industry and Infra-
structural Development 20 6 1 4

3 Ministry of Energy 20 6 0 1

4
Ministry of Justice (hereinafter 
- MJ) 21 6 1 10

5
Ministry of Trade and Integra-
tion 16 2 0 3

6 MFA 20 4 1 7

7 MDDI AI 25 2 5 1

8 МЭГПР 28 2 0 6

9
Ministry of Culture and Sport 
(MCS) 17 2 2 4

10 MISD 22 1 3 10

11 Ministry of Finance 15 5 0 2

12
Ministry of Labor and Social 
Protection of Population 17 3 0 9

13
Ministry of Agriculture (here-
inafter - MA) 18 4 2 0

14 MNE 12 3 0 0

15
Ministry for Emergency Situ-
ations 22 7 0 0

16
Ministry of Internal Affairs 
(hereinafter - MIA) 23 6 0 4

17 MH 10 3 0 3

18
Financial Monitoring Agency 
(hereinafter - FMA) 21 6 0 3

19
Agency for Protection and 
Development of Competition 10 3 0 1

20 Anti-corruption Agency 16 4 0 1

21 ACSA 10 3 0 0

22
Agency for Strategic Planning 
and Resources 15 5 0 2

In the context of individual characteristics of the qualitative composition, a great 
variety can be noted. Thus, in terms of the share of civil servants, only two departments 
out of twenty-two adhere to the established indicator (1/3). In the PC of four ministries 
this indicator is less than 10%. On average, their share is 21.5%; the maximum is 33.3%, 
and the minimum is 4.5%.
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Table 2. Share of civil servants in the PC CGB

CGB Share of civil servants

Ministry of Finance 33,3

Agency for Strategic Planning and Reforms 33,3

Ministry for Emergency Situations 31,8

Ministry of Industry and Infrastructural Development 30,0

Ministry of Energy 30,0

MH 30,0

Agency for Protection and Development of Competition 30,0

MJ 28,6

FMA 28,6

MIA 26,1

MNE 25,0

Anti-corruption Agency 25,0

MA 22,2

MFA 20,0

ACSA 20,0

Ministry of Labor and Social Protection 17,6

Ministry of Trade and Integration 12,5

MCS 11,8

MES 9,5

MDDIAI 8,0

MEGNR 7,1

MISD 4,5

However, in addition to the civil servants themselves, the presence of employees of 
organizations subordinate to the CGB should be also taken into account, which, although 
not formally belong to them, but in fact, as a rule, support their agency. Thus, represen-
tatives of subordinate organizations are present in the PC of eight agencies out of twen-
ty-two. On the whole, their share is 4.8%.

Table 3. The share of employees of subordinate organizations in the OC CGB

CGB Share of employees of subordinate 
organizations

MDDIAI 20,0

MES 19,0

MISD 13,6

MCS 11,8

MA 11,1

Ministry of Industry and Agricultural Development 5,0

MFA 5,0

MJ 4,8

Ministry of Energy 0,0
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Ministry of Trade and Integration 0,0

MEGNR 0,0

Ministry of Finance 0,0

Ministry of Labor and Social Protection 0,0

MNE 0,0

Ministry for Emergency Situations 0,0

MIA 0,0

MH 0,0

FMA 0,0

Agency for Protection and Development of Competition 0,0

Anti-corruption Agency 0,0

ACSA 0,0

Agency for Strategic Planning and Reforms 0,0

Gender diversity in the PC depends significantly on the profile and scope of activities 
of the CGB. The only ones who break out of this trend are the Ministry of Foreign Affairs, 
and in general, the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Kazakhstan 
is traditionally the most “female” ministry. 

On average, the share of women is 19.5%. It is noteworthy that there are no women in 
four councils - the Ministry of Agriculture, the Ministry of National Economy, the Ministry 
for Emergency Situations, and the ACSA. The reasons for this phenomenon are unknown, 
but it would be a mistake to try to explain it by the lack of worthy female representatives 
in these spheres, who could enter the PC of the departments.

Table 4. Share of women in the PC CGB

CGB Share of women

Ministry of Labor and Social Protection 52,9

MJ 47,6

MISD 45,5

MFA 35,0

MES 33,3

MH 30,0

MCS 23,5

MEGNR 21,4

Ministry of Industry and Infrastructural Development 20,0

Ministry of Trade and Integration 18,8

MIA 17,4

FMA 14,3

Ministry of Finance 13,3

Agency for Strategic Planning and Reforms 13,3

Agency for Protection and Development of Competition 10,0

Anti-corruption Agency 6,3

Ministry of Energy 5,0

MDDIAI 4,0
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MA 0,0

MNE 0,0

Ministry for Emergency Situations 0,0

АCSA 0,0

In general, we can conclude that, despite certain shortcomings in the quantitative 
and qualitative composition of the PC CGB, they reflect the necessary level of representa-
tion of experts in the industries they oversee. 

1.1.2 Composition of Public Councils of quasi-public companies

The PCs of quasi-public companies began to be formed in accordance with the amend-
ments to the Law “On Public Councils” of January 3, 2021. Their quantitative composition 
is set in the range of 10-15 members. It should be noted that not all PCs were formed 
immediately after the entry into force of the amendments; many of them were formed 
in the second half of the year. At the same time the MISD is not empowered to impose 
requirements on quasi-public companies to comply with the Law and submit reports.

It should be noted that, as in the case of CGBs, quasi-public companies strive to 
comply with the requirements for the number of boards, based on the lower limit. For 
example, the quantitative composition of the boards of the 13 largest companies does 
not exceed 12 people. At the same time, six of them (including Samruk-Kazyna) have only 
10 members. On the other hand, the PC of the CGB has far fewer responsibilities than the 
national and local PCs, so such tactics may be correct.

If we talk about the quality of the boards, it is fairly uniform and includes the follow-
ing categories:

 company representatives;
 representatives of stakeholders;
 representatives of NGOs;
 veterans of the civil service; 
 representatives of science and education.

On the whole, due to the smaller number of members, its diversity is also reduced. 
Table 5 below summarizes the main data on the boards of major quasi-public companies. 

Table 5. Composition of the PC of quasi-public companies as of the end of 2021

No. Quasi-public company Number
Number of 
company 

representatives

Number of 
subsidiaries

Number of 
women

1 Baiterek NMH JSC 11 3 1 4

2 Zerde NIH JSC 12 4 0 3

3 NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC 12 5 3 1

4 NC QazAvtoJol JSC 11 3 2 1

5 National Information Technolo-
gies JSC (hereinafter – NIT JSC) 10 3 2 2

6 EIC KazakhExport JSC 12 3 2 4
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7 Kazakh Invest JSC 10 3 1 0

8 NC Kazakh Tourism JSC 11 3 1 4

9 NC QazExpoCongress JSC 10 3 2 4

10 NC Kazakhstan Engineering JSC 10 3 2 2

11 NC Food Contract Corporation 
JSC (hereinafter – NC FCC JSC) 11 3 0 1

12 NC KazGeology JSC 10 3 1 2

13 SWF Samruk-Kazyna JSC 10 3 3 4

If we analyze by individual group, the situation is somewhat different from the CGB 
boards. For example, the QPS boards have a much higher proportion of company repre-
sentatives - 30%, while the CGB boards have 21% of civil servants. This is because the 
councils in quasi-public companies are small in number overall, and even the inclusion 
of three company employees gives them 30%. However, on the whole, their share ranges 
from 25 to 42%.

Table 6: Share of company representatives in the PC

Quasi-public company Share of company representatives

National Company Kazakhstan Garysh Sapary JSC 41,7

Zerde NIH JSC 33,3

NIT JSC 30,0

KazakhInvest JSC 30,0

NC QazExpoCongress JSC 30,0

NC Kazakhstan Engineering JSC 30,0

NC KazGeology JSC 30,0

SWF Samruk-Kazyna JSC 30,0

Baiterek NMH JSC 27,3

NC QazAvtoJol JSC 27,3

NC Kazakh Tourism JSC 27,3

NC Food Contract Corporation JSC 27,3

EIC KazakhExport JSC 25,0

There are also more women on the boards of the QPC companies: 22.9% on average, 
compared to 19.5% on the boards of the CGBs. One company has no women on its boards, 
while five boards have more than 30% women. 

Table 7. Share of women in the PC of the company

Quasi-public company Share of women

NC QazExpoCongress JSC 40,0

SWF Samruk-Kazyna JSC 40,0

NMH Baiterek JSC 36,4

NC Kazakh Tourisim JSC 36,4

EIC KazakhExport JSC 33,3
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Zerde NIH JSC 25,0

NIT JSC 20,0

NC Kazakhstan Engineering JSC 20,0

NC KazGeology JSC 20,0

NC QazAvtoJol JSC 9,1

NC Food Contract Corporation JSC 9,1

NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC 8,3

Kazakh Invest JSC 0,0

The boards of quasi-public companies also include representatives of their subsid-
iaries - on average 14.3%, but the range is much wider - from 0 to 30%. It is interesting 
that the Board of Samruk-Kazyna has the most of them, which apparently reflects the 
position of their management on the composition of the board: after all, together with 
the company representatives there will be 6 out of 10, which means they will always win 
in any voting. 

Table 8: Share of representatives of subsidiaries in the PC of the company

Quasi-public copmany Share of subsidiary representatives

SWF Samruk-Kazyna JSC 30,0

NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC 25,0

NIT JSC 20,0

NC QazExpoCongress JSC 20,0

NC Kazakhstan Engineering JSC 20,0

NC QazAvtoJol JSC 18,2

EIC KazakhExport JSC 16,7

KazakhInvest JSC 10,0

NC KazGeology JSC 10,0

NMH Baieterek JSC 9,1

NC Kazakh Tourism JSC 9,1

Zerde NIH JSC 0,0

NC Food Contract Corporation JSC 0,0

To summarize, it should be noted that quasi-public companies have far from fully 
used the potential of the PCs available to them - they created them at the minimum num-
ber, and saturated them as much as possible with their representatives. This makes, from 
their point of view, the PCs more controllable, but in general less effective. 
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1.2 Analysis of the qualitative composition of the activity of public 
councils of the local level

The local level PCs are the largest segment of the PCs, and they represent the concept 
of “PC” for the majority of the population. In 2021, their number began to approximately 
correspond to the number of deputies of maslikhats of similar administrative-territorial 
units. 

In total, in 2021 there were 3 270 members in 216 PC s. Most of them are in Almaty 
and Kostanay regions – 21 councils, and the most members of councils are in Almaty re-
gion (352 people). It should be noted that the PCs of cities of national importance have 
a much greater load than the PCs of regions: they are not helped by the councils of the 
district and city levels. 

Table 9: Number of members of PC of the local level

Regions
Total number of PC members

Number of PC Number of members

Akmola Region 20 261

Aktobe Region 14 248

Almaty Region 21 352

Atyrau Region 9 131

Zhanbyl Region 12 183

East Kazakhstan Region 20 221

Karaganda Region 19 305

Kyzylorda Region 9 135

Kostanay Region 21 235

Mangystau Region 8 146

Pavlodar Region 14 219

Turkestan Region 17 318

North Kazakhstan Region 15 171

West Kazakhstan Region 14 257

Astana 1 20

Almaty 1 39

Shymkent 1 29

Total 216 3 270

The gender composition of local level councils varies in greater ranges than in coun-
cils of other types. The greatest number of women in the councils of Aktobe region - 
76.2%, the least number of women in the councils of Turkestan region - 11.6%. On aver-
age, women’s representation in such councils is 34.2%, which is higher than, for example, 
in the Parliament of Kazakhstan. 
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Table 10. Gender composition of local-level PCs

Regions
Gender composition, person Gender composition,%

Men Women Men Women

Akmola Region 159 102 60,9 39,1

Aktobe Region 59 189 23,8 76,2

Almaty Region 239 113 67,9 32,1

Atyrau Region 89 42 67,9 32,1

Zhambyl Region 150 33 82,0 18,0

East Kazakhstan Region 150 71 67,9 32,1

Karaganda Region 234 71 76,7 23,3

Kyzylorda Region 105 30 77,8 22,2

Kostanay Region 111 124 47,2 52,8

Mangystau Region 87 59 59,6 40,4

Pavlodar Region 132 87 60,3 39,7

Turkestan Region 281 37 88,4 11,6

North Kazakhstan Region 109 62 63,7 36,3

West Kazakhstan Region 179 78 69,6 30,4

Astana 16 4 80,0 20,0

Аlmaty 28 11 71,8 28,2

Shymkent 24 5 82,8 17,2

Total 2 152 1 118 65,8 34,2

On average, there are only 17.7% of civil servants in the local councils, and if you 
add to them the employees of subordinate organizations, then the average threshold of 
31.8% is reached. The maximum is in Shymkent, and the minimum - in Astana. Note that 
in general their share is less than in the boards of CGBs and quasi-public companies. 

Table 11. Number and share of state representatives in local level PCs

Regions

State representatives

Number %

including

employees of 
government agencies

employees of subordi-
nate organizations

Akmola Region 95 36,4 44 51

Aktobe Region 60 24,2 53 7

Almaty Region 124 35,2 72 52

Atyrau Region 49 37,4 31 18

Zhambyl Region 37 20,2 23 14

East Kazakhstan Region 77 34,8 39 38

Karaganda Region 67 22,0 38 29
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Kyzylorda Region 24 17,8 18 6

Kostanay Region 79 33,6 41 38

Mangystau Region 47 32,2 22 25

Pavlodar Region 57 26,0 38 19

Turkestan Region 114 35,8 84 30

North Kazakhstan Region 59 34,5 18 41

West Kazakhstan Region 125 48,6 46 79

Astana 0 0,0  0 0 

Almaty 10 25,6 3 7

Shymkent 15 51,7 8 7

Total 1 039 31,8 578 461

One important indicator of council members is their age. In particular, representa-
tives of the age categories of 45 and older prevail - on average 77.1% of the total number 
of council members, while young people average only 3.7% (with the maximum revealed 
value of this indicator being 6.1%). 

Table 12. Age composition of PC members of the local level

Regions

Age composition of PC Age composition of PC,%

18–29 
years

30–44 
years

45–59 
years

Older 
than 60

18–29 
years

30–44 
years

45–59 
years

Older 
than 60 

Akmola Region 10 55 88 108 3,8 21,1 33,7 41,4

Aktobe Region 13 35 79 121 5,2 14,1 31,9 48,8

Almaty Region 18 94 119 121 5,1 26,7 33,8 34,4

Atyrau Region 8 38 40 45 6,1 29,0 30,5 34,4

Zhambyl Region 5 17 44 117 2,7 9,3 24,0 63,9

East Kazakhstan 
Region 9 49 78 85 4,1 22,2 35,3 38,5

Karaganda Region 13 69 98 125 4,3 22,6 32,1 41,0

Kyzylorda Region 2 2 58 73 1,5 1,5 43,0 54,1

Kostanay Region 9 55 93 78 3,8 23,4 39,6 33,2

Mangystau Region 6 10 78 52 4,1 6,8 53,4 35,6

Pavlodar Region 5 43 74 97 2,3 19,6 33,8 44,3

Turkestan Region 3 58 95 162 0,9 18,2 29,9 50,9

North Kazakhstan 
Region 3 34 66 68 1,8 19,9 38,6 39,8

West Kazakhstan 
Region 15 46 85 111 5,8 17,9 33,1 43,2

Astana 1 8 3 8 5,0 40,0 15,0 40,0
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Аlmaty 0 6 12 21 0,0 15,4 30,8 53,8

Shymkent 0 10 14 5 0,0 34,5 48,3 17,2

Total 120 629 1 124 1 397 3,7 19,2 34,4 42,7

The fact that there are so few young people on councils can be explained as follows. 
To serve on a council at the local level requires devoting a lot of time to this activity, and 
often the schedule of councils is unpredictable. And, accordingly, it is convenient either 
for people with free time, or for the first leaders, who do not need to report to anyone. 
Accordingly, few young workers are represented in these positions. In addition, the work 
in a council of the local level requires a lot of political experience, which many young 
people in Kazakhstan do not have. 

If we talk about the professional composition of local level councils, it mainly con-
sists of three main components - representatives of NGOs, businessmen, and represen-
tatives of the state (state bodies and budgetary organizations). Representatives of the 
media, deputies of maslikhats, members of trade unions, and ethno-cultural associations 
are represented in such councils to a much lesser extent.

1.2.1 Estimation of the activity of public councils of a local level 
(according to the sociological poll)

According to the data of the sociological poll, the local level PCs are perceived by the 
people of Kazakhstan, while other types of PCs are not widely known. 

Table 13. Distribution of answers to the question 
“On what level of PC activities are you aware of?

Answer options Number % by column

PC of the region 158 19,1

PC of the district 183 22,1

PC of the city 243 29,4

PC of the ministry 25 3,0

PC of NH 33 4,0

PC of the NC 17 2,1

Difficult to answer 320 38,7

At the same time, quite a few citizens have interacted with the PC in any way at all: 
as a rule, these are either people in a difficult situation, or civil activists. In both cases, 
we are talking about people experiencing serious, but rarely encountered problems that 
encourage people to contact all possible authorities.
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Table 14. Answers to the question “Have you personally applied 
to the PC of your region/city?”

Answer options Number % by column

Yes 50 13,4

No 324 86,6

Nevertheless, optimism is inspired by the fact that the questions of the majority of 
applicants were resolved positively, which indicates the effective work of the councils. 

Table 15. Results of answers to the question “Did the appeal to the 
PC of your region/city help you?

Answer options Number % by column

Yes 31 62,0

Partly 13 26,0

No 4 8,0

Difficult to answer 2 4,0

It should be noted that the share of those who have a positive attitude to the coun-
cils is higher than the share of those who have applied there, and in general the share of 
those who have a negative attitude is rather small. 

Table 16. Question “What is your attitude towards the work of the PC?”

Answer options Number % by column

Positive 166 20,1

Rather positively 139 16,8

Neutral 301 36,4

Rather negatively 39 4,7

Negative 13 1,6

Difficult to answer 169 20,4

Similarly, the proportion of those who consider the work of the councils to be effec-
tive is greater than those who consider it ineffective. 

Table 17. Question “In general, do you consider the activity of the PCs to be effective?”.

Answer options Number % by column

Yes, it is effective 172 20,8

Rather effective 216 26,1

Rather inefficient 94 11,4

No, it is ineffective 103 12,5

I don’t know, haven’t heard, haven’t en-
countered 26 3,1
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Refuse to respond 15 1,8

Difficult to answer 201 24,3

However, information about the work of the councils is weak: the population is not 
informed about who is a member of the councils. This is a consequence of the apolitical 
nature and weakness of the local mass media, as well as the small audience of social 
networks of council members. It is extremely unlikely that this situation will change in 
the future. 

Table 18. Answers to the question “What is your trust in the current composition of the PC?

Answer options Number % by column

Positively 121 14,6%

Rather positively 117 14,1%

Neutral 178 21,5%

Rather negatively 19 2,3%

Negatively 11 1,3%

I don’t know anything about the composi-
tion and members of the PC 315 38,1%

Difficult to answer 66 8,0%

But in general, citizens correctly assess the usefulness of PCs - exactly as it was in-
tended when they were created, namely, respondents most often noted: the identification 
of public problems, participation in decision-making and assistance in solving citizens’ 
problems. 

Table 19. Question: Why do you think the activities of the PCs are useful?

Answer options Number % by column

They help to identify the most acute prob-
lems of the region 181 43,0

They are an effective form of citizen partic-
ipation in decision-making 179 42,5

They help citizens to solve various prob-
lems positively 162 38,5

They exercise public control 87 20,7

They actually do the job of local executive 
bodies 51 12,1

They come up with socially significant 
initiatives 82 19,5

It is difficult to answer 15 3,6

According to the results of the survey, the main role of councils is more of a social na-
ture. The main spheres where, according to the respondents, the councils showed them-
selves best are the support of the socially disadvantaged, the solution of employment 
problems, and the protection of human rights and freedoms. 
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Table 20. Giving answers to the question “In which areas 
of life of your region/city the work of the PC is manifested most of all?”

Answer options Number % by column

Support for socially vulnerable populations 146 39,0

Solution of employment problems 101 27,0

Protection of human and civil rights and freedoms 72 19,3

Housing 56 15,0

Assistance in eradicating asocial phenomena 71 19,0

Environmental Protection 79 21,1

Education 43 11,5

Healthcare 46 12,3

Small and Medium Business 43 11,5

Housing and Communal Services 46 12,3

Regulation of prices for food and non-food products 54 14,4

Maintenance of interethnic and interdenominational 
harmony 19 5,1

Culture and Recreation 38 10,2

Improvement of settlements 56 15,0

Support of Law and order 41 11,0

It is difficult to answer 39 10,4

In conclusion, it can be noted that since in the citizens’ perception the local level 
councils are the main ones in the country, they are considered to have limited influence 
on political decisions. 

Table 21. Answers to the question “Do you think that local councils have influence on 
political decision making?

Answer options Number % by column

Yes, they have influence 160 19,3

Partly have influence 249 30,1

No, do not have influence 223 27,0

Difficult to answer 195 23,6

1.3 Analysis of successful practices of public councils

Speaking about successful practices of PC, one should not overestimate expectations 
and consider this institution a panacea for all problems. A successful practice is under-
stood as the performance of the whole volume of work that is stipulated by the Law, i.e. 
full implementation of powers. In the current environment, this is the best result that can 
be achieved by a political institution.

The results of the work of 216 local level PCs for the year can be characterized by the 
following parameters:



221NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 1.

1) meetings - 2 148;

2) number of adopted recommendations - 1 821;

3) public hearings - 468;

4) conducted public monitoring - 1 769;

5) reviewed during the public expertise of the normative legal acts - 5 445;

6) held hearings of the reports on the budget execution - 453.

The peculiarities of the work of local level councils are a large number of considered 
topics, as well as, accordingly, public hearings and monitoring, a large number of hearings 
of reports, because they are presented not only by the mayor, but also by heads of depart-
ments. If we talk about the expertise of NLAs, many of them are associated with changes 
in laws and codes - for example, with the adjustment of tax rates and payments. 

Nevertheless, it should be noted that the intensity of work of councils is different: for 
example, 14 councils in the Pavlodar region held 26 meetings a year, while one council of 
the Almaty held 25 meetings and 21 councils of the Kostanay region held 345 meetings. 
Thus, we can state that the results of the work depend largely on the consciousness of 
the members of the Council. 

If we consider the cities of republican significance, there the PC hears the reports of 
mayor of the city, 18 departments of akimats and mayors of districts, as well as the police 
department of the city. But if you analyze the statistics, in Almaty there were 28 hearings 
(all reports were heard), in Astana - 3, and in Shymkent - 12. That is, some of the depart-
ments or akimats were not heard, which was not followed by any reaction from anyone.

If we talk about what 22 PC CGBs did for the year, their activity is characterized by the 
following indicators:

1) meetings - 58;

2) number of accepted recommendations - 105;

3) public hearings - 62;

4) conducted public monitoring - 26;

5) legal acts considered during the public expertise - 1 898;

6) hearings of budget execution reports - 18.

The PC CGB has slightly different priorities - their main emphasis is on the expertise 
of NLAs and public hearings, while the number of monitoring and hearings is much less. 
Nevertheless, it should be noted that, on average, one council holds only a little more 
than two meetings a year. One meeting a year was held by MDDI AI, MES, MA, MJ, MEGNR, 
MCS, MFA, MNE, MISD, MTI. For comparison, the council of the Ministry of Finance of the 
RK held eight meetings, the MNE and FMA - seven meetings each. Thus, there is a clear 
distinction between working and non-working councils. 

It is legitimate to ask how we can assess the amount of work performed by the PC. 
For example, the operating organizations of Almaty with 39 people and one employee of 
technical staff accepts about 900 applications of individuals and legal entities per year, 
while the Mazhilis of the Parliament, which has three times more paid members, staff and 
funding of several billion tenge, accepts about 1 500 applications per year. In principle, if 
the PC works, it usually does quite a lot, taking into account its few members and minimal 
level of financing. 
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As for the boards of quasi-public companies, they did not achieve any noticeable 
results in 2021, since they were formed at the end of that year. However, already now it 
is possible to understand how their activity will develop, for which we will consider the 
example of the PC of Samruk-Kazyna1:

- On December 8, 2021, the council was created;

- On February 17, 2022 the first meeting was held;

- March 26, 2022 there was a meeting dedicated to the privatization of portfolio 
companies;

- May 20, 2022 started the hearing of reports of various NCs, starting with NC KazMu-
nayGas (hereinafter, KMG).

In other words, if there is political will, the activity of such councils will be higher 
than that of the CGB councils.

1.4 The analysis of problem aspects of activity of public councils

1.4.1 General problem aspects of activity of public councils

Besides successes, PCs have also problems, a part of which is visible only for mem-
bers of councils, but another part is also visible for citizens. 

The analysis of practices of PCs helps to highlight the following typical problem as-
pects of their activity which are the same for all.

Misunderstanding of status
Despite the fact that six years have passed since the beginning of the work of CBs, 

many still do not understand that the councils are an advisory body that only formulates 
and voices the problems of society, but does not represent it and does not express its 
opinion, which the maslikhat deputies do. Accordingly, they have another level of publici-
ty, another level of qualification and so on. First of all, the PC members are experts in their 
field, and only then and not always the leaders of public opinion and even more so the 
politicians. This misunderstanding leads to significant problems of individual members 
of councils with the state bodies. 

Everyone understands that the work of consultative and advisory bodies can be eval-
uated only by experts, but in the case of the PC there is no such understanding. 

Lack of necessary selection criteria
Despite the fact that the volume of documents for the PC members is more than for 

the members of the Parliament of the RK, the main thing is missing - it is necessary to 
check the knowledge of relevant legislation, in particular the Law “On the Public Coun-
cils”, and separately for members of local councils the Law “On Local Government and 
Self-Government”, and for members of the PC the Law “On the Government”. It is also 
necessary to know a number of by-laws concerning the work of the PC and state bodies. 

As practice shows, quite often many members of councils do not know the statutory 
acts and since there are no programs of their training, they keep reading them. This, on 
the whole, reduces the effectiveness of work of councils. 

1  https://www.sk.kz/public-council/news/?lang=ru
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Regulation of activity
Despite the fact that the levels of PCs remained, and that there are PCs at the level 

of districts, cities of national significance, and regions, the legislative base still does not 
fully reflect this diversity. The Law itself is not worked out, there is no connection with 
other legal acts, the list of subordinate acts is not complete. There are numerous repeti-
tions of terms - for example, there are public hearings of the environment, public hearings 
within the framework of the environmental impact assessment of economic objects and 
soon there will be introduced public hearings conducted by public control groups. This all 
interferes with the work of both the councils and the state as a whole. 

Documentation and legal status
The weak point of all the PCs is the document flow, or rather the absence of fixation 

of many actions by documents. This is connected both with the lack of time, and low qual-
ification of the members of the councils and the secretariat. 

Also, the problem is that the PCs are not legal entities or as the Assembly of People 
of Kazakhstan is an institution without the formation of a legal entity. This prevents them 
from having a seal and an electronic digital signature. This form of organization is still 
not reflected in the legislation of the country. In turn, the lack of an electronic digital sig-
nature (EDS) prevents the full-fledged document flow through the e-government system.

Powers and Responsibilities
The main problem of the PC is the extremely small number of opportunities to influ-

ence the state authorities. In fact, there are two:

1) the ability to get a reasoned response to its recommendations; and it is still un-
clear what a reasoned response is;

2) there is the possibility of not agreeing to the budget of the CGB or LEB; given the 
scandal this would cause, this measure cannot be applied. 

For the most part, the personal political weight of the Council members makes the 
state authorities answer on the merits and adopt recommendations for action, and not 
the statutory powers, because the officials are not threatened with any failure to imple-
ment the recommendations of the PC in principle. 

It should also be noted that in 2021, due to the discussion of reports on the devel-
opment of subordinated organizations and hearing the reports on the observance of 
human rights by the law enforcement bodies, the duties of the PC have greatly increased, 
but they have not received any rights and resources. This puts the PCs in an extremely 
uncomfortable position. 

Popularization of activities
Now the popularization of the activity of PCs is going only at the expense of the ac-

tivity of members of the Boards themselves, if they are popular in social networks, then 
people know about the activity of the Board, and if they are not popular, they do not know. 
As a rule, many mass media do not feel the need to cover the activity of PCs, but there 
are cases when the councils do not invite journalists to their events. This hinders the 
popularization of activity. 

However, on the other hand, when citizens have significant problems, experience 
shows that they easily and quickly learn about the existence of PCs, their powers and 
whether they can be useful to them or not. In general, for citizens of Kazakhstan need is 
the best teacher. 
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Responsibility of the PC members 
At present the legislation allows a member of the PC to attend meetings of the Coun-

cil itself and do nothing else, including not attending meetings of its commission, events 
of the Council, etc. And no measures of influence can be applied to him. In this case, the 
absence of one of the members of the commission does not allow in some cases to have 
a quorum at a meeting, increases the burden on other members of the commission and 
reduces the efficiency of work.

1.4.2 Specific problem aspects of the activity of public councils

Each kind of PC has also specific problems, originating from their peculiarities. In 
particular, the following problem aspects are characteristic of PC CGB:

1) the sheer volume of workload in the form of NLAs - if considered properly;

2) if there are citizens living outside of Astana, it is extremely difficult to get together 
outside of online communication;

3) it is extremely difficult to gather public hearings, because there is a great depen-
dence on CGB, and as a rule, hearings are held on an existing problem;

4) citizens are not accustomed to addressing CGB-related issues to the appropriate PC.

With regard to the local-level PC, the following draws attention:

1) a huge workload in the form of appeals from individuals and legal entities;

2) a large turnover of council members - up to 50% of its members are renewed;

3) The problem for the councils of Almaty, Astana and Shymkent is the absence of dis-
trict councils, so the citizens apply to them, which creates a large workload. At the same 
time their number is the same as in the councils of regions, although they have 300-400 
members of the councils of districts and cities who take care of some of the problems of 
citizens. 

4) Finally, the PC of the QPS companies have problems of the following nature:

5) there is no demand from the public directly to this or that company in the form of 
specific appeals;

6) these councils are still insufficiently known among the population (this is con-
firmed by the results of the survey);

7) such councils to a large extent depend organizationally on the companies they are 
created to monitor, which reduces their autonomy.

1.4.3 Problems of public councils (according to the sociological 
poll)

From the point of view of the population, the main reasons of the useless work of PCs 
are the following:

-	 the activity has a formal character;
-	 the activity of PCs is not known to the majority of citizens;
-	 the influence of PCs is limited by the state and bodies of local self-government;
-	 the activity of PCs depends on the state bodies.
In principle, almost all the reasons are justified and clear - this is why the majority of 
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councils achieve very modest results. 

Table 22. Reasons of uselessness and weakness of the PC’s activity

Question Answer options Number % by column

Why do you think 
the activities of 
the PC are use-
less?

The activities of the PC are of a formal nature 74 43,8

The influence of PC is limited by the state and 
bodies

43 25,4

The activities of PC depends on the organiza-
tional and logistical support of LEB

29 17,2

The majority of citizens are not aware of the 
activities of PC and are not visible

59 34,9

The majority of people in the PC, engaged in 
solving their own issues

25 14,8

LEBs are not obliged to implement their 
recommendations and suggestions on various 
issues

18 10,7

The PC actually perform the work that the 
deputies of the Senate and Mazhilis of the 
Parliament of Kazakhstan, Maslikhats are sup-
posed to do

27 16,0

The PC in the NH and the NC actually perform 
the work that their Boards of Directors are 
supposed to do

10 5,9

The PCs in fact perform the tasks and func-
tions of trade unions

9 5,3

I do not think so. 2 1,2

I do not know anything about their activities, I 
have not heard anything.

4 2,4

They bring light and voice problems, but do 
not solve them

1 0,6

It is difficult to answer 7 4,1

The interviewees also indicated the ways to strengthen the work of the PC, they in-
clude three main directions:

1) increasing the level of informing the population about the activities of the PC;

2) creation of PC websites with constant updates;

3) obligatory implementation of recommendations and suggestions of PC, addressed 
to LEB. 

It is noteworthy that from the point of view of the population as a consumer, it is 
really very important, and from the point of view of the PC members themselves, the im-
portance of these directions is insignificant. 
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Table 23. Areas to strengthen the work of the PC

Questions Answer options Number % by column

What, in your 
opinion, should be 
done to improve the 
activities of the PC 
at all levels?

Improvement of legislation regulating 
the activities of the PC 218 26,4%

Mandatory implementation of recom-
mendations and proposals of the PC to 
the LEB

245 29,6%

Participation of the heads of the LEB in 
the meetings of the PC with reports on 
their areas

215 26,0%

Raising the level of awareness of the 
population about the activities of the PC 339 41,0%

Conducting under the aegis of the PC 148 17,9%

Creation of websites of the PC with the 
regular updating of information 251 30,4%

Introduction of the practice of meetings 
of the PC members with the interested 
citizens and representatives of the legal 
entities

139 16,8%

Conducting an annual meeting of the 
President of the Republic of Kazakhstan 
with the heads of the PC at the national 
and regional levels.

136 16,4%

All of the above 5 0,6%

Introduction of the new members of the 
PC 1 0,1%

Difficult to answer 142 17,2%
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CONCLUSIONS 

Proceeding from the analysis of the experience of the PC, we can draw the following 
conclusions.

1. The efficiency of works of councils entirely depends on consciousness, efficiency 
and influence of council members - the legislation itself does not stimulate them to it 
and does not allow to exclude those members who actually do not work from structures 
of councils.

2. The councils of the CGBs and the QPS are extremely dependent on departmental 
activity. 

3. The relations between the PC and state bodies also depend entirely on the person-
al qualities of the board members, because the legislation does not give them effective 
levers to improve the work of state bodies.

4. Amendments of 2021 in the Law “On Public Council” considerably increase the vol-
ume of work, but at the same time they do not increase the powers, and the most import-
ant thing is that it is not clear how to implement them. In this case, the implementation 
also depends entirely on the political will and understanding by the PC members of their 
powers and the measure of what is possible. 

5. The qualitative composition of the PC may change in terms of the share of civil ser-
vants, and it is gradually reduced. However, it is necessary to note that work in councils is 
suitable first of all for people with free time employment, i.e. as a rule for the first leaders 
or pensioners, which limits participation of women and youth in councils. 

6. In favor of the candidacy of retirees, who have often been executives and civil 
servants, their qualifications and understanding of how the state apparatus works also 
speaks volumes. Because of the weakness of higher education and the lack of in-house 
seminars for professional development, many young activists are extremely unfamiliar 
with these aspects. 

7. Despite the fact that the PCs have existed for six years, many terms and processes 
are still not regulated by Law, and this allows government agencies and the councils 
themselves to avoid responsibility. 

8. In addition, the by laws do not take into account the difference between the three 
types of PCs, and it is already quite large. 

9. The overwhelming majority of PCs have significant problems with documents (let-
ters, minutes, recommendations, reports), which leads, on the one hand, to the fact that 
it is difficult to isolate and publish information about the results achieved by the boards, 
and on the other hand, there is no continuity between different compositions of boards. 

10. A training program should be implemented inside each council, which would 
make it possible to transfer knowledge to new PC members who have no experience of 
work in such bodies. 

11. The overall activity of councils depends on public interest, which is strongest 
in the regions, average in CGBs, and minimal in the companies of the QPS. The majority 
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of citizens in their lives interact most with mayor’s offices, rarely with ministries and 
agencies, and almost never with the NC; this explains the level of interest in the work of 
respective PCs, which also depends on the activity of council members themselves. 

12. PCs have become an essential school for politicians of the regional level: having 
gained experience and fame there, they then become deputies of the maslikhat and even 
the Mazhilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. 

13. If a regional council actively creates committees and working groups, it has a 
chance to unite around itself dozens of local public figures and NGOs. This helps the 
council to work better and cover more topics, and helps activists to get involved in the 
decision-making system.

14. The influence of the PC and its members depends not only on personal qualities 
and activity, but also on participation in collegiate decision-making centers.
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SECTION 2. 

ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF PUBLIC COUNCILS FORMED 
BY THE SUBJECTS OF THE QUASI-PUBLIC SECTOR

QPS is a new field of activity for PC. This was aided by the changes and additions 
to the Legislation of January 3, 20212 on the instructions of the Head of State, voiced in 
the Address to the People of Kazakhstan of September 1, 2020 “Kazakhstan in the New 
Reality: Time for Action”3.

In particular, the President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev noted that the fight 
against corruption has become more systematic, more attention is paid to the causes of 
corruption, and preventive work is carried out. At the same time, in his opinion, in order 
to identify corruptive factors, an anti-corruption analysis of regulations and work pro-
cesses in government agencies and QPSs should be carried out. At the same time, the 
Head of State noted the need to create an PC in the QPSs, which would ensure openness 
and transparency of their activities to the public. The President set a task for the wide 
involvement of representatives of different social groups in the PC. The Head of State 
considers it extremely important to create a unified information resource where the in-
formation about the financial and economic activities of the SSC, the use of budgetary 
funds and other data will be available to the public.

The Concept of Public Administration until 2030, approved by Presidential Decree No. 
522 of February 26, 2021, provides for measures to reduce the QPS, to improve its effi-
ciency, transparency and accountability4. As noted in this document, initially the forma-
tion of QPS subjects was aimed at solving tasks of the state, including the development 
of strategically important and undeveloped markets, the creation of technological indus-
tries in non-resource sectors of the economy with further withdrawal of QPS subjects 
from the competitive market. 

In his Address of September 1, 20215, the Head of State posed a socially significant 
question to the Government of Kazakhstan: why do some NCs and state enterprises op-
erate at a loss, and their top managers bear no responsibility for this? Accordingly, it is 
of great importance to organize the work of QPS subjects on the principles of self-suffi-
ciency and profitability, and when losses arise, their managers must be held accountable.

The tasks on the agenda in Kazakhstan after the tragic events of January 2022 require 
closer interaction between the state and NGOs and a systemic reboot of civil society in-
stitutions. The head of state deemed it necessary to involve public organizations and ac-
tivists more broadly and deeply in the preparation and implementation of reforms, which 

2  Law of the Republic of Kazakhstan of 3 January 2021, No. 406-VI LRK “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts of 
the Republic of Kazakhstan Regarding the Activities of Public Councils”.
3  State-of-the-Nation Address by President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. 1 September 2020. “Kazakhstan in 
the New Reality: Time for Action”.
4  Concept of Public Administration in the Republic of Kazakhstan until 2030: Building a Human-centred Model - “People First”, ap-
proved by Presidential Decree No. 522 of 26 February 2021.
5  State-of-the-Nation Address by President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. 1 September 2021 “Unity of the 

People and Systemic Reforms - a Solid Foundation for the Country’s Prosperity”.
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implies open discussions of national projects and strategic documents without imitating 
dialogue. In his Address to the People of Kazakhstan on March 16, 2022, he emphasized: 
“We must awaken civic activity in the country and launch a process of conscious and 
constructive partnership between the state and society”6. For this reason, the state seeks 
to develop PCs not only under the state bodies, but also in the QPS. Despite the criticism 
of the activities, the PCs have a great institutional potential, which requires full imple-
mentation. At the initiative of Kassym-Jomart Tokayev, the renewal of their composition 
and work plans is planned for 2022. In order to create a unified institutional model of 
social dialogue, strengthen the interaction between the government and the people, and 
systematize the activities of the PC, he proposed to create “National Kurultai” instead of 
the National Council of Public Trust7.

In accordance with the instructions of the President of Kazakhstan Kassym-Jomart 
Tokayev, a number of articles of the Law “On Public Council” were amended and supple-
mented, which allowed to form the necessary legal framework for the establishment of 
the PC in the QPS8. So, according to paragraph 1 of Article 1, the PCs are consultative, ad-
visory, supervisory bodies formed not only by ministries, bodies directly subordinate and 
accountable to the President of the country, local governments, but also by the subjects of 
the QPS on issues within their competence, and paragraph 5 of the same article defines 
that the PCs created by the subjects of the QPS together with non-profit organizations 
and citizens are at the national level; they also include PCs created by ministries, bodies 
directly subordinate The recommendations of the PCs are mandatory for consideration by 
the state bodies and the subjects of the QPS, which take decisions in accordance with the 
Law and provide reasoned responses.

The activity of PCs in the subjects of the QPS is aimed at expressing the opinion 
of civil society on socially relevant issues of their activities. The objectives of the PC of 
the QPS are to represent the interests, demands and expectations of civil society and 
take into account its opinion when discussing the decisions of the subjects, to organize 
effective interaction between civil society and the subjects of the QPS, to ensure public 
control and transparency of the activities of the QPS subjects.

The activities of the PC of the CGS subjects are based on five principles: indepen-
dence, activity of its members on a voluntary basis, autonomy, independence and publicity.

It should be noted that the main powers of the PC of the QPS are: discussion of the 
draft development plans of NMH, NC and NH, and action plans, discussion of reports and 
monitoring of the implementation of NMH, NC and NH development plans and action 
plans, discussion of the results of financial and economic activities, public control, cre-
ation of commissions in the areas of activity. 

The PC members of the QPS have the same rights and have the same responsibilities 
as the members of the PC at the national and local levels.

The powers of the PC formed by the Sovereign Wealth Fund and the NC belonging 
to its group are determined by the regulation of the PC, approved in accordance with the 
Law “On the Sovereign Wealth Fund”.

One of the directions of the PC QPS activities is to ensure the visibility and publicity 
of their activities. The PC informs the public about the results of interaction with civil 

6  State-of-the-Nation Address by the President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. 16 March 2022 “New Kazakh-
stan: The Way of Renewal and Modernisation” // https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-naro-
du-kazahstana-1623953.
7  State-of-the-Nation Address by the President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. 16 March 2022 “New Kazakh-
stan: The Way of Renewal and Modernisation” // https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-naro-
du-kazahstana-1623953.
8  The Law of the Republic of Kazakhstan of 3 January 2021, No. 406-VI LRK “On Amendments and Additions to Certain Legislative Acts 
of the Republic of Kazakhstan Regarding the Activities of Public Councils”.
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society and the QPS subjects, the composition of the PC, the agenda of the meetings, the 
decisions adopted and other issues of public importance. The information is published in 
the media and/or placed on the relevant Internet resources.

Thus, if earlier PCs operated only in the central and local governments, and for five 
years have accumulated experience of civil society participation in public administration, 
since 2021, after the introduction of changes and amendments to the Law “On Public 
Council”, there is a legal basis for their establishment in the QPS, which has remained so 
far outside of public control.

The creation of PCs in the QPS was a response to the public demand for the expan-
sion of public participation in the process of state governance, as well as the formation 
of new forms of dialogue between civil society and the QPS. 

This section is devoted to the study of the work of the PC in the QPS. All the informa-
tion used in preparing the section has been published in public access in various publi-
cations and on the Internet. Also, when preparing this section, materials of sociological 
research, conducted in the framework of preparation of this national report, were used.

2.1 Tactics of work of public councils at discussion of projects of 
development plans and reports of national holdings and national 
companies

PCs in NH and NC as consultative, advisory and supervisory bodies appeared in 2021, 
expanding the scope of civic political culture in the country. In 2022, six QPS subjects 
(Samruk-Kazyna SWF JSC, Kazakh Invest NC JSC, NC Kazakhstan Engineering JSC, NC Ka-
zakhstan Garysh Sapary JSC, NC Food Contract Corpration JSC, and Baiterek NMH JSC) 
generally established a systematic holding of meetings of PCs, which allows them to 
regularly listen to reports and reports, discuss socially important issues, make recommen-
dations aimed at improving the performance of the QPS subjects. 

For the NH and the NC, the PCs are new bodies that need to define their place and 
role in the governance system. At the same time, it is important to consider two key points. 

First, PCs as a public institution are capable of conveying the issues, demands, and 
aspirations of civil society to the QPS actors. As the state model is updated according to 
the idea of the “Second Republic,” PCs in state bodies turned out to be a needed tool for 
the implementation of new state policy, based on the principle of the “Listening State” 
declared by the head of state, which became especially relevant after the tragic January. 

Secondly, the PC is a new channel of interaction with representatives of civil society, 
through which the subjects of the QPS can directly address the public and through feed-
back mechanisms receive comments, suggestions and initiatives that contribute to the 
improvement of their activities.

The main objective of the work of PCs in the QPS subjects is to express the opinion 
of civil society on socially significant issues of their activities. In terms of realizing this 
goal, three key tasks can be distinguished:

1) representing the interests, demands and expectations of civil society and consid-
ering its opinion in the discussion of decisions of the QPS subjects;

2) organization of effective interaction of civil society with the subjects of the QPS;
3) ensuring public control and transparency of the activities of the QPS subjects.
Multiple ways of public participation and control over the processes of planning 

and management of the QPS subjects are designed to improve the transparency of deci-
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sion-making (mainly at the strategic level of governance), quality of services and public 
trust, publicity and transparency of activities of the QPS subjects to counteract corruption, 
improve financial management and procurement procedures in compliance with applica-
ble laws of the Republic of Kazakhstan.

Presidential Decree of the Republic of Kazakhstan dated February 26, 2021 №522 ap-
proved the Concept of Development of Public Administration in the Republic of Kazakh-
stan until 2030, which provides for the formation of an effective, optimal and transparent 
QPS9.

13 QPS subjects, including 3 NHs and 10 NCs were selected for the creation of the PC 
at the first stage. Table 24 shows the dates of establishment, the sole shareholders, the 
subject matter and the main types or activities of these QPS subjects. They are united by 
a similar legal form, because they are all joint-stock companies, they have a well-estab-
lished and functioning system of corporate governance, and therefore their activities are 
regulated by the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 13, 2003 № 415 “On Joint-
Stock Companies”10. In all the selected subjects of QPS the full packages of shares (100%) 
belong to the State, and the role of a sole shareholder is performed by the Government 
of the RK, a ministry, committee, NH or NC.

Table 24. Basic data on the subjects of the QPS, in which PCs were created

No. Name of the 
subject of the QPS

Date of es-
tablishment Shareholders Subject matter, main types or areas of 

activity

1 SWF Samryk-
Kazyna JSC 13.10.2008

Government of 
the Republic of 
Kazakhstan

1) Effective management of the as-
sets included in the SWF group

2) Ensuring that companies achieve 
their strategic goals and objectives

3) Investment activities

4) Introducing the best practices of 
corporate governance within the SWF 
Group

5) Increasing the economic efficiency 
of companies, including maximiza-
tion of their financial results

6) Other activities in line with the 
main objectives of the SWF

2 NMH Baiterek JSC 22.05.2013
Government of 
the Republic of 
Kazakhstan

1) Support for entrepreneurship

2) Development of the agro-industri-
al complex

3) Providing the population with 
housing

9  The Concept of Development of Public Administration in the Republic of Kazakhstan until 2030: Building a ‘People First’ Model, 

approved by Presidential Decree No. 522 of 26 February 2021.
10  The Law No. 415 of 13 May 2003 “On Joint Stock Companies”.
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3 Zerde NIH JSC 03.07.2008
Government of 
the Republic of 
Kazakhstan

Ensuring the institutional develop-
ment of the information and commu-
nication technology industry

2. Assistance in optimization of public 
administration system on the basis of 
further development of «electronic 
government».

3. Development of human capital in 
the ICT industry

4. Improvement of corporate gover-
nance in the group of holding com-
panies

4 NC KazGeology 
JSC 21.06.2011

Committee of 
Geology

MEGNR RK

1) Integrated geological study of the 
subsoil

2) Ensuring reproduction of the min-
eral resource base of the country in 
the field of solid minerals and under-
ground water

5 NC QazAvtoJol JSC 01.02.2013
Kazakhstan 
Temir Zholy NC 
JSC

1) Provision of services for the imple-
mentation of budgetary investment 
projects within the framework of the 
state task or at the expense of attract-
ed investments

2) Provision of toll road services

6 Kazakh Invest NC 
JSC 01.03.2017 MFA RK

1) Building a system to attract foreign 
investment

2) Attraction of investments into the 
economy of the Republic of Kazakh-
stan

3) Construction of Kazakhstan brand-
ing support system

7 NC Kazakhstan 
Garysh Sapary JSC 17.05.2005

Aerospace 
Committee 
MDDI AI RK

1) Participate in the development and 
implementation of ongoing, long-
term interdisciplinary space pro-
grammes in Kazakhstan

2) Implementation of space technol-
ogies aimed at addressing social and 
economic tasks of Kazakhstan

3) Development of space systems and 
complexes

8 NC Kazakhstan 
Engineering JSC 13.03.2003

Ministry of 
Industry and 
Infrastructure 
Development 
of the Republic 
of Kazakhstan

1) Diversification of production

2) Innovative development

3) Production Capability and Operat-
ing Efficiency Development

4) Organizational development

5) Sustainable development

6) Financial sustainability
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9 NC Kazakh 
Tourism JSC 14.07.2017

Committee 
of Tourism 
Industry of the 
Republic of 
Kazakhstan

1) Competence development and in-
vestment attraction

2) Digitalization of the tourism indus-
try

3) Informational and analytical sup-
port

4) Marketing and promotion

10 NC QazExpo 
Congress JSC 15.01.2013

Ministry of 
Trade and 
Integration of 
the Republic of 
Kazakhstan

To ensure the most effective use and 
development of the material, techno-
logical and other components of the 
EXPO-2017 legacy for the develop-
ment of Nur-Sultan, Kazakhstan and 
the world economy as a whole.

11 NC Food Contract 
Corporation JSC 05.07.2007 MA RK

1) Participation in ensuring food se-
curity and stabilizing the grain mar-
ket

2) Assistance to the diversification of 
cultivated areas and financial support 
of the agro-industrial complex (here-
inafter - AIC)

3) Assistance in improving the qual-
ity and yields of crops4) Promotion 
of the creation of a sustainable feed 
base of the agro-industrial complex

5) Promotion of grain exports

6) Improving the efficiency of NC 
Food Contract Corporation JSC

12 NIT JSC 04.04.2000

National 
Infocommuni-
cation Holding 
Zerde JSC

1) Ensuring uninterrupted functioning 
of the e-government IC infrastructure

2) Provision of information and com-
munication services

3) Improving the efficiency of the 
company’s activities

13 EIC KazakhExport 
JSC 24.02.2017

National 
Management 
Holding Bait-
erek JSC

1) Support for entrepreneurship in 
the large business segment

2) Increasing export potential

3) Support of entrepreneurship in the 
segment of small and medium busi-
ness

4) Transfer and implementation of in-
novations

5) Improving affordability of housing

The participation of independent directors in the work of the PCs of the QPS11 sub-
jects can be considered a good practice. Other positive examples in the activities of the 
PCs of the QPS subjects, as well as the activity of civil society and their positive impact 
are currently difficult to provide for the following main reasons:

11  Model Code of Corporate Governance in State-Controlled Joint Stock Companies, excluding the Sovereign Wealth Fund, approved by 
Order No. 21 of the Minister of National Economy of 5 October 2018.
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firstly, only the first year has passed since the formation of PCs and the beginning of 
their activities in the QPS subjects, i.e. the period of their activities is too short to identify 
positive examples;

secondly, there is a problem with information, since it is difficult (and often impossi-
ble) to find in the public domain on Internet resources the minutes of the PC meetings, 
which specifically outline the decisions on the issues considered;

thirdly, boring, uninteresting news, posted on the results of the PC meetings, contain 
only the statement of the facts of these activities and the names of the participants.

As the activities of PCs in QPS constituent entities become more active thereafter, 
we can expect to see concrete, positive examples of how civil society representatives are 
involved in their work and how they influence the activities of NHs and NCs.

At the conclusion of the competitive selections conducted by the working groups in 
the QPS entities, PCs were established in all 13 QPS entities between June 7 and Decem-
ber 27, 2021 (Figure 1). 

There is no detailed information about the creation of the PC in NC QazExpoCongress 
JSC, and the composition of the PC of Zerde JSC is presented on the corporate website 
without the date of its approval.

Figure 1: Creation of PC in the subjects of the QPS of Kazakhstan in 2021

In the subjects of the QPS the quantitative composition of the PC may vary from 10 
to 15 members: 

- In four subjects of the QPS - SWF Samruk-Kazyna JSC, NC KazGeology JSC, NC Kazakh 
Invest JSC, NC QazExpoCongress JSC - the working groups on the formation of the PC 
determined the number of members in 10 members, including 7 representatives of civil 
society; 

- In five QPS subjects - Baiterek NMH JSC, NC QazAvtoJol JSC, NC Kazakhstan Garysh 
Sapary JSC, NC Kazakh Tourism JSC, NIT JSC - 11 members, including 7-8 representatives 
of civil society; 

- In three subjects - Zerde NIH JSC, NC Food Contract Corporation JSC, EIC KazakhEx-
port JSC - 12 members, including 8-9 representatives of civil society;

- in one subject - NC Kazakhstan Engineering JSC - 15 members, including 14 repre-
sentatives of civil society. 
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As a result, in the constituent entity of the QPS with the largest quantitative compo-
sition of the PC it included twice as many civil activists, than in those constituent entities 
of the QPS, where the quantitative composition was set at the lower threshold level.

The average proportion of civil society representatives in the composition of the PC 
of the QPS subjects was 72.8%, in comparison with it high shares were in the PC of NC 
Kazakhstan Engineering JSC (87.5%), NC Food Contract Corporation JSC (75.0%) and EIC 
KazakhExport JSC (75.0%), and in other PC this indicator was lower (Figure 2).

0  2 4 6 8 10 12 14 16              
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Baiterek NMH JSC, QazAvtoJol JSC,  
NC Kazakh Tourism JSC, NIT JSC
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NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC
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Figure 2: Proportion of civil society representatives in the PC of the QPS subjects

Taking into account the diversity of public opinion, the representation of different 
layers of civil society in PCs is of great importance. Moreover, PCs serve as consultative 
and advisory bodies for discussing socially significant issues of QPS subjects’ activity and 
civil control. 

The total number of civil society members in the PCs established in 2021 was 107 
(Figure 3). Citizens of Kazakhstan, as representatives of civil society, were given the op-
portunity to participate directly in the activities of the PCs of the NH and the NC, as well 
as to familiarize themselves with information about the activities of the QPS subjects 
through the PCs and their members.

The legislature is represented by three deputies of the Parliament of the Republic 
of Kazakhstan, as well as one deputy of the maslikhat (3.7% of the total number of civil 
society representatives in the PC in the QPS). At the same time the deputies of the Majilis 
and the Senate of the Parliament of the RK were included in the PC of SWF Samruk-Ka-
zyna JSC, one more deputy of the Mazhilis of the Parliament of the RK - in the PC of NC 
Food Contract Corporation JSC, and the deputy of the maslikhat of Almaty - in the PC of 
Kazakh Tourism JSC. 

Business is well represented in the PC of the QPS: 63 people, or 58.9% of the total 
number of civil society representatives in the PC. Members of the business sector are 
present in all PCs in the constituent entities of the QPS in the number from one to six 
members. 

The sphere of science, including innovation and Think Tanks, as well as education 
(mainly higher education) is well represented (respectively 8.4% and 7.5% of the total 
number of civil society representatives in the PC in the QPS).

In addition, civil society categories such as veterans, trade unions, media, arts, politi-
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cal parties, women’s, environmental, and youth movements are also represented in the PC 
of the QPC (veterans, trade unions, media, arts each account for 1.9% of the total number 
of civil society representatives in the PC of the QPS and 0.9% each of the political parties, 
women’s, environmental, and youth movements).

Figure 3: Representation of different layers of civil society in the PC of the QPS subjects
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The election of the chairman, secretary, and presidium is of great importance for the 
organization of the work of the PC of the QPS constituent entity. According to the anal-
ysis of available information (Figure 5), chairs were elected in ten QPS constituent PCs, 
secretaries were elected in eight PCs, and bureaucrats were elected in five PCs. In some 
PCs, the chairs and secretaries have even been reelected.

The quantitative composition of the PC presidiums in the QPS subjects varies from 
three to five board members: 

- five members - in NC Kazakhstan Engineering JSC; 

- four members each - in NC KazGeology JSC, NC Kazakh Invest JSC, NC Food Contract 
Corporation JSC 

- three members - in NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC.

According to the approved provisions, all the PCs in the NH and NC are headed by 
members of the public, which helps to increase confidence in the Councils and organize 
more effective joint work of representatives of civil society with the heads and employ-
ees of the QPS subjects.

Subject of the quasi-public 
sector, under which the public 
council was created

Election of the 
Chairman of the 
Public Council

Election of the 
Secretary of the 
Public Council

Election of the 
Presidium of the 
Public Council

Availability of 
information on 

the Internet

NC Kazakhstan Engineering JSC    
NC Kazakh Invest JSC    
NC Kazakhstan Garysh Sapary 
JSC    

NC Food Contract Corporation 
JSC    

NC Kazgeology JSC    
NMH Baiterek JSC    
NC Kazakh Tourism JSC    
JSC NIT    
SWF Samruk-Kazyna JSC    

EIC KazakhExport JSC    

Zerde NIH JSC    

QazAvtoJol JSC    

NC QazExpoCongress JSC    

Figure 4: Election of chairs, secretaries and bureaux of the PCs of the QPS subjects

One of the conditions for the organization of the activities of the PC in the subjects 
of the QPS is the adoption of the Regulation on the PC, which determines the conditions, 
terms, procedure for the PC meetings, decision-making, organization and work of commit-
tees and expert groups, as well as other conditions of the PC activities. Moreover, by the 
Order of the Minister of Information and Public Development of the Republic of Kazakh-
stan dated February 26, 2021 No. 69, the Model Statute of the PC was approved, which is 
taken as the basis for the adoption of similar documents in all the subjects of the QPS.
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A number of PCs of the subjects of the QPS in 2021 and for eight months of 2022 
used the right to create working bodies to fulfill their powers. They created commissions, 
committees, expert groups, and working groups (Table 25). However, there is no available 
information on the results of their activities.

Table 25. Working bodies established by the PCs of the QPS subjects 
in 2021 and in eight months of 2022

No. 
The subject of the QPS, 
under which the PC was 

created

Number of 
created working 

bodies
Name of working bodies

Commission

1 NC QazAvtoJol JSC 1 Commission on ensuring openness and 
transparency of QazAvtoJol’s activities 

2 NC Kazakhstan Engineer-
ing JSC 4

Commission on strategy, privatization and 
regulation of the industry

Commission on perspective development, 
R&D, new directions

Commission on social and legal activity, 
internal corporate development and pro-
curement

Commission on financial and economic ac-
tivities

Committee

3 NC Food Contract Corpo-
ration JSC 3

Committee on Industrial Affairs and Sci-
ence

Committee on Finance and Budget Pro-
grams

Committee on Personnel and Anti-Corrup-
tion

Expert Groups

4 NC Kazakh Invest JSC 3

1)expert group on improvement of invest-
ment climate

2) expert group on finance and administra-
tive issues

3)expert group on support of investment 
projects

Working groups

5 NIT JSC 1
Working group to solve technical problems 
and performance of the eGovMobile appli-
cation

As the analysis showed, 10 out of 13 subjects of the QPS have approved regulations 
on the PC (Figure 5). At the same time for nine subjects these regulations are available 
on their corporate web-resources for public access.
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Thus, in 2021 there are operating PCs in 13 constituent entities of the QPS of Ka-
zakhstan. Among them, 10 PCs have elected chairs, eight PCs have secretaries, and five 
PCs have a council presidium. For three subjects of the QPS (NIH Zerde JSC, NC QazAv-
toJol JSC, NC QazExpoCongress JSC) there is no available information on their election. 
Approved regulations have 10 PC, and on the corporate Internet resources of three PC (NC 
QazExpoCongress JSC, NIH Zerde JSC, EIC KazakhExport JSC) there is no information on 
the approval of this document.

Subject of the quasi-public sector, 
under which the public council was 
created

Date and number of the decision to 
approve the Regulations on the Public 

Council

Availability of the approved 
Regulations on the Public 

Council on the website

NC Kazgeology JSC 24.03.2021 No. 44-p 

NC Food Contract Corporation JSC 29.07.2021 

NC Kazakh Invest JSC 04.08.2021 No. 2 

NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC 13.08.2021 No. 2 

NC Kazakh Tourism JSC 07.09.2021 

NIT JSC 17.09.2021 No. 2 

NMH Baiterek JSC 18.10.2021 No. 1 

NC Kazakhstan Engineering JSC 22.10.2021 No. 2 

SWF Samruk-Kazyna JSC Decree of the Government of the Republic of 
Kazakhstan 22.11.2021 No. 828 

QazAvtoJol JSC 02.02.2022 No. 2 

NC QazExpoCongress JSC No data 

Zerde NIH JSC No data 

EIC KazakhExport JSC No data 

Figure 5: Availability of approved provisions on the PC in the subjects of the QPS

Notes:

1. Regulations on the PC of NC Kazakh Tourism JSC approved September 7, 2021, but its 
text is not available on the site.

2. At the meeting of the PC of EIC KazakhExport JSC on October 15, 2021, as reported 
on the site, a number of working issues were considered, including the approval of the Regu-
lations of the PC, but there is no more complete information.

3. For Zerde NIH JSC, NC QazExpoCongress JSC there is no information on the approval 
of the Regulations on the PC.

The main form of the PC of the QPS subjects is the meetings. According to the num-
ber of meetings, one can judge whether the PCs are active or inactive. This also largely 
predetermines the tactics and the work plan of the PC based on the implementation of 
the principle of rhythmic meetings.

In 2021 and during the eight months of 2022, PC meetings were held in 10 entities of 
the QPS. Since there is no available information on the meetings of three PCs (NIH Zerde 
JSC, NC QazAvtoJol JSC, NC QazExpoCongress JSC), it is impossible to review and evaluate 
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their activities. The PC in these subjects of the QPS, most likely, are not working advisory 
and consultative bodies. The Regulation on the PC of NC QazAvtoJol JSC, approved by the 
decision of the PC of February 2, 2022 No. 2, indirectly indicates the holding of at least 
two meetings of the PC, but there is no supporting information.
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2

2
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EIC KazakhExport JSC 

NIT JSC 

NC Kazakh Tourism JSC 

NGEC Kazgeology JSC 

NMH Baiterek JSC 

NC Food Contract Corporation JSC 

SWF Samryk-Kazyna JSC 

NC Kazakhstan Engineering JSC 

NC Kazakh Invest JSC 

NC Kazakhstan Garysh Sapary 

Figure 6. Number of meetings of the PC of the QPS subjects for 2021 and eight months of 2022

According to the number of meetings of the PC held in 2021 and in eight months of 
2022 (Figure 6), the leader among the subjects of the QPS is the PC of NC Kazakh Invest 
JSC. It held eight meetings, including two meetings in 2021 and six meetings in 2022. 
They are followed by the PC of Samruk-Kazyna JSC (six meetings in 2022) and the PC of 
Kazakhstan Engineering NC JSC (three meetings in two years). The PC of NC Kazakhstan 
Garysh Sapary JSC and NC Food Contract Corporation JSC held five meetings each, the PC 
of Baiterek NMH JSC held four meetings, the PC of NGEC KazGeology JSC three meetings, 
and the remaining PCs held two meetings each.

In the first year of activity the tactics of the PC when discussing the draft develop-
ment plans and reports of the NC and NH were mainly familiarization, hearing the reports 
of the heads of the QPS subjects, their structural subdivisions, subsidiaries and affiliated 
organizations, discussing and assessing the current state of affairs.

NH and NC in 2022 were required to revise their development plans and action plans. 
Many PCs were involved in this process: they discussed reform programs, development 
plans, and action plans. This allowed the public to understand the ongoing work in the 
QPS subjects to define strategic goals and objectives, assess their implementation and 
offer their recommendations.

Taking into account the comments and tasks set by the Head of the State, at the 
meeting on February 16, 2022, the members of the PC of Samruk-Kazyna JSC heard the 
report on the reform plan of the National Holding Company, and at the next meeting on 
March 26, 2022, they were introduced to the proposed measures of reform in the direc-
tion of privatization and restructuring of assets, asked their questions and got answers.

The members of the PC of NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC considered both the 
development plan and the action plan of the NC. In particular, they considered the de-
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velopment plan for 2021-2030 at the meeting of the PC on March 31, 2022 and decided 
to approve it, and to recommend the management of the NC, while implementing the 
development plan, to pay special attention to the issues raised by the members of the PC 
during the discussion. At the meeting on June 7, 2022, this PC discussed the draft action 
plan for 2021-2025 and made a unanimous decision to approve it as a whole and con-
sider the recommendations made by the PC members when adjusting the action plan in 
2023.

The draft 2021-2030 development plan of NC Food Contract Corporation JSC was 
considered at the meeting of the PC on February 24, 2022. As a result of the discussion, 
it was unanimously decided to recommend the Management Board of the NC to amend 
the draft development plan. Moreover, at the meeting on June 10, 2022 the PC members 
listened to the report of the Board “The results of the NC Food Contract Corporation JSC 
for 2021”, which was taken into account. At that, the activities of the Company were con-
sidered satisfactory, and the Board was recommended to take measures on achievement 
of all planned indicators of activities for 2022, as well as measures on improvement of 
activities of the Company at the grain market, including the program of forward pur-
chasing, participation in provision of food security and stabilization of prices for grain, 
processed products, fodder and solution of other sectoral issues.

At the meeting on March 14, 2022 the members of the PC of NC Kazakhtelecom JSC 
discussed the plan of activities of the PC for 2022 and the development strategy of the 
PC for the years 2022-2031. As a result, the PC members were informed of the decision 
on the operating plan for 2022 and the development strategy.

As a result of consideration of the strategy of NC Kazakhstan Engineering JSC at the 
meeting of the PC on April 22, 2022, it was decided to develop proposals for amendment 
of the strategy in working interaction with the PC. Later on the meeting of June 17, 2022, 
the members of PC listened to the development plans of NC Kazakhstan Engineering JSC 
and its subsidiary Kirov Machine-Building Plant JSC. The Chairman of the Board of NC 
presented the concept of strategic development of NC Kazakhstan Engineerin JSC. The PC 
members supported the proposed concept.

Two issues were discussed at the meeting of the PC of KazGeology JSC on November 
26, 2021: the establishment of the National Geological Survey of the Republic of Ka-
zakhstan (NGS) and the draft adjusted strategy of JSC Kazgeology in 2016-2025. The PC 
members took note of the information on the establishment of the NGS and agreed with 
the adjusted development strategy. It should be noted that both issues are related to the 
development plans of the NC and the activities of the PC coincided with the beginning 
of the process of reorganization of the Republican Center of Geological Information Ka-
zgeoinform” LLP through the transformation into National Geological Service JSC with 
subsequent accession of KazGeology JSC to it.

At the subsequent meeting on January 22, 2022 members of the PC of KazGeology JSC 
discussed the decision of the Government of the RK dated December 30, 2021 No. 971 
“On some issues of reorganization of subordinate organizations MEGNR” on the planned 
reorganization. In particular, paragraph 2 of this resolution provided for the reorganiza-
tion of KazGeology JSC by merging with NGС JSC, created on the basis of transformation 
of Kazgeoinform LLP. This has caused mixed reactions of the public, who believed that 
NGС should have been created on the basis of KazGeology JSC. Thus, according to a mem-
ber of the PC Karagusova F.S., KazgGeology JSC is a successfully operating NGС, which 
has an established organizational structure, profitable contracts, a large number of stake-
holders, and is involved in joint ventures. At the meeting it was stressed that there is no 
more appropriate company in the country than KazGeology with qualified personnel as 
a basis for the NGC. It only remains to fill and create additional conditions for its devel-
opment as a full-fledged NGS. The adopted version of the resolution of the Government 
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of the RK, according to the participants of the meeting of the PC, will require additional 
costs from the state to form the authorized capital of the new company, as well as lead 
to unwarranted negative financial consequences associated with commitments assumed 
by Kazgeology JSC in the execution of commercial contracts. During the discussion of this 
issue, the PC members Akhmetova G.R. and Bekturgenev K.A. proposed to make an open 
appeal to the Head of State and the Government of the RK, placing it on the Internet site 
of Kazgeology JSC and send it to the addressees. Mukhambetov G.M., a member of the PC, 
proposed to organize and hold meetings in MEGPNR, the Office of the Prime Minister of 
the Republic of Kazakhstan and the Presidential Administration to try to convince once 
again to correct the decision of the Government of the RK before sending an open appeal. 
As a result of discussion of the issues on the agenda of the PC of Kazgeology JSC decided 
to prepare and send to the Government an open appeal to the Head of State, as well as 
place this appeal on the Internet site of Kazgeology JSC.

At the initiative of the members of the PC on February 16, 2022 joint meeting of the 
Board of Directors of Kazgeology JSC with the members of the PC was held, which was 
attended by representatives of the Ministry of Energy and Natural Resources, to discuss 
the effectiveness of the proposed model of the NGC and the negative consequences of 
the implementation of the decision of the Government of the RK. The PC members did 
not receive intelligible answers, justifications and arguments from the representatives of 
the sectoral agency. Accordingly, the PC members prepared and sent an open appeal to 
the President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev on February 17, 2022. The same day 
it was posted on the corporate website of Kazgeology JSC.

At the meeting on August 4, 2021 the members of NC Kazakh Invest considered the 
draft concept of investment rating of regions, which is important to activate and evaluate 
the work of mayor offices of regions and cities of national importance to attract invest-
ment in the development of their regions. When attracting investments, local authorities 
have to pay special attention to creation of comfortable conditions for implementation 
of investment projects, which will enable to launch new production facilities, create jobs, 
produce goods and services, and fill the budget with extra revenues. The investment 
rating of regions also serves to identify the best practices of regions in working with 
investors.

On October 16, 2021 at the meeting of the PC of EIC KazakhExport, the results of the 
current implementation of the development strategy of the NC for 2014-2023 and the 
main provisions of the bills were considered. The PC members were presented with the 
results of the development strategy, as well as the main provisions of the draft laws “On 
export credit agency of the Republic of Kazakhstan” and “On amendments and addenda 
to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on ensuring measures to develop 
and promote exports of domestic processed goods (works, services) in foreign markets”.

Thus, in 2022, the PC of six NC considered and discussed the draft development plans 
(strategies): NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC; NC Food Contract Corporation JSC; Kazge-
ology JSC; NC Kazakh Tourism JSC; NC Kazakhstan Engineering JSC; EIC KazakhExport JSC. 
The PC members not only heard the draft development plans, but also asked questions 
and gave their recommendations, which indicates their high level of professionalism, 
competence and civic engagement. Moreover, the members of the PC of NC Kazakhstan 
Garysh Sapary JSC also reviewed the draft action plan, on which they gave their recom-
mendations.

In addition to the draft development plans in the three subjects of the QPS (SWF 
Samruk-Kazyna JSC, Kazgeology JSC, NC Kazakh Invest) the members of the PC heard 
such issues as the reform plan, reform measures on privatization and restructuring of 
assets, creation of NGC as a new subject of QPS, the draft concept of investment rating 
of regions. These issues essentially influence the content of development plans. This 



244 NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SE
CT

IO
N

 2
.

approach in the tactics of the PC work should be considered positive, because it allows 
involving the members of the PC in understanding the issues taken into account in the 
planning of the activities of the NH and the NC.

The peculiarity of the tactics of the work of the PC in discussing the draft develop-
ment plans and reports in 2022 was to hear the reports of the heads of structural divi-
sions in a planned manner. This allows the PC members to immerse themselves in the 
work of the NC, to understand the specifics of its activities, to identify the key points for 
further, more effective interaction. So, at the six meetings held in eight months of 2022 
the PC members heard the reports on the activities of all the structural subdivisions of 
the Tax Committee, the regional directors, as well as on the investment projects in the 
field of agriculture. For example, at the meeting on June 30, 2022 the members of the 
PC NC Kazakh Invest listened to the report of the regional block of the Service Support 
Department. Deputy Director of the Department M. Esenov familiarized with the work 
of this block, carrying out activities on attraction of investments to the regions, mainte-
nance of investors and post-investment monitoring. He explained the main functions and 
tasks performed by the regional bloc as well as representatives in the regions to the PC 
members. The regional representatives of Karaganda, Mangystau and North-Kazakhstan 
regions and Astana reported to the PC members via videoconferencing.

The same tactics are followed by the PC of Samruk-Kazyna, which at its meetings 
in 2022 listened to the reports of subsidiaries of the National Holding at a time. Thus, 
at the meeting on May 20, 2022, the PC members discussed KMG’s report on the imple-
mentation of the development plan and strategy in 2021, the NC projects, compliance 
system issues, including anti-corruption, disclosure of insider information, listing and the 
existing sanctions risks. At the meeting on 27 May 2022, they listened to the report of KTZ 
on the results of its activity in 2021, its strategy, relations with trade unions, work of the 
compliance service and fight against corruption, on 7 June 2022 - to the information on 
the activity of KEGOC, and on 21 June 2022 - to the report on the results of Kazakhtele-
com in 2021.

Similar tactics were applied at the meeting of the PC of Baiterek JSC on July 22, 2022, 
where the PC members heard the information on the activities of three subsidiaries at 
once: Agrarian Credit Corporation JSC, KazAgroFinance JSC, Entrepreneurship Develop-
ment Fund “Damu” JSC. Information about their activities was taken into account.

In some QPS subjects the agenda of the meetings of the PC included actual issues of 
their activities, reflecting the industry specific problems and requiring high professional 
competence and erudition from the public. Thus, on April 20, 2022 at the meeting of the 
PC of NC Food Contract Corporation JSC the report on the implementation of the forward 
purchase of agricultural products was considered. The PC members decided to take note 
of the report and recommend the management board of NC Food Contract Corporation 
JSC to intensify work on the program of forward purchase of agricultural products in or-
der to implement it in full in time. Another example: when the PC members of NIT JSC at 
the meeting of September 17, 2021 heard a report on the work of the mobile application 
eGovMobile. The PC recommended the e-Government Support Department of NIT JSC to 
work out the possibility of creating a local file and its analytics on the failures of the mo-
bile application, to reanalyze its problematic issues and to form an action plan for their 
elimination. In addition, it was proposed to re-introduce analytics on the problematic 
issues of the mobile application eGovMobile, as well as to develop an action plan to fix 
them at the meeting of the PC.

In the remaining NH and NC, judging by the available information, at the meetings of 
the PC did not consider the draft development plans and reports, which does not allow 
talking about their tactics of work.
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2.2 Results of monitoring the implementation of development 
plans and action plans

In Kazakhstan, monitoring of the implementation of development plans and action 
plans of QPS subjects is carried out according to the rules approved by Order No. 14912 
of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated February 27, 
2015. However, the Law “On Public Councils” of November 2, 2015 No. 383-V13 does not 
specify at what stage the PC may consider the results of monitoring the implementation 
of development plans and action plans of NH and NC.

Perhaps this was one of the reasons why in 2021-2022 none of the PCs of the QPS 
included in the agenda of their meetings and did not consider the issue of monitoring of 
development plans and action plans. Although the members of the PC of NC Kazakhstan 
Garysh Sapary JSC for the past period have already gained some experience in reviewing 
both the development plan and action plan, and have made their recommendations on 
them to the management of the NC. Therefore, they can now move on to the review and 
discussion of the issue of monitoring the implementation of these documents. The draft 
development plan was also reviewed by the members of the PC of NC Food Contract Cor-
poration JSC and gave their recommendations for changes. In general, the PC of six NCs 
(NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC; NC Food Contract Corporation JSC; Kazgeology JSC; 
NC Kazakh Tourism JSC; NC Kazakhstan Engineering JSC; EIC KazakhExport JSC) at their 
meetings in the analyzed period reviewed and discussed the draft development plans or 
development strategies, thereby laying the foundation for the transition to consideration 
and discussion of the issue of development plans monitoring.

Members of the PC of the QPS subjects when considering the results of monitoring 
should take into account that the authorized body of the relevant industry prepares re-
ports on the monitoring of the implementation of development plans and action plans of 
NH and NC using the software. Accordingly, they may invite representatives of the autho-
rized body of the relevant industry to their meetings to hear their reports on monitoring 
the implementation of development plans and action plans, in addition to reports and 
management reports of the QPS subjects. This will provide a more complete picture of 
the implementation of the approved development plans and action plans of NH and NC.

2.3 Role of public councils in discussing the results of financial and 
economic activities and public procurement

The indicators of financial and economic activities of the NC and NH are defined in 
their development plans and action plans. These plans include investments, revenues, 
expenses, loans, dividends and other information relating to financial and economic ac-
tivities. 

According to the current procedure, the results of activities of NH and NC, whose 
shareholder is the state, are heard annually by the state body exercising the rights of 
ownership and use of the state package of shares. Reports on the results of the hearing 
are then sent to the authorized body for state planning and the authorized body for state 

12   1) Rules for the development, approval of development plans of national management holding companies, national hold-

ing companies, national companies in which the state is a shareholder, as well as monitoring and evaluation of their implementation, 
approved by Order No. 149 of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated 27 February 2015.
 2) Rules for the development, approval of action plans of national management holding companies, national holdings and 
national companies in which the state is a shareholder, as well as the monitoring and evaluation of their implementation, approved 
by Order No. 149 of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated 27 February 2015.
13  The Law of the Republic of Kazakhstan No. 383-V of 2 November 2015 on Public Councils.
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Over the past two years, only the PC members of two QPS subjects discussed the 
results of financial and economic activities. At the meeting of the PC members of NC Ka-
zakhstan Engineering JSC on May 20, 2022 heard the report on the financial and econom-
ic activities of the NC for 2021, which noted the implementation of major objectives and 
plans, and at the meeting on June 17, 2022 considered the problematic issues, solutions 
and the results of financial and economic activities of Kirov Machine-Building Plant JSC, 
as well as the results of the Chairman of the Board of NC Kazakhstan Engineering JSC for 
100 days. At the meeting on December 8, 2021 the members of Baiterek PC considered 
the information about the activities of the National Holding. After discussion, they decid-
ed to take note of this information, and at the meeting on May 16, 2022 heard and after 
discussion took note of the information about the results of financial and economic activ-
ity of Development Bank of Kazakhstan JSC, a subsidiary organization of NH, for 2021. In 
other NH and NC, based on available information, the members of the PC did not consider 
the results of financial and economic activity at their meetings.

Thus, the role of the PC in discussing the results of financial and economic activities 
of the QPS subjects for the past two years is not fully disclosed. Nevertheless, civil soci-
ety representatives have already had the opportunity to familiarize themselves with the 
financial and economic activities of some QPS subjects, to participate in the discussion 
of their reports, to ask their questions.

Procurement is one of the processes carried out in the NH and NC to ensure their 
activities. At that, the QPS subjects, on the one hand, act as suppliers of goods, works and 
services for the state bodies, participating in the state procurements conducted by them, 
and on the other hand, they themselves act as customers of goods, works and services, 
purchasing them in accordance with their needs and requirements. 

Law of the Republic of Kazakhstan dated June 8, 2021 No. 47-VII LRK “On purchases of 
certain subjects of quasi-public sector” regulates relations associated with the purchase 
of goods, works and services necessary for the activities of National Holding and NC. In 
essence, this Law was adopted and began to operate during the period when the PC was 
formed in the subjects of the QPS in 2021. Accordingly, the practice of discussion at the 
meetings of the PC on the issues of procurement, conducted by the National Holding Com-
pany and the Tax Committee on the basis of the new Law is of great interest.

At the same time, the subjects of the QPS participate in the public procurement, 
conducted by the state bodies. In this case the relations between them are regulated by 
the Law of the Republic of Kazakhstan dated December 4, 2015 No. 434-V ZРК “On state 
procurements”.

Despite the fact that the area of procurement for the subjects of the QPS is regulated 
by two laws15, and the procurement process itself is constantly being improved, including 
the use of web portals and digital technologies, this area is still associated with corrup-
tion risks associated with procedural and financial violations, the expenditure of funds 
and other abuses both among customers and among suppliers of goods, works and ser-
vices.

Thus, the Concept of anti-corruption policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-

14  Article 184, paragraph 9, of Act No. 413-IV of 1 March 2011 “On State Property”.

15    1) Based on the Law of the Republic of Kazakhstan No. 434-V of December 4, 2015 on Public Procurement, contracts are concluded 
between state bodies acting as customers of goods, works and services, on the one hand, and NHs and NCs acting as suppliers, on the 
other hand.
       2) The Law of the Republic of Kazakhstan dated June 8, 2021, No. 47-VII LRK “On Procurement of Certain Entities of the Quasi-State 
Sector”, under which CPS entities act as customers for goods, works and services, while natural persons carrying out entrepreneurial 
activities, legal entities (except for state institutions), consortia applying for a procurement contract, act as suppliers.



247NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 2.

2026, approved by Presidential Decree No. 802 of February 2, 2022, indicated the highest 
share of direct procurement by single source method at 61% on average for 2018-202016.

In his message to the people of Kazakhstan on September 1, 2020 “Kazakhstan in 
the New Reality: Time for Action”, President Kassym-Jomart Tokayev emphasized the ex-
pediency of increasing the role of the PC by involving them in the work of procurement 
commissions. As the Head of State emphasized at the meeting with representatives of 
big national businesses on January 21, 2022, “public procurement is a huge economic re-
source, which must be used properly. We have big problems with it. The share of procure-
ment by non-competitive means is still large. Particular attention should be paid to the 
procurement of companies of the “Samruk-Kazyna” Fund. The secrecy, non-transparency, 
inflated prices - these facts must be urgently dealt with”17.

In the National Holding Company and NC, the PC and their members can play an im-
portant role in improving procurement procedures, increasing the share of competitive 
procurement methods, increasing procurement transparency in compliance with legal 
provisions on the protection of personal data, official, commercial and confidential infor-
mation, the prevention and reduction of offences in this area, especially the Law “On the 
Public Council” grants them the relevant rights to do so. In particular, the PC members of 
the subjects of the QPS have the right to participate in the tender commissions (auction 
commissions) for the procurement of the relevant subject of the QPS. Paragraph 44 of the 
order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated November 30, 2021 
No. 1253 “On approval of the rules of purchasing by some subjects of quasi-public sector, 
except for the Sovereign Wealth Fund and the organizations of the Sovereign Wealth 
Fund” provides that in order to implement their powers PC members participate in the 
tender commissions.

However, it should be borne in mind that participation in tender and auction com-
missions entails the responsibility of the Chairman and members of the Committee stip-
ulated by Part 3 of Article 207-1 of the Code of the Republic of Kazakhstan on Admin-
istrative Violations for illegitimate decisions taken on the results of a tender/auction. 
Such responsibility also applies to the PC members participating in the tender/auction 
commissions18.

It should be understood that, on the one hand, participating in tender/auction com-
missions, the PC member is obliged to perform functions of a commission member, i.e. to 
consider documents of potential suppliers, assess their compliance or non-compliance 
with qualification requirements, make the final decision on the purchase. On the other 
hand, he takes part in the discussion of the results of financial and economic activities of 
the QPS subject and makes the appropriate decision. In this case, the PC members have 
an increased responsibility.

Given the fact that according to paragraph 1 of Article 1 of the Law on PCs, the PCs 
have the status of an advisory and consultative, supervisory body, the response of the PC 
and its members is expressed in the form of recommendations, which are mandatory for 
consideration by both the state bodies and the subjects of the QPS.

The participation of PC members in procurements can be useful for the QPS subjects, 
because the participation of a disinterested party contributes to greater objectivity and 

16  The Concept of Anti-Corruption Policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-2026 and Amendments to Some Decrees of the Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan, approved by Presidential Decree No. 802 of 2 February 2022.
17  The Head of State held a meeting with representatives of domestic businesses. 21 January 2022 // https://www.akorda.kz/ru/gla-

va-gosudarstva-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-otechestvennogo-biznesa-2103845
18  The Code of the Republic of Kazakhstan of 5 July 2014 No. 235-V ZRК On Administrative Offences.
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fairness in procurement. Involvement of PCs and their members in procurement can be 
extended, for example, in the following ways

- discussion of the draft procurement plan for the next calendar year;

- evaluation of the volume and expediency of planned purchases by way of direct 
contracting

- discussion of reports on the implementation of the procurement plan;

- random check of individual procurements.

2.4 Improving the mechanisms of public councils: anti-corruption 
issues

Combating corruption is one of the topical issues requiring increased attention in the 
NC and NH. The purpose of combating corruption according to the Law of the Republic 
of Kazakhstan dated November 18, 2015 No. 410-IV LRК “On combating corruption” is 
elimination of corruption in society. Such work must be carried out by all the subjects 
of the QPS and their officials. Heads of NH and NC bear disciplinary responsibility for 
non-performance or improper performance of official duties to prevent the commission 
of corruption offenses by subordinate employees19. 

Civil society is increasingly involved in the fight against corruption in Kazakhstan by 
creating an atmosphere of “zero” tolerance to any of its manifestations. Based on the ex-
perience of advanced countries with low levels of corruption, Kazakhstan implements the 
best practice of wide involvement of civil society as the main condition for minimizing 
corruption.

As part of the ongoing anti-corruption policy and to strengthen public control in 
January 2021 the legal status of the PC and their members was expanded, their role 
and importance increased as a result of the introduction of amendments to the Law “On 
Public Council”. One of the primary tasks in terms of implementation and realization of 
the forms of public control of PC is to involve the population in the process of combating 
corruption. 

The public control is carried out by the PC members of the QPS through four forms: 
public monitoring, public expertise, public hearings, hearing the managers on the results 
of the work. 

In the practical activities of the PC of the QPS subjects on public control, the form of 
hearing the reports on the results of work turned out to be the most demanded. The other 
forms of public control have not yet received proper attention from the PC of the QPS, 
although the opportunities for this are created by the Law “On Public Councils”.

The concept of anti-corruption policy20, developed by order of the Head of State, has 
the ultimate goal - the formation of a society clean of corruption. The concept indicates 
that without broad public support the efforts to counteract corruption are doomed to 
failure. In this context, an important role is played by the formation of an appropriate 
culture in the subjects of the QPS, which can be promoted by the PC members. In general, 
the anti-corruption policy aims to create conditions in which corruption will be econom-

19  The Article 22, paragraph 1-1, of Law No. 410-V of 18 November 2015 “On Combating Corruption”.
20  The Concept of Anti-Corruption Policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-2026, approved by Presidential Decree No. 802 of 2 

February 2022..
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ically and reputationally unprofitable, in particular in the QPS subjects.

An important role in the prevention of corruption is given to strengthening the role 
of PCs, including those established in the subjects of the QPS. Point 48 of the Action Plan 
for the implementation of the Anti-corruption Policy Concept provides for the formation 
of recommendations in national reports on the activities of PCs in the Republic of Ka-
zakhstan for 2022-2026. In 2022 the first such National Report will be prepared, with a 
separate section for the first time considering the activities of the PCs of the QPS subjects.

As part of fulfillment of point 48 of the action plan for implementation of the An-
ti-corruption Policy Framework for 2022-2026 (“Strengthening the role of PCs in the 
prevention of corruption”) on the initiative of the Agency for Counteracting Corruption 
of RK and the MISD the PCs of mayor’s offices were established to counteract corruption.

Their main purpose is to express the views of civil society on combating corruption.

Monitoring of the activities of the commissions for the first nine months of 2022 
showed that active work began in Almaty and Shymkent, where five or more meetings 
were held, where the public raised the problematic issues of the regions, including those 
included in the map of corruption risks.

One of the functions of this collegial body is to monitor the work of government 
agencies and subjects of the QPS on the implementation of anti-corruption measures.

However, in most regions such public monitoring is carried out passively, in Astana, 
Akmola and Kostanay regions such practice is absent at all.

According to the anti-corruption policy the PC members of the QPS subjects should 
pay special attention to the signals that create public resonance on the issues of rational 
use of allocated budgetary funds.

The openness and accessibility of information on the activities of the PCs of the QPS 
subjects and their members is of no small importance for combating corruption. The 
practice of developed countries shows that the minimization of corruption is facilitat-
ed by broad access to information, transparency of decision-making processes, and the 
creation of mechanisms for public participation. The results of the monitoring show that 
there is no special section on the PC on the Internet resources of individual subjects of 
the QPS, although under the Law “On Public Councils” each council is obliged at least 
twice a year to inform the public about its activities through the media and (or) Internet 
resources, to publish in the media and (or) post reports on its activities on the Internet 
resource of the corresponding subject of the QPS. In practice, this section may be located 
on the third or fourth level of the structure of the Internet resource, which actually makes 
it difficult to quickly find and actively use by Internet users. 

The information posted on the Internet resources of the QPS subjects is usually brief, 
descriptive, and does not fully reflect the activities of the PCs and their members. This, in 
fact, limits the free access of citizens to information about the activities of PCs, their com-
position, adopted recommendations, the results of their consideration, etc., thus reducing 
the level of openness and publicity of the PCs for civil society.

In the fight against corruption PCs established in 2021 in the subjects of the QPS 
can play a major role, and such work has already begun in 2022. So, in execution of the 
instructions of the Head of State, given at the meeting of the Mazhilis of the Parliament 
of Kazakhstan on January 11 and at the meeting with representatives of domestic busi-
ness on January 21, 2022, Samruk-Kazyna JSC together with the Government of Kazakh-
stan developed a program to reform its activities, one of the key areas of which was the 
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transparency of procurement and tenders, the fight against corruption. Members of KMG’s 
PC at the meeting of May 20, 2022 during the public discussion of the report of KMG sub-
sidiary on the implementation of the development plan and strategy in 2021, a separate 
block addressed the issues of KMG’s compliance system, including countering corruption, 
the disclosure of insider information, issues of listing and sanctions risks. When hearing 
the report of NC KTZ JSC about the results of its activities in 2021 and its strategy at the 
meeting of the PC of SWF Samruk-Kazyna JSC on May 27, 2022 special attention was paid 
to the work of the compliance service and the fight against corruption.

At the meeting of August 13, 2021 the members of PC of NC Kazakhstan Garysh Sapa-
ry JSC considered the draft of the Rules of organization and conduction of social control 
in NC Kazakhstan Garysh Sapary JSC, which were approved after the discussion.

On October 15, 2021 the members of PC of NC Food Contract Corporation JSC having 
considered the issues of the agenda of the meeting and exchanged their opinions, decid-
ed to establish three standing branch committees of PC on the main activities, including 
personnel committee and anti-corruption.

At the same time, at the meeting of the Baiterek NMH JSC on May 16, 2022 the letter 
of the Agency of the Republic of Kazakhstan on counteraction to corruption (Anti-Cor-
ruption Service) concerning the possibility of creating a permanent body of the PC in the 
organizational form of a committee or commission on the problems of counteraction to 
corrupt practices was examined. But after discussion of the issue the PC decided not to 
create such a body. In the absence of available additional information, it is difficult to 
determine the reasons for such a decision.

It can be assumed that other PCs in the QPS will also hear reports and reports on 
combating corruption, and will make their own decisions. At the same time, since the 
beginning of 2022, anti-corruption compliance services (hereinafter, ACS) have begun to 
be formed in all NHs and NCs. Their task is to ensure compliance with anti-corruption 
legislation21. The ACS performs its powers independently from the executive body and 
officials of the subject of QPS, is accountable to the Board of Directors and is independent 
in combating corruption. Consequently, the reports and reports of the ACS may be heard 
at the meetings of the PC of the subjects of the QPS, devoted to combating corruption.

21  The Article 16(3) of Law No. 410-V of 18 November 2015 “On Combating Corruption”.
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CONCLUSIONS

Thanks to the establishment of PCs in the NH and the NCs, civil society representa-
tives have had the opportunity to hear reports and reports first-hand, participate in their 
discussion, ask questions, and receive answers directly from managers and specialists. In 
general, this can be considered a positive change, allowing to build an open and con-
structive dialogue between the QPS subjects and civil society.

The practice of the PC of the QPS over the first two years has shown that the optimal 
number of PC members is between 10-12. Only in one subject of the QPS (NC Kazakhstan 
Engineering JSC) the PC consists of 15 members, i.e. within the permitted upper limit. 
Representatives of civil society on average are represented in the PC of the QPS at the 
level of almost 73%. Above this indicator the PCs of NC Kazakhstan Engineering JSC, NC 
Food Contract Corporation JSC, EIC KazakhExport JSC. The high level of representation of 
business in the PC of the QPS can be considered a positive moment: almost 60% of the 
total number of civil society representatives, and together with the spheres of science 
and education - 75%. The remaining 25% are deputies of Parliament, Maslikhats, veterans, 
trade unions, media, art, political parties, women’s, environmental and youth movements.

During the analyzed period, the best experience has been accumulated in the PC 
of NC Kazakh Invest JSC, NC Kazakhstan Engineering JSC, SWF Samruk-Kazyna JSC, NC 
Kazakhstan Garysh Sapary JSC and NC Food Contract Corporation JSC, where meetings 
are regularly held, reports and reports are heard, socially significant issues are discussed. 
Their experience should be studied, presented in the form of cases and introduced to 
the participants of seminars and trainings, and disseminated to other PC in the QPS. The 
establishment of a more effective and systematic work of the QPS is required in EIC Ka-
zakhExport JSC, NIT JSC, NC Kazakh Tourism JSC, NC QazAvtoJol JSC, NC QazExpoCongress 
JSC. It is important to intensify the work of commissions, committees, expert and working 
groups established by the decisions of the PC in NC QazAvtoJol JSC, NC Kazakhstan Engi-
neering JSC, NC Food Contract Corporation JSC, NC Kazakh Invest JSC, NIT JSC.

It is recommended that the meetings of the PC of the QPS subjects annually consider 
and discuss:

- Development plans, action plans and reports on their implementation with the invi-
tation of the heads of authorized bodies of the relevant industries and representatives of 
the sole shareholders, as these basic documents determine the vectors of development 
of NH and NC, how successfully they achieve their goals and objectives, allow comparing 
the expected and actual results of their activities;

-financial statements and audit reports (prior to their submission for approval to the 
boards of directors and shareholders) with the heads of the IAS invited;

- procurement issues with the hearing of reports and reports of the heads of struc-
tural subdivisions dealing with procurement and with the participation of the heads of 
centralized services for procurement control;

- anti-corruption issues with the participation of the heads of the ACS.

It will be useful for the PC members of the QPS to use more actively the various forms 
of public control provided for by the Law “On Public Council”.
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It is also advisable to conduct specialized sociological surveys on the activities of the 
PC in the ministries and subjects of the QPS. For this purpose, it is proposed to develop 
and approve a methodology for conducting such surveys, distinguishing such categories 
of respondents as “civil society”, “private business”, “government agencies”, “media”, “QPS”. 
Each of them may have their own point of view and assessment of the activities of the 
PC of the ministries and the subjects of the QPS, which can be compared and contrasted.

In order that the PCs formed in the subjects of the QPS, on the principle of the ac-
tivity of its members on a voluntary basis, do not lose their active role over time, and do 
not become a bureaucratic machine, it is recommended to rotate the PC members after a 
certain period of time.

It is suggested to change point 44 of the order of the Minister of Finance of the RK 
as of November 30, 2021 No. 1253 “On the approval of the rules of purchasing by some 
subjects of quasi-public sector, except for Sovereign Wealth Fund and organizations of 
the Sovereign Wealth Fund”: “In order to exercise their powers, the PC members shall 
participate in the work of the tender/competition commission as an observer”. 

According to the Law “On the PC members in the subjects of the QPS are vested 
with the functions of control and observation, which implies participation in the tender/
auction commissions as a supervisor or observer. However, they are not empowered to in-
tervene and/or take decisions in the process of organizing and conducting procurements. 
EDS of the subject of the QPS as a customer can issue only to an employee of the NC or 
NH, i.e. a current employee, who has the corresponding responsibility provided by Law. It 
should be taken into account that the EDS of the legal entity is intended for work, regis-
tration, submission of reports, signing documents, carrying out certain operations on the 
web-portal of procurement. Given that the PC members are not empowered with these 
functions and are not employees of the QPS subject, there is no possibility of issuing the 
EDS of a legal entity to the PC members. Therefore, it is proposed to give the status of “ob-
server” to the PC members of the QPS subjects, who take part in the work of tender/com-
petition commissions, created by the National Holding Company and the Tax Committee.

In order to protect public interests, the PC members of the QPS are recommended, 
in addition to hearing reports on the performance of the QPS subjects, to more actively 
use other forms of public control stipulated by Article 17 of the Law “On Public Council”: 
public monitoring, public hearings, public expertise.

Considering that point 48 of the Action Plan on the Implementation of the Anti-Cor-
ruption Policy Concept provides for the formation of recommendations in the National 
Report on the activities of the PC in the Republic of Kazakhstan, it is recommended for 
the PC of subjects and their members to pay more attention at the meetings and in their 
activities to combating corruption in the NH and NC, and primarily to corruption preven-
tion, i.e. to offer recommendations of preventive nature aimed at preventing corruption 
offenses by managers and employees of the QPS subjects.

The existing normative legal framework allows us to define the contours of the sys-
tem of public control and the powers of those who carry it out. However, the analysis 
showed the incomplete implementation by the PC of its tasks of public control, provided 
in Article 16 of the Law “On Public Council”. In particular, one of the tasks of public control 
carried out by the PC is the involvement of the population in the process of combating 
corruption. In the Law “On Combating Corruption” the concept “combating corruption” 
means the activity of the subjects of combating corruption within their powers to prevent 
corruption, including the formation of an anti-corruption culture in society. It is recom-
mended that the Law “On Public Council” be supplemented with a norm that provides for 
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the PC and their members to conduct explanatory work on combating corruption and the 
formation of an anti-corruption culture in the subjects of the QPS, Moreover, the Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart calls to strengthen awareness-raising 
among citizens, considering it necessary to mobilize the entire society to combat corrup-
tion and to use the principle of “Corruption is a disease, the fight against it is our duty”22.

It should be taken into account that the members of the PC of the QPS subjects, as 
stipulated in the Law “On Public Council”, act on a voluntary basis. This is the principle 
upon which the work of the PC is based. On the one hand, this can be regarded as a moral 
basis for unselfish, honest, open, impartial, principled actions of the PC members of the 
QPS subjects, but on the other hand, this to some extent creates restrictions on the real 
possibilities of active work of the PC members, especially for a long period (more than 
one year), because in this case they may be required to spend more personal time, ef-
fort and even certain financial costs, including travel and accommodation of nonresident 
members for their participation in the physical meetings of the PC. Besides, it should be 
taken into account that the PC members have virtually no access to the current informa-
tion concerning the operational financial and economic activities of the QPS subjects. 
This may be due to the fact that some of them are not materially interested in a deeper, 
thorough and detailed study of the activities of the QPS constituents, the identification 
of socially significant problems, and the development and implementation of their rec-
ommendations. Thus, in essence, the members of the PC QPS are not able to replace the 
authorized supervisory and Law enforcement bodies to combat corruption.

22  https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-po-voprosam-protivodeystviya-korrupcii-1128
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SECTION 3. 

FEATURES OF PUBLIC CONTROL: INTERNATIONAL AND 
KAZAKHSTAN’S EXPERIENCE.

3.1 Mechanisms of public expertise 

Expertise is one of the productive forms of social control. The procedure of expertise 
implies an assessment of the activities of state bodies, effectiveness of adoption and 
implementation of decisions by such bodies, and preparation of proposals for addressing 
socially significant problems, in order to take them into account. 

Figure 7. Principles of organization of public expertise

Public expertise is a tool to influence public authorities, the end result of which will 
be an improvement in public policy23. At the same time, procedures aimed at identifying 
different interests/positions and opportunities for their configuration can be used24. 

In the State-of-the-Nation Address on September 1, 2020, President of the Republic 
of Kazakhstan K.K. Tokayev noted the special importance of the functioning of the PC and 
identified the necessary directions for the improvement of this institution. In particular, 
the Head of State pointed to the need to increase the role of society in controlling the 
process of public procurement, which to some extent corresponds to the functional con-

23   Legal Policy Research Centre. Principles of work of public councils // https://lprc.kz/wp-content/uploads/2020/01/PRINCZIPY-RABOTY-OB-

SHHESTVENNYH-SOVETOV.pdf (accessed on 02.08.2022)

24  Balabanov A.E. Public Expertise as a Form of Public Policy // Public Policy. 2021. V.5. No. 2, p. 44-64.
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tent of expert review25.

Figure 8: Public expertise in Kazakhstan: object and initiator

From Article 22 of the Law “On Public Council” it follows that the organizer of the 
public expertise in the Republic of Kazakhstan is only the PC. The expertise cannot be 
conducted without the consent of the PC, as well as without their participation.

In the preparation of the text of this report by the Kazakhstan Institute of Public 
Development (hereinafter - KIPD) conducted measurements of public opinion, which es-
tablished that every fifth Kazakhstani (20.7%) is sure that the PC can be called the body 
performing the functions of control. Also, about four out of ten respondents (42.5%) be-
lieve that the PC are an effective form of citizen participation in decision-making. 

The participants of the current Convocation of the PC, with whom in-depth inter-
views were conducted, are quite reserved in terms of describing the expert component of 
the work. Definitely, the participation in the procedure of public expertise in the format, 
as defined in the legislation, was mentioned by those respondents who were the par-
ticipants of the PC of the MJ of the RK. They pointed out that the main function of the 
Council is the discussion and examination of the NLAs. Also one of the participants of 
the interview, who represented the PC of the Tax Committee, pointed out that he sees the 
prospects for the development of public expertise in recommendations on how to build 
strategies for the development of the company. Thus, only one in ten of the participants 
in the series of in-depth interviews indicated familiarity with the procedure of public 
expertise. 

Expertise as a procedure of social control implies a high level of awareness. At the 
same time, as the results of the sociological survey showed, the level of knowledge of 
the EO is low. In particular, based on the survey, conducted by KIPD, which included 1 
200 respondents from all regions, it was found that only 19.1% of the respondents know 
about the activities of the regional PC, 22.1% of the respondents know about the urban 

25  Kazakhstan in the New Reality: Time for Action. State-of-the-Natiomn Address by the President of the Republic of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev. September 1, 2020 // https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarst-
va-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-2020-g (accessed 01.08.2022).
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PC, 29.4% know about the existence of the CB of the ministries 3.0%, 4.0% and 2.1% of 
the respondents respectively know about the PC of the National Assembly and Tax Com-
mittee, while 38.7% found difficulty in answering this question, or about four in every ten 
participants in the survey. 

There is a problem in the development of public expertise as one of the functions of 
PCs. The councils were given a broad list of functions, but they were not provided with 
methodological support. The format of the works on the expertise of the NLA is currently 
practically the only way to implement this type of public control in the framework of the 
functions of the PC. And this form of expertise is practiced in the framework of the work of 
the PC CGB. Of all the considered cases, the expert examination of NLAs currently appears 
to be the only working format of public expertise. The participants of the PC, with which 
the in-depth interviews were conducted, in almost 50% of cases indicate that this very 
direction should be excluded from the range of CB activities due to the duplication of the 
functions of maslikhats and the portal “Open NLA”. The PCs are used by the state bodies 
as an expertise of the draft NLAs, while they often do not have the necessary knowledge 
and skills for this. The format of the work of expert councils is currently not fully aimed at 
the procedures of involvement, including the procedures of expertise. At the same time, 
the potential of councils for public monitoring and the involvement of citizens in deci-
sion-making is reduced to the solution of secondary problems. 

It is possible to solve the problems if, following the example of the Scandinavian 
countries, the PCs start to develop a system of social audit within the framework of the 
existing commissions and organizational structures. This will increase the potential for 
the development of consensual democracy with the introduction of sustainable schemes 
of interaction between the state and society in everyday life.

3.2 Mechanisms of public monitoring

3.2.1 Analysis of international experience of social monitoring

A. de Tocqueville accurately pointed out the philosophical essence of the public’s 
right to monitor the activities of state bodies and structures, indicating that as soon as 
the State recognizes the citizens’ right to association, they can use it26. The formation 
of the bodies of public control gives the state an opportunity to better guarantee the 
protection of the rights and interests of citizens27. The definition of the notion implies a 
procedure of continuous, procedurally and legally regulated observation by subjects of 
social control over the correspondence of control objects’ activity to the public interests28.

In terms of the effectiveness of public control procedures the U.S. appears to be the 
undisputed leader. Among the existing 1.5 million public organizations29 the structures 
of public monitoring represent a special type of organizations, the functionality of which 

26  Tocqueville A. Democracy in America. Moscow: Progress, 1992. 554 p. p. 155
27  Kabanov Pavel Aleksandrovich. Public control in the field of combating corruption: scientific category and its content // Russian 

Journal of Economics and Law. 2014. No. 3 (31) //https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-kontrol-v-sfere-protivodeystviya-kor-
ruptsii-nauchnaya-kategoriya-i-ee-soderzhanie (date of reference: 29.07.2022).
28   Akhmetov Yerlan Kadyrzhanovich. On Public Monitoring of Normative Legal Acts // Bulletin of the Institute of Legislation and Legal 
Information of the Republic of Kazakhstan. 2015. No.4 (40) // https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obschestvennom-monitoringe-norma-
tivnyh-pravovyh-aktov (date of reference: 28.07.2022).
29  Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States. Fact sheet bureau of democracy, human rights, and labour. Janu-

ary 20, 2021 // https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/#:~:text=Approximately%201.5%20mil-
lion%20NGOs%20operate%20in%20the%20United%20States. (as of 29.07.2022)
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includes control over the actions of the authorities, holding elections and fulfillment of 
pre-election promises. They investigate and expose corruption and are also active on 
behalf of national minorities30.

After the political transformations in the countries of Central and Eastern Europe, the 
“young democracies” faced a number of acute social and political problems: poor gov-
ernance, corruption, social inequalities, and so on. One of the recipes to solve them was 
institutionalization of public control.

The situation in countries of Visegrad group (Poland, Hungary, Czech Republic, Slo-
vakia), where balanced socio-economic development is combined with functioning of 
democratic institutions, including control over the activities of the authorities, can be rec-
ognized as a successful practice. According to the international NGO Freedom House, the 
Visegrad Four countries are leaders among the countries of Central and South-Eastern 
Europe in terms of the aggregate index of democratic development. In 2021, the com-
bined index of democracy levels on a 10-point scale with the highest mark of one was 
7.74 in the Czech Republic, 6.8 in Poland, 6.5 in Hungary and 7.03 31in the Slovak Republic.

A special place in the system of public control actors in Poland is occupied by the 
civil network “Watchdog Poland”, formerly known as the Association of Local Civic Group 
Leaders, which was established in 2003.

The Watchdog Poland civic network operates throughout Poland. Regional specialists 
of the network cooperate with experts: lawyers, sociologists, economists and IT special-
ists through resource and educational centers. Since 2007, Watchdog Poland, as part of 
the “Powerful Watchdogs” program, has been supporting NGOs engaged in social control. 
“Watchdog Poland” performs systematic and widespread monitoring of public institutions 
as part of so-called “watchdog actions. After discovering a problem, the watchdog takes 
decisive actions to change the situation, which are divided into three types: “legal - when 
the watchdog prepares complaints to the court or controlling authorities and draws con-
clusions about implementing innovations based on the existing Law; political - when 
the watchdog learns that a new Law must be introduced or amended in order to correct 
the existing situation. In this case, the “gatekeeper” is obliged to encourage politicians 
to act through meetings, conferences, provision of expertise; public/public - when real 
change requires pressure through demonstrations, marches, mass mailings of leaflets. 
Sometimes it also requires the training of managers32.

Thus, analysis of the experience of public monitoring abroad shows the effectiveness 
of the non-governmental sector. Civic activists in the U.S., Germany, Poland have formed 
mechanisms to influence the situation. Monitoring is used to control the observance of 
human rights and to prevent the facts of corruption. The experience of Watchdog Poland 
can to a certain extent be adapted to the situation in Kazakhstan, where public monitor-
ing can be carried out by both PC members and NGOs. In this case, we are talking about 
the part of the work, when the “watchdog” can carry out public works, the essence of 
which is the formation of the necessary information wave around any problem.

30   McFaul M. American Civil Society // Nezavisimaya Gazeta. 2013. 29 Apr. // http://www.ng.ru/ideas/2013-04-29/1_us_society.html (ac-

cessed 29.07.2022).
31  Democracy Index 2021: the China challenge // https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/ (access 30.07.2022)
32  Based on the materials of the website of the Polish civil network “Watchdog Poland” // http:// www.siecobywatelska.pl (accessed 
01.08.2022)
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3.2.2 Public monitoring as a form of control in Kazakhstan

Public monitoring has several purposes: revealing of negative consequences “as a 
result of rendering of state services by state bodies, realization of state, government pro-
grams, strategic plans and budget programs, programs of development of territories, as 
well as application of norms of legislation of the Republic of Kazakhstan33”.

Figure 9: Objects and subjects of public control

Paragraph 1 of Article 20 of the Law “On Public Council” provides the right to deter-
mine the order of organization and carrying out public monitoring not only by a special 
legislative act, but also by other NLAs of the Republic of Kazakhstan34.

It is not quite correct to reduce monitoring only to public limited observation of ac-
tivities of state bodies35. Monitoring serves as a certain balancing system, which allows in 
practice implementing the principles of social justice.

The monitoring procedure begins with planning, and this function is entrusted to 
the PC. The plan of public monitoring should include the object of public control, timing, 
goals and objectives. 

Database for monitoring is the information, which PC members request from the 
state bodies and their officials, as well as from the subjects of QPS. According to the re-
sults of public monitoring the persons who carried out it make a conclusion. 

According to paragraph 3 of Article 20 of the Law “On Public Council” the right to car-
ry out public monitoring can be given to non-profit organizations on behalf of the PC36.

Issues of financing the procedure of public monitoring also have their own features. 
The Law “On Public Councils” does not regulate the procedure of payment for engaged 

33  The Law of the Republic of Kazakhstan dated November 2, 2015 No. 383-V “On Public Councils” (with amendments and additions as 

of 12/30/2021) // https://online .zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;-55&sdoc_params=text%3D%25D1%258D%
25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26mode%3Din-
doc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (accessed: 08/03/2022).
34  The Law of the Republic of Kazakhstan dated November 2, 2015 No. 383-V “On Public Councils” (with amendments and additions as 

of 12/30/2021) // https://online .zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447;55&sdoc_params=text%3D%25D1%258D%2
5D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26mode%3Din-
doc%26topic_id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (accessed: 08/03/2022).
35  Public monitoring: the state and prospects of development. Monograph / Under the general editorship of Sarpekov R.K. Nur-Sultan: 

RSE on PCV “Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan”, 2021. 186 p. p. 14-15
36   The Law of the Republic of Kazakhstan of November 2, 2015 No. 383-V “On Public Councils” (as amended as of 30.12.2021) // https://

online.zakon.kz/Document/? doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447; - 55&sdoc_params=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D
1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26mode%3Dindoc%26topic_
id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (accessed on: 03. 08.2022).
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non-commercial organizations, however the Law “On Public Services” provides two possi-
bilities of payment of expenses connected with conduction of public monitoring of public 
services quality. Thus, subjects of public control, when carrying out this activity on their 
own initiative, bear the costs at their own expense, while when a non-profit organization 
receives a state order, the payment is made from the state budget. The latter way of fi-
nancing of public monitoring organization can be available only to non-profit organiza-
tions, which at the same time have the status of non-governmental organizations.

A number of gaps in the legal regulation of the procedure should be noted.  In par-
ticular, paragraph 4, Article 20 of the Law “On Public Councils” enshrines the right to 
request from state bodies or their officials the necessary information related to the sub-
ject of monitoring. However, the subject composition of this norm is represented only by 
PC members. Other subjects of public control - non-commercial organizations - are not 
empowered with the right to request information when performing public monitoring37.

It turns out that the mechanism of public control, represented by monitoring proce-
dures, is institutionalized only in the form of monitoring the quality of public services, 
which does not engage the full potential of this mechanism. The sociological research 
with a sample size of 1 200 respondents was carried out within the frames of public 
opinion researches by KIPD. One of the questions of the questionnaire asked the partic-
ipants of the survey to express why they consider the activities of the PC useful. 43% of 
the respondents indicated that the PC help to identify the most acute problems of the 
region. Almost the same number of respondents (42,5%) pointed out that the PCs are an 
effective form of citizen participation in decision-making. However, only every fifth of 
the respondents (20.7%) indicated that they carry out public control. The analysis of the 
mentioned data allows us to state: the idea that the PC is a form of citizens’ participation 
in the governance prevails in public opinion, and only the third place in the frequency of 
mentioning by the respondents is the understanding that the PC can play a certain role 
in the system of public control. In the activities of PC should take into account this fact, 
taking into account that the monitoring will allow to notice the problem in time and to-
gether with state authorities to take measures to solve it.

The experts, with whom a series of in-depth interviews were conducted while pre-
paring the text of the national report, are more critical in their evaluation of the public 
control mechanisms. Nine out of 20 participants, when answering the question concern-
ing the evaluation of the efficiency of public control instruments within the PC activity, 
pointed out that they are inefficient.

The opinion that the PC should not perform control is repeated in various formu-
lations, since there are the Prosecutor’s Office, NSC, EIC and Anti-Corruption Service. In 
addition, the participants of in-depth interviews expressed the solidarity opinion that the 
Law provides for several forms of implementation of public control, but there are very few 
examples of when they were implemented in practice. 

Thus, we can say that the public monitoring in the modern system of coordinates is a 
fairly new mechanism. In the context of the PC activity there are reasons to believe that 
such monitoring should be developed and its role will gradually become more visible.

The data of the sociological survey conducted by the KIPD show in which spheres of 
life the work of the PC is manifested most of all. 39.0% of the respondents believe that 
the most noticeable PC work is to support the population in solving social problems; 
27.0% of respondents pointed out the role of the PC in solving the problems of employ-

37   Kiyazova A.Zh. Non-profit organizations in public monitoring: legal regulation and practice of application // Scientific and Legal 
Journal of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan. - 2019. – No. 4 (58).
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ment, 21.1% of respondents noted the importance of the PC in solving environmental 
problems. 19.3% of respondents stressed the importance of the work of the PC in protect-
ing the rights and freedoms of man and citizen. Almost the same number of respondents 
(19%) mention the assistance of PC in the eradication of asocial phenomena.

As an example, let us consider the activities of the PC in Almaty, which in 2021 con-
ducted six field monitoring based on the appeals of citizens and NGOs of the city, in-
cluding the following thematic areas: “Analysis and monitoring of determining the ef-
fectiveness of state support programs for the population of the SPSS category. Social 
Dependency”, “Problem Analysis and Monitoring of Medical-Social Expert Commissions”, 
“Per capita Normative Financing of State Sports and Creative Orders” (from the Depart-
ment of Culture and Sports); “Additional Education” (from the Department of Education, 
Almaty); “Monitoring of removal, storage and disposal of waste”; “Issues of organization 
and improvement of conditions for the implementation of the Atameken NCE, a program 
“DKB 20-25”.

There is a fact that public monitoring, which took place in Almaty city, in general 
reflects the general trend inherent in the public opinion in Kazakhstan: the prevailing 
mass of respondents wanted to see the work of the PC in support of socially vulnerable 
population, assistance in solving employment problems.

It is reasonable to supplement the analysis with the results of a series of in-depth 
interviews. The research participants noted what civil initiatives were heard as a result 
of the work of the CB.

In the PC of Zerde JSC from the words of the respondent two committees have been 
formed, one of which deals with legal issues, the other performs the functions of strategic 
monitoring, assessing the prospects for development and solving a number of anti-cor-
ruption issues.

In the PC of Karaganda region the increase in prices for socially important goods, 
youth problems, bullying and cyberbullying; families with many children, health, devel-
opment of mass sports, mass culture, construction, housing and utilities, water shortage, 
i.e. in fact the monitoring has touched all the main aspects of life.

The PC of the East Kazakhstan region submitted for public monitoring the situation 
on fires in Ridder, employment of the population, the rules of planting green areas, reso-
cialization of persons released from prison, and juvenile police issues in the region.

At the same time in the PC of Pavlodar region it was not noted that the civil initia-
tives were heard. A similar situation was formed in the city of Astana. At the same time, 
the advisory nature of the activities of the PC structures is recorded in Petropavlovsk and 
Uralsk.

Another aspect that allows assessing, which aspects of public monitoring fall into the 
field of activities of the PC and how they are implemented in the social reality, is the anal-
ysis of the activities of the Astana PC. So, for example, during 2021 at the meetings of this 
council nine recommendations concerning the issues of people with special needs were 
voiced, and all of them were taken on special control and adopted in the work.

Given the analysis of foreign and domestic PC practices, it would be advisable for 
them to establish sustainable interaction with NGOs and volunteers working in an area 
similar to that in which Watchdog Poland operates. State bodies and structures need to 
work actively to achieve openness, transparency in their activities, and public monitoring 
in full format will be the answer to this challenge of social stability.
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3.2.3 Case of participation of public councils in public monitoring 
and public hearings: cases

1. Case of Astana38

Public control over the activities of the Astana Capital Council on stabilization of 
prices for socially important goods, providing the implementation of measures, within 
the framework of which loans in the amount of 14 billion tenge were allocated to busi-
ness entities according to the turnover mechanism.

The members of the Astana Council monitored eight retail facilities for one month 
(from August 11 to September 9, 2022). As a result, they found overpricing of chicken 
meat contracted under the stabilization measures. 

According to the results of monitoring, comments and recommendations were made, 
which were voiced at the meeting of the PC to the leadership of the Department for In-
vestment and Enterprise Development of Astana” and social and business corporations 
and adopted in the work.

2. Case of Akmola region.
The PC of Akmola oblast applied public monitoring in studying the activities of small 

businesses for compliance with safety standards for life and health of citizens (in the 
presence of gas cylinders in cafes, other catering facilities, located in apartment build-
ings in Kokshetau), problematic issues of wage formation in the tariffs of power, heat 
and water supply and/or sewage, subsidizing agricultural producers from Akmola region, 
use of budgetary funds, allocation of funds from the state budget, etc. As a result of the 
inspection, one of the enterprises of the housing and communal services raised the sal-
aries of its inspectors, and additional subsidies were allocated from the national budget 
to support agricultural producers in the region.

3. Case of Sozak district of Turkestan region39

In June 2022, the PC of Sozak district of Turkestan region raised questions about the 
need to check the quality of preferential fuel for agricultural machinery. The farming 
enterprise that experienced periodic technical failures in the work of agricultural ma-
chinery, addressed the PC of Sozak district. The citizens associate this problem with the 
probability of water dilution of privileged fuel (diesel fuel), sold at the local gas station.

During public monitoring the fact of overestimation of cost of realization of privi-
leged fuel was established: instead of 195 tenge for 1 liter of privileged fuel the farm is 
forced to buy it for 220 tenge. In addition, a survey of district residents on current prob-
lematic issues was conducted, which revealed that there is a shortage of hay harvesters 
and during the campaign harvesters are rented from the neighboring Baidibek district. 

All recommendations and questions were sent by the Department of Entrepreneur-
ship and Agriculture of Sozak district mayor’s office to the State Institution “Department 
of Agriculture of Turkestan region”, which took these issues into consideration.

38 Analysis of the practice of public councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the grant funding 
of “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the Republic of Kazakhstan. 
Astana, 2022.
39  Analysis of the practice of public councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the grant funding 

of “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the Republic of Kazakhstan. 
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4. Case of the Ministry of Internal Affairs of the RK40

Public control over the police activities was carried out by the MIA. One of the painful 
issues for the citizens is the point-by-point close building in the capital without consider-
ing the development of social infrastructure. Within the public monitoring of the districts 
of the city, suffering from infill construction, the PC for the MIA carried out an analysis of 
the current problems.

Realizing the objectives of the public control, the PC of the MIA involved the Agency 
for counteraction to corruption in order to analyze the presence of corruption risks and 
subsequently - to cancel all the illegal decisions, creating the preconditions for exacerba-
tion of social tension. 

Also, the PC MIA devoted several meetings to the issues of domestic violence, in-
cluding proper police response to calls from citizens, as well as the availability of crisis 
centers.

Currently, recommendations are being made to amend legislation to criminalize and 
increase penalties for such offences. 

5. Case of Almaty41

The PC of Almaty conducted monitoring of tourist centers in the city, which resulted 
in the following conclusion.

There are five modular tourist information centers in the city. They are located in 
the Park of the First President of the Republic of Kazakhstan, in the park named after 28 
Panfilov Guardsmen, at the intersection of Abay and Dostyk avenues, near the exhibition 
center “Atakent”.

Due to the fact that the complexes are mobile, sometimes changing the location of 
the modules: for example, a tourist visiting center of the shopping center “Esentai” was 
moved to the Park of the First President of Kazakhstan. And although this is generally a 
good enough practice, but there are difficulties with the technical arrangement of the 
module in the new location.

Recommendations based on the results of public monitoring are accepted in the work 
of the Department of Tourism of Almaty. 

6. Case of Taraz, Zhambyl region
1) In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated May 15, 2007 

“About safety and labor protection” Taraz City Council conducted monitoring of labor 
safety at the enterprises of the city, health and life of workers and population as a whole 
in order to identify the causes and consequences of existing problems. For the last three 
years, 67 accidents were registered at the enterprises in the city, a total of 89 people were 
injured, 21 of whom died, 31 were seriously injured. The number of injuries, mutilations 
and even fatalities at work is not decreasing. In the first half of 2022 alone, 19 accidents 
were registered at hazardous industrial facilities in Taraz, as a result of the accident 19 
people were injured, of whom 6 died and 8 were seriously injured. 

As the analysis showed, the main causes of accidents at production facilities are vi-
olations of industrial safety requirements, high moral and physical deterioration of the 
used equipment, low production and labor discipline of employees.

Based on the results of the monitoring, a public hearing was held with the participa-
tion of managers of production facilities, recommendations on improvement and preser-
vation of employees’ health and lives were given, and the results of public control were 

40  Analysis of the practice of public councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the grant funding 

of the “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the Republic of Kazakhstan. 
Astana, 2022.
41  Analysis of the Practice of Activities of Public Councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the 
grant funding of the NAO “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the 
Republic of Kazakhstan. Astana, 2022.



263NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 3.

widely covered in the mass media.

7. Case of Koksu district, Zhetysu region42

PC of Koksu district of Zhetysu region conducted public monitoring of the quality of 
public services in the departments, rural districts.

The register includes 174 services, 62 of which are provided by the district. For the 
first half of 2022 LEB Koksu district provided a total of 3,307 services, including 2,790, or 
84.37%, public services were provided in electronic form, 192, or 5.81% - in paper form. 

In February, March and April 2022, for various reasons there were delays in the provi-
sion of public services. In March of the same year, due to untimely access to the database 
“E-licensing” the terms of providing the state service “Obtaining a permit for felling trees” 
from the Department of Housing and Communal Services were violated. The reason for 
the delay was the untimely opening of the database by the specialist assigned to provide 
public services. 

Elimination of all the comments identified during the public monitoring was con-
trolled by the mayor’s office of Koksu district and the regional department of APSA.

8. Case of Karaganda region
Public control in the field of realization of youth policy is conducted in Karaganda 

region. During the meeting of Abay district PC heard the report of the Director of Youth 
Resource Centre of Abay district. The PC members noted that the project of seasonal em-
ployment Zhasyl El should be continuously measured the level of performance. 

The NGO of Abay district sent recommendations to the Youth Resource Centre to 
strengthen the information outreach on the project Zhasyl El with subsequent analysis 
of the social effect of youth involvement, as well as the need to organize youth associa-
tions in order to develop civic engagement of young people and their involvement in the 
process of civil dialogue. All recommendations were accepted by Youth Resource Center 
of Abay district to work.

In addition, on March 12, 2021, public hearings on renaming the Oktyabrskiy district 
into Alikhan Bukeykhanov district were held. The public hearings were attended by dep-
uties of the city maslikhat, members of the PC of Karaganda, residents of the city, repre-
sentatives of the media43.

9. Case of North Kazakhstan region
The condominium of the Kyzylzhar district of the North Kazakhstan region carried 

out public control over the quality of medical services in the area. 
The population is interested in such issues as the provision of medical personnel of 

narrow specialization, receiving concessional drugs, especially for those living in remote 
rural areas, the receipt of medicines in medical and obstetric stations of rural districts, the 
provision of free dental care under the LEB and more.

In May, June and August 2022, the PC of Kyzylzhar district heard the report of the 
management of Kyzylzhar central district hospital on the quality of public services for 
health care in the district. 

In five centers of rural districts of the district there was a monitoring group consisting 
of the members of the PC to conduct a public examination and identify the views of the 
population on the quality of medical care. 

The same group conducted a survey of elderly people in all rural districts of the dis-

42  Analysis of the Practice of Activities of Public Councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the 

grant funding of the NAO “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the 
Republic of Kazakhstan. Astana, 2022.
43  Analysis of the Practice of Activities of Public Councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the 

grant funding of the NAO “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the 
Republic of Kazakhstan. Astana, 2022.
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trict on their attitude towards health services and the presence of problems and short-
comings therein.

The analysis of the questionnaires helped to formulate the problems to which the 
management of Kyzylzhar Central Rayon Hospital should pay priority attention44.

10. Case of Almaty.
The PC of Almaty, within the framework of its powers, has heard reports of eight 

districts and twenty departments of Almaty. As a result of speeches by members of the 
public, government agencies, NGOs and the media, recommendations were developed by 
the meeting and sent to the addressees for implementation. Suggestions on the results 
of the hearing of the heads of government agencies were adopted by the mayor’s office 
of Almaty to work and solve these issues.

For example, on 23 February 2022 there was a meeting of the PC of Almaty in the 
format of a public hearing on “The State of Spiritual and Religious Education of the 
Population in Almaty”. It was attended by representatives of the Institute of Philosophy, 
Political Science and Religious Studies, the Department of KazNU, Abai KazNPU, Nur-
Mubarak University, deputy mayors of districts, the mayor’s office department of curation, 
the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan, the police department, the media.

As can be seen from the cases presented above, in various regions of Kazakhstan 
there is already experience in implementing the function of public control and expertise 
by the PC under the LEB. At the same time, it seems important to expand this experience, 
as well as the transfer of successful practices to the regions where the PCs are passive 
in their work. 

3.3 Features of public environmental expertise

3.3.1 Norms and principles of public environmental expertise

Responsible attitude towards nature is one of the indicators of the development of 
society. Active anthropogenic impact on nature has led to rapid degradation of the en-
vironment. In the Republic of Kazakhstan environmental policy is formed on the basis 
of the geopolitical and socio-cultural position that the country occupies in Eurasia. It is 
directed not only to preservation of surrounding landscapes, but also to reconstruction 
and rational and pragmatic use of available resources for the purpose of reproduction of 
natural and human capital45.

Framework norms enshrining environmental human rights are described in the Aar-
hus Convention on Public Access to Information on the Environment, Participation in 
Environmental Decision-making and Access to Justice. The Convention is a multilateral 
international treaty concluded under the auspices of the United Nations Economic Com-
mission for Europe in 1998 in the Danish city of Aarhus46.

Thanks to the ratification of the Aarhus Convention, Kazakhstan has certain interna-
tional obligations related to the need to make efforts to involve the public in controlling 
the use of natural resources. The reboot of the government system that has begun in 
Kazakhstan after the tragic events of January will be successful, if all the systems of inter-

44  Analysis of the Practice of Activities of Public Councils in the Republic of Kazakhstan. Eurasian Expert Council. Prepared under the 

grant funding of the NAO “Center for Civic Initiatives” with the support of the Ministry of Information and Public Development of the 
Republic of Kazakhstan. Astana, 2022.
45  Seytakhmetova N.L., Zhandosova Sh.M. Key Security Problems: Kazakhstan’s Experience // Proceedings of the National Academy of 
Sciences of Kazakhstan. - 2017. – No. 2. - 110-116.
46  Kirilenko A.V., Domashev I.A., Korotenko V.A. Guidelines on public participation in making environmentally significant decisions // 
https://ecogosfond.kz/wp-content/uploads/2021/02/b04125.pdf (accessed 03.08.2022)



265NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 3.

action between the government and the public are fully functional. Public environmental 
expertise as one of the mechanisms of participation of citizens and public associations 
in the process of state management can significantly help in this. With its help, citizens 
have the opportunity to exercise public environmental control over the conformity of 
economic activity with the approved project47.

3.3.2 International experiences of public environmental expertise

Environmental expertise conducted by public associations is common throughout 
the world. For example, in Iceland, the public is involved in environmental expertise at 
virtually every stage of the implementation of a project related to environmental change. 
The state and public reviews take place in parallel. Public environmental expertise in-
cludes consultations, public hearings, and comments. The role of public structures in the 
process of approval or disapproval of this or that initiative is very high, and the final stage 
of the process, associated with the start of project implementation, is impossible without 
public approval.

The mechanism of public environmental expertise in Ireland is implemented through 
the work of the Citizens’ Assembly, established in 2016. On May 14, 2022, its first meeting 
was held on the issue of addressing the loss of biodiversity and wild life forms. 

As an argument in favor of the effectiveness of deliberative democracy in the de-
velopment of public control over the environment, the case of Norway, one of the most 
environmentally friendly countries, can be cited. The Ministry of the Environment was 
created in 1972. In 1992 the Norwegian Constitution added a new Article 112, which says 
that every citizen has the right “to a healthy environment and to protection of the natural 
environment and its diversity48. 

The mechanisms of public participation in the process of environmental expertise in 
the post-Soviet space are very strictly regulated. The fact that the public has the right to 
control the decision-making process in the sphere of ecology is fixed in the legislation of 
the Russian Federation and the Republic of Belarus; this mechanism in these countries 
is practically identical. 

As a procedure for public control of the activities of the state, the process of envi-
ronmental expertise in Kazakhstan is regulated by Law, similar to the situation in Russia 
and Belarus. Participation of public structures in the process is determined by the eighth 
chapter of the Environmental Code of the Republic of Kazakhstan from 02.01.2021, 
No.400-VI LRK49.

3.3.3 Public environmental expertise in the Republic of Kazakhstan

The Republic of Kazakhstan practices public environmental expertise as one of the 
forms of public control. The data of the sociological survey conducted by KIPD in 2022 
shows that 21.1% of the respondents see the greatest manifestations of environmental 
protection issues in the work of the PC.

47  Lisitsina N.A. How to conduct a public environmental impact assessment? Methodological handbook for public associations in the 

field of environmental protection on organizing and conducting a public environmental impact assessment with examples from prac-
tice and sample documents. Moscow: World Wildlife Fund, 2020. 76 p.
48  Ecology in Norway // http://www.swedishcentre.org/be/event/ekologhiia-v-norvieghii-2019-05-08 (accessed 06.08.2022)
49  The Code of the Republic of Kazakhstan of 02.01.2021 No. 400-VI ZRК «Environmental Code of the Republic of Kazakhstan» (EC RK). 

Art. 98
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Public environmental expertise is carried out on the condition that the organizer of 
the expertise sends a notification about its carrying out. Such notification is submitted 
by the organizer to the MIO, in whose jurisdiction are the territories where the objects of 
expertise are located. 

Figure 10. Structure of Public Environmental Expertise in Kazakhstan

An important aspect becomes the issue of ensuring publicity of the expert opinion 
for the public. Funding for public environmental expertise is provided by non-commercial 
organizations, which organize and conduct expertise of this type.

The results obtained can be taken into account when conducting a comprehensive 
non-departmental expertise of projects (design and estimate documentation) intended 
for construction of new or reconstruction (expansion, technical re-equipment, modern-
ization), overhaul of existing buildings and structures, their complexes, engineering and 
transport communications, conservation of unfinished objects and postutilization (dem-
olition) of objects that have exhausted their resource.

3.3.4 Case of participation of public councils in conducting a public 
environmental assessment: the case of Taldykol

The situation related to the development of the Taldykol lake area in Astana city received 
a great public response. It was in the field of attention of the City PC, which is confirmed by 
the results of the analysis of a series of in-depth interviews.

In order to determine the characteristic features associated with the PC participation 
methodology, it is advisable to recall a very resonant situation that took place in Astana in 
connection with the conflict between the public and developers on the issue of economic 
development of the territory around the Taldykol lake system. The general plan of the city 
provides for the development of the territory located to the south of E-10 Street and to the 
west of Turan Avenue50. Ecosphere NGO together with the Association “Kazakhstan Chamber 
of Environmental Auditors” conducted a public environmental impact assessment of the ob-
ject, but its result suspiciously coincides with the position of developers, who through the 
active development of the area near the water body intend to play on increasing the price of 
the built property. 

The conflict between the authorities and the public is based on the issue of the status of 
the water body system. The report of the public environmental expertise includes information 
on the age of the lakes of 13 thousand years, however, the representatives of the Astana city 
authorities deny the official status of the reservoir.  The relevant ministry argues that Small 
Taldykol is a full-fledged lake with all its inherent characteristics. In September 2020, the De-

50 A Report of the Public Environmental Assessment of the Taldykol Lake System // http://www.kcea.kz/tald.html (accessed 01.08.2022)
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partment of Environmental Protection and Nature Management ordered the passportization 
of the territory of the Taldykol lake system. The object was transferred from the water fund to 
the land fund of the settlement in December 2020. 

Among the experts who were involved for the expertise of the Taldykol lake system were 
the names of those experts who were affiliated with the structures interested in the economic 
development of this water area, which contradicts to the principles of public expertise.

The attention to the situation of the PC members under the MEGNR is quite logical, as 
it corresponds to the profile of the CB activities. On September 17, 2021 the members of the 
PC at MEGNR composed of Acting Asylkhan Asylbekov - Chairman, Zhomart Aliev - Head of 
Geology and Water Resources Commission, Kuralay Tuspekova - Director of Korgalzhyn Envi-
ronmental Observatory Private Institution and National Delphic Committee Corporate Fund, 
Nurlan Ongarbayev - President of “Biodiversity Research and Conservation Center” Public Fund, 
Lilia Sarsenova - Head of INUCOBO Animal Protection Association Corporate Fund, together 
with the expert on projects of “Biodiversity Conservation Foundation” - Lilia Sarsenova. PC 
members decided to discuss the problems associated with it at the next extraordinary meet-
ing of the PC51. To clarify whether this discussion took place during the work of the core PC, at 
the present time it is not possible. Minutes of the PC meetings of MEGNR, published on the 
Uniform environmental resource for 2021, do not contain information on this issue52.

Summarizing the above, we can state a pronounced conflict of interest, where the parties 
are the akimat, MEGNR, developers and environmental activists. Despite the official decision to 
suspend backfilling of the lakes, in fact, the work continues to this day, the implementation of 
the controversial project of Biosphere LLP continues. MEGNR adheres to the previously stated 
position of preserving the group of lakes Small Taldykol. Mayor’s office stressed that the master 
plan is a “living” document, which can be adjusted. It is expected that the protocol of the deci-
sion of the council will agree with the environmental activists, and then, taking into account the 
views of activists, it will be available to all comers.

3.4 Practices of organizing and conducting public hearings and 
reports of state bodies

3.4.1 Public hearings: analysis of international experience

The conceptual basis of construction of procedures of public participation is the idea 
of granting to citizens access to participation in decision-making by state bodies and 
local self-government. Procedures of public participation themselves can be divided into 
two categories, the specifics of which are deciphered in figure 11.

51  Samen N. Members of the Public Council visited Small Taldykol Lake // http://www.fsbk.kz/deyatelnost-fonda/novosti/261-chleny-obsh-

chestvennogo-soveta-posetili-ozero-malyj-taldykol (accessed 31.07.2022)
52  Minutes of meetings of the Public Council of MEGNR RK // https://ecogosfond.kz/orhusskaja-konvencija/kz-orsha-an-orta-a-aty-
sty-m-seleler-bojynsha-sot-dildigine-ol-zhetkizu-ru-dostup-k-pravosudiju-po-voprosam-kasajushhimsja-okruzhajushhej-sredy/
kz-zh-rtshyly-ty-jekologijaly-ma-yzy-bar-sheshimder-abyldau-procesine-atysuy-ru-uchastie-obshhestvennosti-v-prinjatii-jekologiches-
ki-znachimyh-reshenij/kz-aza-stan-respublikasy-jenergetika-ministrligi-o-amdy-sovet-ru-obshhestvennyj-sovet-ministerstva-jenergeti-
ki-respubliki-kazahstan/ru-protokoly-obshhestvennogo-soveta/ (accessed 31.07.2022)
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Figure 11. Categories of public participation procedures

There is a direct correlation between the regulations and how the procedure affects a 
particular investment decision: the stricter the regulations, the stricter the procedure itself.

The state assumes the role of intermediary between civil society and executive bodies 
and structures. Liberal democratic regimes assert citizens’ rights of access to information, 
access to participate in decision-making, and access to justice to protect their interests. 
To this end, government agencies are created to help citizens exercise these rights. Their 
activities are regulated by Law, which defines their autonomy in relation to the executive 
power. For example, the Danish Technology Commission53, whose function is to conduct 
an independent evaluation of technologies and their impact on society and citizens, has 
an annual budget of about 1.7 million euros and a permanent staff of 30 people (2021)54.

In the USA, Canada, Sweden and a number of other countries, the granting of environ-
mental permits takes the form of a quasi-judicial or specialized court hearing in which 
the proponent (the one who proposed the project), the opponent and expert witnesses 
participate. The American tradition is more focused on the verdict, the court decision, 
while the European (including Quebec, Canada) is more focused on consensus building. 
The American version of the technology is more like a jury trial, while the European is 
concerned with seeking consensus in both the formation of the discussion agenda and in 
the outcome document.

In Poland and Serbia there is a strategic approach to regulatory impact assessment 
(hereinafter - RIA): at the government level there is a Council for RIA formed, require-
ments for mandatory RIA are introduced, methodological recommendations are devel-
oped, a checklist of issues is defined, funds for the implementation of the RIA55 system 
are allocated.

Public hearings create an opportunity for civilized public participation in the affairs 
of public administration and therefore they are an important means to strengthen trust in 
the government and its representatives. There are different technologies for conducting 
public hearings.

53 The Danish Board of Technology // http://www.tekno.dk (accesses 01.08.2022) 
54  The Danish Board of Technology Foundation // https://participedia.net/organization/4851#:~:text=Although%20it%20is%20not%20

directed,Danish%20Kroner%20(%241.7%20million). (accesses 01.08.2022)
55  Tkachev O. Domestic and foreign experience of public hearings on legislative regulation of social problems with participation of 

public experts // http://ngo-kirov.ru/otechestvennyj-i-zarubezhnyj-opyt-provedeniya-obshhestvennyx-slushanij-po-voprosam-zakono-
datelnogo-regulirovaniya-socialnyx-problem-s-uchastiem-obshhestvennyx-ekspertov/ (accessed 03.08.2022)



269NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 3.

Ta
bl

e 
26

. I
nt

er
na

tio
na

l e
xp

er
ie

nc
e 

in
 o

rg
an

iz
in

g 
fo

rm
s 

of
 s

oc
ia

l c
on

tr
ol

Form

Fo
rm

at
io

n 
pr

in
ci

pl
e

Pr
oc

ed
ur

e 
of

 c
ar

ry
in

g 
ou

t
Ex

am
pl

e

Citizens’ Juri 
– American 

model

Ba
se

d 
on

 t
he

 w
or

k 
of

 a
 r

ep
re

se
nt

a-
tiv

e 
gr

ou
p 

of
 c

iti
ze

ns
, w

hi
ch

 g
at

he
rs

 
fo

r s
ev

er
al

 d
ay

s 
to

 s
tu

dy
 m

at
er

ia
ls

 o
n 

a 
so

ci
al

ly
 s

ig
ni

fic
an

t p
ro

bl
em

Th
ey

 l
is

te
n 

to
 t

he
 o

pi
ni

on
s 

of
 e

xp
er

ts
 o

n 
th

e 
is

su
e 

at
 h

an
d,

 g
et

 a
ll 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

th
ey

 n
ee

d,
 

an
d 

th
in

k 
ab

ou
t 

so
lu

tio
ns

 t
og

et
he

r. 
Th

e 
re

su
lt

s 
ar

e 
th

en
 p

ub
lic

ly
 a

nn
ou

nc
ed

 a
nd

 p
ub

lis
he

d 
in

 
th

e 
pr

es
s 

an
d 

of
fic

ia
l s

ou
rc

es

In
 W

as
hi

ng
to

n 
St

at
e,

 p
ub

lic
 m

ee
tin

gs
 a

re
 a

n 
op

en
 p

ro
-

ce
ss

 o
f 

di
sc

us
si

on
 o

f 
ce

rt
ai

n 
is

su
es

 o
f 

m
un

ic
ip

al
 g

ov
-

er
nm

en
t 

to
 w

hi
ch

 r
es

id
en

ts
 o

f 
th

e 
m

un
ic

ip
al

ity
 a

re
 

ad
m

itt
ed

, a
lt

ho
ug

h 
th

ei
r p

ar
tic

ip
at

io
n 

is
 n

ot
 re

qu
ire

d.

Consensus 
Conferences56 – Euro-

pean model

Ba
se

d 
on

 a
 d

ia
lo

gu
e 

be
tw

ee
n 

ex
-

pe
rt

s 
an

d 
ci

tiz
en

s. 
O

pe
n 

to
 th

e 
pu

bl
ic

 
an

d 
th

e 
m

ed
ia

Th
ey

 l
as

t 
tw

o 
to

 f
ou

r 
da

ys
. P

ar
tic

ip
an

ts
 l

is
te

n 
to

 t
he

 e
xp

er
ts

 a
ns

w
er

 q
ue

st
io

ns
. T

he
 a

ud
ie

nc
e 

is
 a

ls
o 

gi
ve

n 
th

e 
op

po
rt

un
ity

 t
o 

as
k 

qu
es

tio
ns

. 
Th

e 
gr

ou
p 

di
sc

us
se

s 
an

d 
pr

ep
ar

es
 a

 p
os

iti
on

 
st

at
em

en
t 

to
 r

ea
ch

 c
on

se
ns

us
. 

Th
e 

pl
an

ni
ng

 
co

m
m

itt
ee

 p
re

pa
re

s 
a 

re
po

rt
 o

f t
he

 r
es

ul
ts

 a
nd

 
di

st
rib

ut
es

 it
 t

o 
pa

ne
lis

ts
, t

he
 m

ed
ia

, a
nd

 p
ol

i-
cy

m
ak

er
s

D
an

is
h 

Co
ns

en
su

s 
Co

nf
er

en
ce

 o
n 

Ge
ne

tic
al

ly
 M

od
ifi

ed
 

Fo
od

s. 
Fr

om
 M

ar
ch

 1
2-

15
, 1

99
9,

 1
4 

m
em

be
rs

 o
f 

th
e 

Ge
ne

tic
al

ly
 M

od
ifi

ed
 F

oo
ds

 C
on

se
ns

us
 C

on
fe

re
nc

e 
m

et
 

to
 g

iv
e 

th
ei

r 
vi

ew
s 

on
 t

he
 r

eg
ul

at
or

y 
an

d 
et

hi
ca

l 
as

-
pe

ct
s 

of
 g

en
et

ic
al

ly
 m

od
ifi

ed
 fo

od
s57

.

Civic Hearings

As
su

m
e 

a 
m

or
e 

fle
xi

bl
e 

ap
pr

oa
ch

 t
o 

th
e 

se
le

ct
io

n 
of

 p
ar

tic
ip

an
ts

, b
ut

 in
-

cl
ud

e,
 a

s 
a 

m
an

da
to

ry
 e

le
m

en
t, 

an
 in

-
de

pe
nd

en
t 

au
di

t 
of

 t
he

 p
re

pa
ra

tio
n 

an
d 

co
nd

uc
t o

f e
ve

nt
s

O
ffi

ci
al

s 
at

te
nd

in
g 

th
e 

ci
tiz

en
’s 

he
ar

in
g 

ge
t 

a 
ch

an
ce

 t
o 

le
ar

n 
w

ha
t 

ch
oi

ce
s 

ar
e 

m
ad

e 
an

d 
w

ha
t 

po
si

tio
ns

 a
re

 t
ak

en
 b

y 
an

 i
nf

or
m

ed
 p

op
-

ul
at

io
n

Ci
tiz

en
 a

nd
 s

ta
ke

ho
ld

er
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

in
 p

la
nn

in
g 

fo
r 

th
e 

w
id

en
in

g 
an

d 
ex

pa
ns

io
n 

of
 I

nt
er

st
at

e 
I-

30
 i

n 
Li

t-
tl

e 
Ro

ck
, A

rk
an

sa
s, 

U
SA

, r
es

ul
te

d 
in

 s
ig

ni
fic

an
t c

ha
ng

es
 

to
 t

he
 o

rig
in

al
 p

la
n.

 T
o 

en
su

re
 e

ff
ec

tiv
e 

pu
bl

ic
 p

ar
tic

i-
pa

tio
n 

an
d 

ga
th

er
 c

om
pr

eh
en

si
ve

 in
pu

t 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

I-
30

 i
nt

er
se

ct
io

n 
pr

oj
ec

t, 
CA

P 
us

ed
 p

ub
lic

 m
ee

tin
gs

, 
pu

bl
ic

 h
ea

rin
gs

, c
oo

rd
in

at
io

n 
m

ee
tin

gs
, e

m
ai

ls
, a

nd
 o

n-
lin

e 
po

rt
al

s 
to

 e
ng

ag
e 

ci
tiz

en
s 

in
 t

he
 d

ec
is

io
n-

m
ak

in
g 

pr
oc

es
s 

fo
r t

he
 I-

30
58

 in
te

rs
ec

tio
n 

pr
oj

ec
t 

56
  P

u
b

lic
 P

a
rt

ic
ip

a
ti

on
 G

u
id

e:
 C

on
se

n
su

s 
W

or
ks

h
op

s 
// 

h
tt

p
s:

//w
w

w
.e

p
a

.g
ov

/in
te

rn
a

ti
on

a
l-

co
op

er
a

ti
on

/p
u

b
lic

-p
a

rt
ic

ip
a

ti
on

-g
u

id
e-

co
n

se
n

su
s-

w
or

ks
h

op
s#

:~
:te

xt
=A

%
20

co
n

se
n

su
s%

20
co

n
fe

re
n

ce
%

20
is

%
20

a
,th

e%
20

p
u

b
-

lic
%

20
a

n
d

%
20

th
e%

20
m

ed
ia

 (a
cc

es
s 

0
2.

0
8.

20
22

)
57

  D
a

n
is

h
 C

on
se

n
su

s 
C

on
fe

re
n

ce
 o

n
 G

en
et

ic
a

lly
 M

od
ifi

ed
 F

oo
d

s 
// 

h
tt

p
s:

//p
a

rt
ic

ip
ed

ia
.n

et
/c

a
se

/6
96

8 
(a

cc
es

s 
0

2.
0

8.
20

22
)

58
  T

h
e 

I-
30

-C
ro

ss
in

g
 P

ro
je

ct
 in

 L
it

tl
e 

R
oc

k,
 A

rk
a

n
sa

s 
a

n
d

 C
it

iz
en

s’
 E

n
g

a
g

em
en

t 
// 

h
tt

p
s:

//p
a

rt
ic

ip
ed

ia
.n

et
/c

a
se

/5
58

5 
(a

cc
es

s 
0

2.
0

8.
20

22
)



270 NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SE
CT

IO
N

 3
.

 Citizens’ 
Conferences

U
su

al
ly

 m
or

e 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 a

re
 in

vi
te

d 
(u

p 
to

 7
0 

pe
op

le
)

Pa
rt

ic
ip

an
ts

 h
av

e 
a 

ch
an

ce
 to

 d
is

cu
ss

 th
e 

pr
ob

-
le

m
 a

nd
 a

lt
er

na
tiv

es
 a

m
on

g 
th

em
se

lv
es

 a
nd

 
w

ith
 e

xp
er

ts
, a

nd
 to

 e
xp

re
ss

 th
ei

r 
po

si
tio

n.
 T

he
 

ou
tc

om
e 

is
 u

su
al

ly
 a

 v
ot

e 
on

 p
re

de
te

rm
in

ed
 

is
su

es

Lu
be

ck
 C

iti
ze

ns
 C

on
fe

re
nc

e 
on

 H
ea

lt
h 

Ca
re

 M
od

er
n-

iz
at

io
n.

 T
w

en
ty

-t
hr

ee
 r

an
do

m
ly

 s
el

ec
te

d 
Lü

be
ck

 c
iti

-
ze

ns
 p

ar
tic

ip
at

ed
 in

 a
 jo

in
t 

ci
tiz

en
 c

on
fe

re
nc

e 
to

 d
is

-
cu

ss
 h

ow
 to

 m
od

er
ni

ze
 G

er
m

an
 h

ea
lt

h 
ca

re
 in

 o
rd

er
 to

 
m

ak
e 

po
lic

y 
re

co
m

m
en

da
tio

ns
 to

 G
ov

er
nm

en
t59

.

Virtual public 
hearings

A 
va

rie
ty

 o
f f

or
m

at
s 

im
pl

em
en

te
d 

vi
a 

th
e 

In
te

rn
et

Ac
tiv

e 
us

e 
be

ga
n 

du
rin

g 
th

e 
pa

nd
em

ic
. H

ow
-

ev
er

, a
s 

di
gi

ta
liz

at
io

n 
pr

oc
es

se
s 

ar
e 

be
in

g 
in

-
tr

od
uc

ed
 i

nt
o 

pu
bl

ic
 a

dm
in

is
tr

at
io

n,
 t

he
y 

ar
e 

be
co

m
in

g 
a 

fu
ll-

fle
dg

ed
 t

oo
l 

fo
r 

pu
bl

ic
 p

ar
tic

-
ip

at
io

n

«E
-D

em
oc

ra
ci

a»
 i

n 
Br

az
il 

w
ith

 i
ts

 W
ik

ile
gi

s 
co

lla
bo

-
ra

tiv
e 

pr
oj

ec
t 

on
 b

ill
s, 

a 
se

t 
of

 t
oo

ls
 f

or
 t

he
 p

ub
lic

 t
o 

m
ak

e 
su

gg
es

tio
ns

 i
n 

th
e 

fo
rm

 o
f 

am
en

dm
en

ts
, c

om
-

m
en

ts
, e

tc
. t

o 
bi

lls
 p

os
te

d 
on

 th
e 

po
rt

al

Assessment of the regula-
tory impact of legislation 

on law enforcement

A 
to

ol
 fo

r c
om

m
un

ic
at

in
g 

w
ith

 p
ol

ic
y 

m
ak

er
s 

in
 v

ar
io

us
 s

ph
er

es
 o

f 
pu

bl
ic

 
lif

e

It
 i

s 
ai

m
ed

 a
t 

id
en

tif
yi

ng
 a

nd
 a

ss
es

si
ng

 t
he

 
lik

el
y 

co
ns

eq
ue

nc
es

 o
f 

ne
w

 o
r 

ex
is

tin
g 

st
at

e 
re

gu
la

tio
n 

in
 th

e 
fo

rm
at

io
n 

of
 p

ol
ic

y.

At
 t

he
 l

oc
al

 l
ev

el
 t

he
 R

IA
 is

 c
on

du
ct

ed
 in

 t
w

o 
di

re
ct

io
ns

 - 
th

e 
RI

A 
its

el
f 

an
d 

ex
am

in
at

io
n 

of
 

th
e 

ex
is

tin
g 

N
LA

60
.

In
 2

02
0,

 t
he

 c
ur

re
nt

 r
eg

ul
at

or
y 

im
pa

ct
 a

ss
es

sm
en

t 
(p

ub
lic

 d
is

cu
ss

io
n)

 w
as

 c
on

du
ct

ed
 o

n 
59

 d
ra

ft
 d

ec
i-

si
on

s 
of

 t
he

 C
om

m
is

si
on

. T
he

 fi
na

l 
re

gu
la

to
ry

 i
m

pa
ct

 
as

se
ss

m
en

t (
pr

ep
ar

at
io

n 
of

 R
IA

 o
pi

ni
on

s)
 w

as
 c

on
du

ct
-

ed
 o

n 
49

 d
ra

ft
 d

ec
is

io
ns

 o
f 

th
e 

Co
m

m
is

si
on

, w
hi

ch
 is

 
32

.4
%

 m
or

e 
th

an
 in

 2
01

9 
(3

7 
RI

A 
op

in
io

ns
) a

nd
 s

lig
ht

-
ly

 m
or

e 
th

an
 in

 2
01

8 
(4

7 
RI

A61
 o

pi
ni

on
s)

.

Ci
vi

c 
he

ar
in

gs
 a

nd
 c

iv
ic

 c
on

fe
re

nc
es

 a
re

 th
e 

be
st

 to
ol

 fo
r d

ec
is

io
n 

m
ak

er
s 

to
 g

et
 fe

ed
ba

ck
 fr

om
 th

e 
pu

bl
ic

 a
nd

 to
 d

ire
ct

ly
 e

xa
m

in
e 

ci
tiz

en
s’ 

op
in

io
ns

, n
ot

 d
is

to
rt

ed
 b

y 
po

lit
ic

ia
ns

’ i
nt

er
pr

et
at

io
ns

.

59
  L

ü
b

ec
k 

C
it

iz
en

s’
 C

on
fe

re
n

ce
 o

n
 H

ea
lt

h
 C

a
re

 M
od

er
n

iz
a

ti
on

 (G
er

m
a

n
y)

 //
 h

tt
p

s:
//p

a
rt

ic
ip

ed
ia

.n
et

/c
a

se
/1

10
9 

(a
cc

es
s 

03
.0

8.
20

22
)

60
  I

sa
ev

 A
le

ks
ey

 V
la

d
im

ir
ov

ic
h

, P
la

kh
ov

 A
rt

em
 V

la
d

im
ir

ov
ic

h
 R

eg
u

la
to

ry
 Im

p
a

ct
 A

ss
es

sm
en

t 
in

 P
u

b
lic

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

on
 P

ra
ct

ic
e:

 P
ol

it
ic

a
l a

n
d

 L
eg

a
l C

on
te

n
t 

// 
Sr

ed
n

er
u

ss
ky

 V
es

tn
ik

 o
f S

oc
ia

l S
ci

en
ce

s.
 2

0
19

. N
o.

 3
 //

 

h
tt

p
s:

//c
yb

er
le

n
in

ka
.ru

/a
rt

ic
le

/n
/o

ts
en

ka
-r

eg
u

lir
u

yu
sc

h
eg

o-
vo

zd
ey

st
vi

ya
-v

-p
ra

kt
ik

e-
p

u
b

lic
h

n
og

o-
u

p
ra

vl
en

iy
a

-p
ol

it
ik

o-
p

ra
vo

vo
e-

so
d

er
zh

a
n

ie
 (d

a
te

 o
f r

ef
er

en
ce

: 2
2.

0
7.

20
22

).

61
  A

n
n

u
a

l R
ep

or
t 

of
 t

h
e 

E
u

ra
si

a
n

 E
co

n
om

ic
 C

om
m

is
si

on
 “O

n
 M

on
it

or
in

g
 o

f R
eg

u
la

to
ry

 Im
p

a
ct

 A
ss

es
sm

en
t 

of
 D

ra
ft

 D
ec

is
io

n
s 

of
 t

h
e 

E
u

ra
si

a
n

 E
co

n
om

ic
 C

om
m

is
si

on
 in

 2
0

20
” /

/ h
tt

p
://

w
w

w
.e

u
ra

si
a

n
co

m
-

m
is

si
on

.o
rg

/r
u

/a
ct

/fi
n

p
ol

/d
ob

d
/a

d
vp

re
d

/D
oc

u
m

en
ts

/%
d

0
%

9e
%

d
0

%
a

0
%

d
0

%
92

/%
d

0
%

9e
%

d
1%

82
%

d
1%

87
%

d
0

%
b

5%
d

1%
82

%
d

1%
8b

/%
d

0
%

9e
%

d
1%

82
%

d
1%

87
%

d
0

%
b

5%
d

1%
82

%
20

%
d

0
%

b
c%

d
0

%
b

e%
d

0
%

b
-

d
%

d
0

%
b

8%
d

1%
82

%
d

0
%

b
e%

d
1%

80
%

d
0

%
b

8%
d

0
%

b
d

%
d

0
%

b
3%

20
%

d
0

%
9e

%
d

0
%

a
0

%
d

0
%

92
%

20
%

d
0

%
b

2%
20

20
20

%
20

%
d

0
%

b
3%

d
0

%
b

e%
d

0
%

b
4%

d
1%

83
.p

d
f (

a
cc

es
s 

d
a

te
: 2

2.
0

7.
20

22
).



271NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 3.

Figure 12. The form and nature of public hearings

Thus, public hearings are organizationally diverse forms of work, and their choice 
depends on the nature of the issue being addressed: informational, deliberative, or prob-
lematic.

3.4.2 Public hearings and reports of state bodies in Kazakhstan
In the framework of its activities for nine months of 2022, the updated compositions 

of the PC held 1 020 meetings, which considered relevant issues, as well as the results of 
public scrutiny. 

In addition, the PCs of all levels reviewed about 3 000 draft laws related to the rights, 
freedoms and obligations of citizens. According to the results of the review, 98% of the re-
viewed draft normative legal acts were approved, 37 normative legal acts were returned 
with recommendations and were not agreed. 

More than 300 public hearings on drinking water supply, improvement of sanitary 
and epidemiological condition, quality of public services, etc. were organized.

The Republic of Kazakhstan is in the process of forming its own model of citizen par-
ticipation in government. Thus, in the Law of November 2, 2015 No. 383-V LRK “On Public 
Councils” the concept of public hearings as an instrument of control is enshrined. Its 
form is a meeting designed for public discussion of issues related to participation in the 
development and discussion of drafts of NLAs concerning the rights, freedoms and obli-
gations of citizens, except those related to the establishment (cancellation) of quarantine 
zone, the establishment (removal) of quarantine or restrictive measures in the field of 
veterinary medicine, as well as the announcement of emergency situations of natural and 
man-made nature; consideration of appeals of individuals and legal entities on socially 
significant issues of relevant spheres

This year KIPD studied public opinion based on the analysis of answers of 1 200 re-
spondents. An extremely low level of recognition of the existing system of public control 
in Kazakhstan was revealed. Thus, when asked if the respondents heard that there are 
operating PCs in the country, only 37.1% reported their awareness of their activities, while 
40.4% gave a negative answer and 22.5% found it difficult to express their position. Only 
28.8% of the respondents are familiar with the work of the PC, while 60.1% said they 
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were not familiar with it and 11.1% found it difficult to answer.
There is a situation associated with the fact that the majority of citizens in Kazakh-

stan, in fact, do not know about the existence of public participation in public administra-
tion. At the same time, the effectiveness of this structure is beyond doubt, at least based 
on the international experience analyzed above. For public expertise to have a future as 
a social institute, it is necessary to strengthen the trust of the elites, the population and 
the expert community to it. It is worth mentioning that the format of public hearings, 
which are practiced in Kazakhstan, is monotonous, they are highly formalized. The format 
of meetings, as the study of the effectiveness of communications shows, is not the best 
option for the search of social consensus, although it is convenient for organizations. The 
existence of prospects for expanding the range of formats of public hearings is evidenced 
by the fact that the proportion of respondents who are confident in the presence of a 
certain degree of influence on political decision-making by PCs is 49.4%. This indicator is 
many times higher in comparison with the share of pessimistic about this issue (27.0%).

Hearing of the report on the results of the work of the state body, subject of the QPS 
is the procedure of public control and is a public discussion of the results of the activities 
of state bodies, local self-government bodies and their officials at the meeting of the PC62.

The procedure should be carried out in the case of discussion of the implementation 
of budget programs of the administrator of budget programs, strategic plans or devel-
opment programs of territories, state programs, as well as discussion of the reports of 
executive bodies63 on the achievement of target indicators.

Hearing of the report on the results of the work includes the report of the first head 
of the state body at the national level, the head of the executive body of the QPS subject 
and the co-rapporteur of the Chairman of the PC, and in the territories - the report of the 
Akim of the administrative-territorial unit and co-rapporteur of the Maslikhat, the Chair-
man of the PC.

Let us consider certain practical cases. For example, the website of the PC of Astana 
functions insufficiently, the information on it is not updated, and the last news is dated 
January 8, 2022, in connection with what it is not possible to monitor the activity of the 
PC in terms of public hearings and hearing the reports of state bodies.

A simple monitoring of the website of the PC of Almaty shows that this year three 
meetings were held, including one in the format of public hearings and was devoted to 
the status of spiritual and religious education of the population in Almaty64. Within the 
framework of the statutory procedure of reports of state bodies the meetings of the com-
mission for public development, culture, sports and youth65 took place.

A similar situation is observed in another city of national importance - Shymkent, 
where it is not possible to find information about public control in the public domain. The 
site of this PC is not active since February 202266.

Thus, there is a problem, confirmed by the data of the sociological survey, which KIPD 
conducted in June of this year. 

In particular, considering the question of whether the citizens of individual cities are 
aware of the existence of the PC, the situation in the cities of national importance is ex-
tremely unsatisfactory: in Astana 58.9% of respondents do not know about the existence 
of any PC, in Almaty the number of citizens not familiar with this structure is 82.5%, and 

62  The Law of the Republic of Kazakhstan No. 383-V of 2 November 2015 “On Public Councils” (as amended as of 30.12.2021) // https://

online.zakon.kz/Document/? doc_id=36800092&pos=447;-55#pos=447; - 55&sdoc_params=text%3D%25D1%258D%25D0%25BA%25D
1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%26mode%3Dindoc%26topic_
id%3D36800092%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=5 (accessed on: 03. 08.2022).
63  Public Council of Astana // https://nur-sultankenes.kz/#news (accessed on 05.08.2022)
64  Public hearing “About the state of spiritual and religious upbringing of population in Almaty” // https://almatykenes.kz/

ru/2022/02/25/7336/ (access date: 05.08.2022)
65  Commission for social development, culture, sports and youth of Almaty Public Council // https://almatykenes.kz/ru/2022/06/09/7678/, 

// https://almatykenes.kz/ru/2022/06/09/7685/ (the date of access on 05.08.2022)
66  News of Shymkent Public Council // https://shymkent-maslihat.kz/ru/news/category/sekretar-obshhestvennogo-soveta-goroda-shy-

mkent/ (accessed 05.08.2022)
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62.5% of citizens who took part in the survey in Shymkent, found it difficult to answer 
the question.

In September 2021 there were 249 councils operating in the Republic, and although 
the institute of PC has been working in Kazakhstan since 2016, the people of Kazakh-
stan have a rather weak idea of what the activities of such councils are.  And even in the 
capital and cities of republican importance the majority of citizens are not aware of the 
existence of opportunities for public participation in the system of management67.

It is also important to take into account the fact that exactly the information open-
ness and the developed communicative culture determine the degree of trust and the 
level of evaluation of the work of state structures and bodies by society. Researchers of 
the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan 
within the framework of analytical projects of the Regional Hub in the sphere of public 
service proved a mathematical relationship between the growth of trust in sources of 
information and assessment of the work of state bodies and structures. It was found that 
an increase in trust in the source of information about the work of the state body by 1% 
gives an increase in the evaluation of the work of the state body from 0,13 to 0, 18%.

Table 27 below provides a comparative analysis of the situation on the forms 
of public control in Kazakhstan.

Pa
ra

 m
e-

te
r Public 

monitoring Public Expertise Public hearings and 
reports of state bodies

Environmental 
expertise

N
at

ur
e 

of
 th

e 
pr

oc
ed

ur
e Supervision of 

the activities 
of a public 
authority

Assessment of activity, 
efficiency of making 
and implementation of 
decisions, preparation 
of proposals on solving 
significant problems 

Providing access to 
participation in decision-
making by state bodies 
and local government

Assessment of 
activities for 
compliance 
with the public 
interest in 
preserving the 
environment

Pr
oc

ed
ur

e 
ob

je
ct Activities 

of public 
authorities

Draft decisions to respect 
the rights and interests 
of citizens and exclude 
factors that have a 
negative impact on safety

Civil society represented 
by the PC

Any project 
that has an 
anthropogenic 
impact on nature

Su
bj

ec
t

PC, as well 
as non-profit 
organizations, 
citizens on 
behalf of the PC

Individuals or non-profit 
organizations that submit 
a petition to the PC

State as an intermediary 
between the civil society 
and executive bodies 
and structures

Non-profit 
organizations

Si
tu

at
io

n 
in

 
Ка

за
хс

та
на Practiced in the 

field of social 
projects, culture, 
domestic issues

Public expertise of NLAs 
is the only form currently 
being implemented

Standard meetings are 
held that often have no 
influence on the real 
decision-making process

Mostly formal 
in nature, 
rarely taken 
into account by 
authorities

Based on the information in this table, we can draw certain conclusions and offer a 
set of recommendations to improve the system of social control in Kazakhstan.

67  Man-centered economy failed: 69% of Kazakhstanis do not know about public councils.  // https://informburo.kz/novosti/celovekocen-

tricnoi-ekonomiki-ne-polucilos-69-kazaxstancev-ne-znayut-ob-obshhestvennyx-sovetax (accessed 05.08.2022)
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CONCLUSIONS

Thus, the analysis of international practice has shown that public control and moni-
toring is an effective tool to improve the effectiveness of public management. Reference 
to this experience has shown the opportunities for further development of PCs, especially 
their activity in the part of control and expertise.

Thus, on the basis of social measurements carried out in the framework of the prepa-
ration of this report, we can conclude that in the public opinion of Kazakhstan there is 
a perception of the effectiveness of PC, including through the implementation of their 
control functions. However, during in-depth interviews with the members of the PC them-
selves only every tenth of the participants indicated their familiarity with the procedure 
of public expertise. This is due to the fact that the format of works on the expertise of 
the NLA is currently almost the only way to implement this type of public control in the 
framework of the functions of the PC, and mainly at the central level. In this context, the 
experience of the Scandinavian countries, where the system of social audit is developed, 
draws attention. 

The use of this practice in the activities of the PC will strengthen their potential, to 
introduce sustainable schemes of interaction between the state and society in everyday 
life.

In turn, the mechanism of public control, represented by monitoring procedures, is 
institutionalized, only in the form of monitoring the quality of public services, which does 
not activate its full potential.



275NATIONAL REPORT
ON THE ACTIVITIES OF PUBLIC COUNCILS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – 2022

SECTIO
N

 4.

SECTION 4. 

ANALYSIS OF PUBLIC POLICY OF PUBLIC COUNCILS 

Publicity is one of the key principles of activity of PCs, defined in the Law “On Public 
Councils”. It corresponds to the basic purpose of their activity connected with represen-
tation of civil society’s interests, expression of its opinion concerning socially significant 
questions and implementation of public control over the activity of state and quasi-pub-
lic structures.

Yes   No       It is difficult to answer 

Quantity                % by column 
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559

103

28,8% 60,1% 11,1%

Figure 13. The level of familiarity of citizens with the work of PC

4.1 Algorithm of building a strategy of work of public councils in 
the public sphere

First of all, any public activity assumes the maximum openness of its participants, in-
cluding that expressed through informing the general public about the features, process 
and results of the corresponding activity. 

At the same time, the results of the sociological survey show a low level of aware-
ness of PC among the population of Kazakhstan. The majority of respondents still do not 
know about the very fact of the PC existence (40.4%) and are not familiar with their work 
(60.1%).  
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Public Council of the region

Public Council of the district

Public Council of the city 

Public Council of the Ministry 

Public Council of the National Holding 

Public Council of the national company 

It is difficult to answer

Figure 14. The level of awareness of citizens about the activities of the PC of different catego-
ries

In the regional context in the first case respondents from Kostanay region (58.1%), 
Karaganda region (53.8%), Akmola region (46%), the cities of Almaty (49.3%) and Shy-
mkent (46.9%) are leading. Among citizens who are not familiar with the work of PC, 
there are mainly residents of Karaganda (90.4%), Akmola (84.4%), Atyrau (80%), Pavlodar 
(68.4%) regions and the city of Almaty (82.5%).

At the same time, a high level of knowledge about PC show respondents from 
North-Kazakhstan region (71.1%), West-Kazakhstan region (67.4%), Turkestan region 
(52.7%), and Astana (66.7%). As for the level of awareness of citizens about the activi-
ties of PC, the most familiar with it are residents of West-Kazakhstan (47.5%), Turkestan 
(46.7%) and Zhambyl (44.2%) regions. 

Often citizens are aware of the activities of the PC of the cities (29.4% and regions 
(22.1%) where they live. They are least aware of the activities of the PC of the ministries 
(3%) and national companies (2.1%).

Regional perspective demonstrates the following level of awareness of Kazakhstanis 
about the activities of various categories of PC (Table 28). 

Table 28. Regional perspective of the level of awareness of citizens about the activities 
of various categories of PCs

No. PC Category
Region/level of popularity

Maximum popularity Minimal popularity

1 PC of the city Aktobe region (71.4%) Akmola region (3.4%)

2 PC of the district Zhambyl region (59,5%) Karaganda region (5,5%)

3 PC of the region Kostanay region (62.9%) East Kazakhstan region (4,9%)

4 PC of the ministry Pavlodar region (8.8%) Almaty region (0,9%)

5 PC of the NH Turkestan region (24.5%) Almaty region (1.8%)

6 PC of the NC Pavlodar region (17.6%) Turkestan region (1%)

Obviously, the activity of the PCs of the cities of national and regional importance 
is better known to the residents of these settlements. This is mainly due to a certain 
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interaction of the respondents directly with the members of the councils, as well as the 
information about the PC from different sources, including relatives, friends, neighbors, 
colleagues at work, etc. The fact that the city PCs deal with a wide range of specific issues 
of local importance also plays its role. 

At the same time, a relatively small circle of citizens on the activities of the rele-
vant ministries and agencies, and, most likely, the residents of the capital of Kazakhstan 
prevail among them, in one way or another, come in contact with the national-level PC. 
Employees of the central offices and subsidiaries of these entities of the QPS are mostly 
familiar with the work of the PC of the National Assembly and the Tax Committee. These 
circumstances are intended to explain the low level of awareness of citizens about the 
activities of PC CGBs, NH and NC. 

The responses of the respondents regarding the sources of information about the 
activities of the PC allowed to build the following rating:

1) television (31.7%).
2) information from relatives and/or friends (21%).
3) information from neighbors (18,5%).
4) social media (18.3%).
5) Internet publications (13.8%).
6) newspapers (7.5%).
7) communication with individual PC members (7,4%).
8) participation in the events held under the aegis of the PC (6,3%).
9) personal appeal to the PC regarding the issues of interest (4.4%).
However, in this case we are talking about a little more than a third of the respon-

dents, who to some extent know about the activities of the PC (37.1%). In addition, accord-
ing to the above-mentioned rating of information sources, only 18.1% of them have some 
experience of personal interaction with the PC and their members.

Personal appeal to public councils 
on issues of interest

Participation in events held under the 
auspices of public councils

Communication with individual members 
of community councils

Information from relatives and/or friends

Information from neighbors 

Television

Newspapers

Internet media (website) 

Social networks 

Don’t know anything about their activities, 
haven’t heard about them, don’t follow them 

Heard from you for the first time

There was a meeting in the village

From nowhere

Refuse to answer 

It is difficult to answer 

Quantity  |  % by column  
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62 | 7,5%

114 | 13,8%

151 | 18,3%

85 | 10,3%

6 | 0,7%

1 | 0,1%

1 | 0,1%

0 | 0,0%

209 | 25,3%

61 | 7,4%

174 | 21,0%

153 | 18,5%

262 | 31,7%

Figure 15. Sources of information about PC’s work
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Nevertheless, in the aggregate, 50.9% of the respondents consider the activities of 
the PC useful on the following grounds:

- helping to identify the most acute problems of the region (43%);

- representing an effective form of citizens’ participation in the decision-making pro-
cess (42,5%);

- helping citizens to positively solve various problems (38,5%);

- exercising public control over the activities of the LEB (20.7%);

- giving speech with socially significant initiatives (19.5%);

- actual implementation of the work of LEB (12.1%).

It should be especially noted that the cumulative index of the attitude of Kazakhstan 
citizens to the PC in comparison with 2021 increased by 15.8% (from 35.1% to 50.9% - 
note)68. All this indicates a sufficiently high level of confidence in the PC and the demand 
for their work among the population. In turn, this circumstance may serve as a good in-
centive for the expansion and activation of the activities and further development of the 
surveyed bodies. 

Quantity                 % by column
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Figure 16. Citizens’ perception of the benefits from the activities of the PC

However, 20.4% of respondents are critical about the work of the PC, justifying this 
attitude by the following factors:

- the activities of the PC are of a formal nature (43,8%);

- the activities of the PC are unknown to most citizens and are not visible (34,9%);

- the influence of the PC is limited by the state and its bodies (25,4%);

- the activity of PC depends on the organizational and logistical support of LEB 
(17,2%);

- the PC actually perform the work that the deputies of the Senate and Mazhilis of the 
Parliament of the RK and maslikhats are called to do (16%);

- The composition of the PC is dominated by people engaged in solving their own 
issues (14.8%);

68  Kaidarova A. S., Yessenbayev A. E., Iskakova Zh. A.and others. National Report on the activities of public councils in the Republic of 
Kazakhstan-2021. National Report on the activities of public councils in the Republic of Kazakhstan – 2021. – Nur-Sultan: “Kazakhstan 
Institute of Social Development” Rukhani Zhangyru”, 2021. – p.146
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- LEB is not obliged to implement their recommendations and suggestions on various 
issues (10.7%);

- PCs in the NH and NC actually perform the work that their boards of directors are 
supposed to do (5.7%);

- PCs actually perform the tasks and functions of trade unions (5.3%).

The regional cross-section shows that the most useless activity of the PCs is consid-
ered in Kostanay region (72.6%), Akmola region (27.6%), East-Kazakhstan region (24.4%) 
and North-Kazakhstan region (23.5%). 

The activity of public councils has a formal character

The influence of public councils is limited 
by the state and bodies

The activity of public councils depends 
on the organizational and material-technical 

support of local executive structures
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recommendations and suggestions on various issues

Public councils actually carry out the work that deputies of 
the Senate and Majilis of the Parliament, maslikhats 

are supposed to do 

Public councils in national holdings

Public councils actually carry out the 
tasks and functions of trade unions

I do not think so

I do not know anything about their activity, 
I have not heard anything

They cover the problems, but do not solve them

It is difficult to answer

Quantity  |  % by column   
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18 | 10,7%

27 | 16,0%
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9 | 5,3%

2 | 1,2%

4 | 2,4%

1 | 0,6%

7 | 4,1%

Figure 17. Reasons for the attitude of citizens to the activities of the PC as useless

Obviously, the critical attitude towards the PC is expressed by the respondents who 
have an idea about their activities and are able to give a certain assessment.

At the same time, the corresponding criticism is largely due to the lack of citizens’ full 
and objective understanding of the PC and the peculiarities of their work. In turn, this is 
a consequence of the low level of information provision of the activities of these bodies.

Since 2019, the Internet portal KazKENES, which contains basic information, doc-
uments, statistics, news and other materials on the activities of various categories of 
PC, has been operating in Kazakhstan under the auspices of MISD. It also presents an 
“interactive map”, through which you can see the composition of the PC members in the 
regions, cities of national importance and the capital of the republic. 

However, the “News” rubric of this portal contains only 11 links to the materials of the 
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official websites of individual QPSs and certain online publications, which reflect various 
aspects of the PC work for February-October 2022. This circumstance demonstrates, on 
the one hand, the low level of coverage of the activities of PC of different categories in 
the media and the weak work of the administration of KazKENES on monitoring relevant 
publications and providing links to them on the portal - on the other hand.

It should also be noted that the vast majority of the various categories of PCs do not 
have their own official websites. Certain information about the various Councils mainly of 
general nature (the Statute of the PC, the list of its members, contacts, work plans, etc.) is 
presented on the websites of the relevant central and local authorities and maslikhats of 
regions, the capital of the Republic, cities of national and regional importance. Herewith, 
the full coverage of the activities of the PC mentioned Internet resources do not provide.

Among the regional level PCs the official websites have been created only for the PCs 
of Atyrau region, Astana and Almaty cities. However, each of them differs in the volume 
and content of the information presented on them about the activities of these bodies.

Table 29. Peculiarities of the content of individual PC sites

No.
Basic information 

on the activities of the PC
Presence / absence of

Atyrau region (http://kogamkenes-atyrau.kz) 

1 Regulations on the PC of Atyrau region Available

2 Working rules of the PC Available 

3
Working plan of the PCfor a particular 
year 

Available from 2016 to 2022

4 PC composition Specified 

5 The PC activity report for a particular year Available 

6
Information about the public hearings 
held by the PC

Available 

7 News information 
Available, but updated irregularly (there is 
about a two-month gap between the latest 
news for 2022)

8 Contact information Specified 

9
Linking the site with the PC pages in so-
cial networks 

There are icons with links to Facebook

Astana (https://nur-sultankenes.kz)69

10 Regulations on the PC 
Not available (the corresponding link does not 
work)

11 Working rules of the PC Missing

12
Working plan of the PC for a particular 
year 

Missing

13 PC composition Indicates 

14
The working report of the PC for a specific 
year

Absent

69  The “Public Council of the city of Nur-Sultan” is indicated
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15
Information about the public hearings 
held by the CPC

Absent

16 News information 
Available. However, it is not updated regularly 
(the only news for 2022 is dated January 8)

17 Contact information Specified 

18
Linking the site with the PC pages in so-
cial networks 

There is an icon with a link to Facebook

Almaty (https://almatykenes.kz)

19 Regulations on the PC Available

20 Working rules of the PC Yes

21
Working plan of the PC for a particular 
year 

There are plans for the work of the CB commis-
sions

22 PC composition Specified

23
The working report of the CPC for a spe-
cific year

Yes, there are. However, the last report was sub-
mitted for the first half of 2021 

24
Information about the public hearings 
held by the PC

Yes 

25 News information 
Yes, with relatively regular updates without ma-
jor time gaps 

26 Contact information Specified

27
Linking the site with the PC pages in so-
cial networks 

There are icons with links to Facebook and In-
stagram

Thus, the maximum information about their activities on a regular basis is provided 
in the public domain only by the PC of Almaty.

The PC is also poorly represented in social networks, the content is updated irregu-
larly. This also affects the absence of staff members in the PC, who would be engaged in 
maintaining the relevant pages in social networks. In addition, many members of PC ei-
ther in general are not public personas, or are not inclined to show media activity, aimed 
at covering their respective activities.

According to the assessments of the members of certain PCs themselves, the main 
problems with the information support of the activity of these bodies are the following:

- holding the meetings and other events of the PC without inviting media represen-
tatives;

- lack of any general or objective coverage of the activities of PCs, despite the pres-
ence of media representatives at their meetings or other events

- the limitation of the coverage of the activities of PC mainly by the official websites 
of the corresponding state bodies

- absence of interest towards the coverage of the activities of PC by TV channels
- non-participation of the PC members from among the journalists in the coverage of 

activities of these bodies. 
Given all this, among the measures mentioned by the respondents, which can im-

prove the work of PCs of all categories, the leading ones are raising the level of aware-
ness of the population on the activities of PCs (41%) and the creation of websites of PCs 
with the constant updating of information (30.4%). 
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In the regional aspect, the residents of the Atyrau (90%), Karaganda (61.6%), Pavlodar 
(58.8%), Aktobe (57.1%), Turkestan (52,9%) and Kostanay (51.6%) oblasts are mostly inter-
ested in taking the first of the above-mentioned measures. Respondents from Atyrau re-
gion (60%), Turkestan region (50%), Kostanay region (45.2%) and East-Kazakhstan region 
(41.5%) are mainly in favor of creating of official websites of PC.

The desire of the majority of Kazakhstan respondents to get more information about 
the activities of PC in the region and/or city of their residence (62.3%) is also indicative. 
In the regional context, this intention is manifested as follows.

Table 30. Intentions of citizens to increase the level of information about the activities 
of PC (in the regional context)

No. Region/city Number of respondents

1 Karaganda region 84,9%

2 Atyrau region 84,6%

3 Zhambyl region 78,8%

4 Turkestan region 77,3%

5 Mangistau region 68,3%

6 North Kazakhstan region 65,8%

7 Pavlodar region 65,4%

8 Almaty region 57,1%

9 Aktobe region 54,4%

10 Akmola region 54%

11 East Kazakhstan region 51,6%

12 Kyzylorda region 47,9%

13 West Kazakhstan region 41,9%

14 Kostanay region 32,3%

15 Shymkent 85,9%

16 Almaty 67,9%

17 Astana 28,2%

Television (50.3%), Instagram (32.9%), and Internet publications (31.1%) are the most 
preferred sources of information about PC activities. 
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Figure 18. Preferred sources of information about PC activities

Thus, the first strategic direction of the work of PCs in the public sphere should be 
the strengthening of information support for the activities of PCs of all categories. The 
following measures can be recommended as necessary for this purpose.

1. Creation or updating of the official websites of the PC of the regions, districts, the 
capital of the Republic, cities of national and regional importance on the model of the 
website of the PC of the city of Almaty. 

2. Increase the level of information in the sections of the official websites of minis-
tries, agencies, akimats and maslikhats of regions, the capital city of the republic, cities of 
republican and regional importance, National Assembly and Tax Committee, dedicated to 
the activities of the corresponding PC. These sections should include:

- information on the composition of the PC;

- the Regulations of the PC of the corresponding state or quasi-public structure, re-
gion or city;

- the working plan of the PC for the relevant year; 

- information on the meetings of the PC, including its agenda and results;

- information on public hearings and other events held under the aegis of the PC;
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- the report on the work of the PC for the year in question;

- the contact information.

Providing on-line broadcasting of the PC meetings, public hearings and other events 
of all categories, using YouTube. 

4. Creation of weekly programs (broadcasts) on the national, regional and city TV 
channels with the participation of the PC members of the relevant categories, designed 
to cover the main directions of the work of the PC, the issues they address, etc.

5. Coverage of the work of the PC of all categories in the official print and online 
publications on a regular basis.

6. Coverage of the work of the PCs of all categories in the non-governmental printed 
and electronic media as part of the implementation of the state information order. 

7. Creation and updating on a regular basis of accounts (pages) of PC of all categories 
in social networks Facebook and Instagram.

8. Updating the Internet portal KazKENES on a regular basis. 

9. Assignment of functions and powers of coordination and control over the issues of 
information support of activities of PCs of all categories to the Committee on Civil Soci-
ety Affairs of the MISD.

The second important strategic direction of the PC activity in the public sphere is the 
holding of public hearings with the discussion of the issues of national, regional or local 
importance. 

In favor of holding of public hearings, round tables and other events under the aegis 
of PC are 17,9% of respondents. Residents of the Atyrau region (35%) and Almaty city 
(31.6%) spoke about this most of all. 

According to the Committee on Civil Society Affairs of the MISD, for the first nine 
months of 2022, more than 300 public hearings on water supply, improving the sanitary 
and epidemiological situation, the quality of public services, etc.70, were held by the PC of 
different categories.  The following can be mentioned as specific examples:

- public hearing “On the state of spiritual and religious upbringing of the population 
in Almaty” (Almaty, February 23, 2022);

- public hearing on the draft decision of the Ust-Kamenogorsk city Maslikhat “On 
approval of tariffs for the population for collection, transportation, sorting and burial of 
solid waste in Ust-Kamenogorsk” (Ust-Kamenogorsk city, April 29, 2022);

- public hearing on the draft resolution of the akimat “On establishing a differenti-
ated tariff for regular road transportation of passengers and luggage in urban areas of 
Rudny” (Rudny, August 11, 2022).

However, under the auspices of PC QPS and quasi-public entities, public hearings are 
either not held at all, or are not properly covered, primarily on the official websites of 
these structures. The low level of information coverage of public hearings is also typical 
for the official websites of regional and local akimats and maslikhats and relevant media. 

Indicative in this regard is the fact that the dynamics of public hearings in 2021 and 
2022 indicates a decrease in the number of such hearings by more than two times.

70  For 9 months of this year, more than 300 public hearings were organized (11.10.2022) // Official website of the Central Communications 

Service under the President of the Republic of Kazakhstan (https://ortcom.kz/ru/novosti/1665469178 )
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Table 31: Number of public hearings held in 2021-2022 
(according to the official reports on the activities of the PC)

No. 2021 202271

CGB72

1
Total number

62 17

2
MIA

2 2

3
MH

1 1

4
Ministry of industry and infrastructural development

- 1

5
MCS

59 -

MA

- 7

6
Ministry of Finance

- 4

Regions / cities73

7
Total number

406 264

East Kazakhstan region

- 6

8
Zhambyl region

8 8

9
West Kazakhstan region

4 23

10
Karaganda region

25 12

11
Kyzylorda region

1 10

12
Kostanay region

206 94

13
Mangystau region

12 3

14
Pavlodar region 

1 1

15
North Kazakhstan region

32 24

71  Data for January-September 2022
72  Data only from the PC of the central state authorities, which held public hearings during the period under consideration are shown
73  Data only on the PCs of regions, cities of national status and the capital, which held public hearings during the period under consid-

eration, are shown
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16
Turkestan region

3 24

18
Almaty

- 6

19
Shymkent

3 12

20
Total number

468 281

4.2 The role of the public council member’s image in the PC   
efficiency

The important role in the activity of PCs is played by the personal factor connected 
with the level of popularity, popularity and activity of their members. The trust of the 
majority of respondents mainly to separate PC members of the corresponding regions 
and/or cities (32.6%), rather than to all members of these bodies (26.7%) is indicative in 
this respect. 

I trust the entire board 

I only trust individual members of the public council 

I don’t trust anybody 

I do not know anything about the composition and 
members of the public council

It is difficult to answer 

100

122

79

55

18

26,7%

21,1%

14,7%

4,8%

Quantity                % by column

0                20               40              60               80             100             120  

Figure 19. Level of citizens’ trust in the PC in their region / city

Regional cross-section shows trust in individual members of the PC predominantly 
among residents of the capital of Kazakhstan (60%), Kostanay region (50%) and the city 
of Shymkent (44.4%). Less so among respondents from Atyrau region (16.7%) and Kara-
ganda region (14.3%) and the city of Almaty (14%).

As for the confidence of citizens in the whole composition of the PC, in this case, this 
attitude prevails among residents of Kyzylorda region (76.2%), Karaganda region (64.3%), 
Zhambyl region (51.7%), Aktobe region (50%), Almaty region (42.1%) and East-Kazakh-
stan region (40%). Least trust in the composition of the PC is in Astana (2.2%) and Almaty 
(9.3%), as well as in the Pavlodar region (15.4%).

However, for the introduction of the practice of receiving citizens by members of the 
PC of different categories only 16.8% of respondents. Apparently, this is due to the same 
low level of awareness of Kazakhstanis about these bodies and the features of their work. 
Among other things, it is expressed in the fact that knowing personally or in absentia 
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some deputies of the Parliament and Maslikhats, representatives of NGOs, expert com-
munity, media, etc., the citizens do not have the information about their status and work 
in certain PCs. 

The main factor motivating citizens to participate in the activities of various cate-
gories of PCs as their members are certain interests. According to the survey conducted 
among the members of the PCs, such, in particular, are: 

1) influence on the decision-making process in certain areas or in the framework of 
regional or local development;

2) opportunity to be useful for the society, certain social groups, country, region and/
or city of their residence;

3) influencing the improvement of the quality of the activities of the relevant public 
authorities or QPS subjects;

4) gaining or expanding useful life and professional experience;
5) expanding the circle of communication and useful connections, especially within 

the public authorities. 
At the same time, some members of councils interested in the implementation of 

public control over the activity of certain state and quasi-public structures note the ab-
sence of the necessary mechanisms for this within PC.

It is also noteworthy that the majority of the questioned PC members advocate the 
formation and renewal of these bodies by election. Among the arguments in favor of 
this measure, in particular, the increase of the level of communication between the PC 
members and society, as well as the implementation of the formation and activity of the 
PC independently from the leadership of the relevant state and quasi-public structures 
are noted. 

Those who do not agree with this point of view, the PC members consider the current 
order of formation of the bodies in question to be optimal. Moreover, there is a relatively 
small number of people in the country who are ready to work here on a voluntary basis. 

The main indicators of the effectiveness of the PC members, according to them, 
should be the presence of an active public position and a certain professional level. 
In this regard, the majority of respondents believe that the introduction of any quotas 
in these bodies for women and young citizens aged 18-29 years is not mandatory. The 
presence of representatives of these social groups in various OCs should be carried out 
on general grounds. 

The positive point is the practical absence of cases of violation of the current legis-
lation by the PC members. At the same time, some of them have noted inappropriate be-
havior of their colleagues, having learned about it from certain media materials, as well 
as the use by the relevant PC members of their position to solve (lobby) their personal or 
narrow-group issues. 

The lack of material motivation of the PC members to actively participate in the ac-
tivities of these bodies is assessed by them ambiguously. On the one hand, they perform 
their work in these bodies on a voluntary basis due to the above interests. On the other 
hand, they often have to spend their own money to solve various issues in the process of 
activities within the PC (use of transport, office equipment, postal and mobile commu-
nications, Internet, etc.). In turn, this circumstance may affect the decrease in the level 
of their activity and quality of activity. Therefore, it is no coincidence that some of the 
respondents are in favor of the formation of the wage fund for the PC members.
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4.3 Prospects of development of public councils 

Nowadays, there are 256 PCs of various categories in Kazakhstan, including 22 at the 
republican level (in the ministries and agencies), 221 in regions, districts, the capital of 
the Republic, cities of republican and oblast levels, and 13 in the subjects of the QPS, with 
a total membership of about 4 000 people. At the same time in 2022 the third convoca-
tion of the majority of PCs, whose activity has been carried out since 2016, was formed. 
As a result, their composition was renewed up to 90%.

It should also be noted that by the Decree of the President of the Republic of Ka-
zakhstan “On some issues of the administrative-territorial structure of the Republic of 
Kazakhstan” of June 4, 2022 three new regions were formed: Abai, Zhetysu and Ulytau. In 
this regard, oblast administrations were established in them.

In addition, by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan “On mea-
sures for further improvement of the system of public administration of the Republic of 
Kazakhstan” as of 11 June 2022 the Ministry of Education and Science was reorganized 
by creating instead two new bodies - the Ministry of Education and the Ministry of Sci-
ence and Higher Education. In this connection in the near future two more new PC of the 
republican level will be formed in the structure of these ministries.

The III Mazhilis of the PC of the Republic of Kazakhstan was held on October 14, 2022 
in Astana with the participation of over 200 PC members of different categories. An im-
portant result of this event was the presentation of 150 most successful practices in the 
activities of the PC74. According to the results of work of the III Mazhilis of the PC of the 
RK a resolution was adopted, in which the following main directions for reformatting of 
the PC activities of all categories were outlined:

1) of legal nature - introduction of changes and additions to the current laws on the 
selection procedure of PC members, on the introduction of assessment of the activities of 
PC, etc., which will improve the effectiveness of the activities of the PC;

2) of organizational nature - the development of interaction between the PCs of all 
levels, which will promptly solve important issues for the population, the distribution 
of competencies of the PCs and other institutions of public and local governance and 
self-government; 

3) of informational nature - raising awareness, trust and involvement of the popula-
tion to the activities of PC in the consideration of socially significant issues. 

According to the results of sociological survey, besides raising the level of awareness 
of the population on the activities of PC (41%) and the establishment of websites of these 
bodies with regular updating of information (30,4%) the majority of respondents also 
believe that it is necessary to improve their activities by 

- making the recommendations and proposals of the PCs mandatory for implementa-
tion by the local authorities (29,6%);

- improving the legislation governing the activities of PC (26,4%)

- participation of the heads of the LEB at the meetings of the PC with the reports on 
their areas (26%).

74  Vaida M. “Steppe democracy” in action. Public councils are entering a period of determination // “Qmonitor.kz “, 18.10.2022 (https://
qmonitor.kz/politics/4492 )
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Improvement of the legislation, 
regulating the activities of the PC

Making recommendations and proposals of the PC 
mandatory for execution by local authorities

Participation of the LEB heads in the PC meetings 
with reports on their areas

Raising the level of population’s awareness 
on the PC activities

Regular public hearings, round tables and other events on 
the topical issues of the development of the region / city 

held under the aegis of the PC

Creation of PC’s websites with the constant updating 
of the information

Introduction of the practice of receptions by PC 
members of interested citizens and representatives 

of legal entities 

Conducting the annual meetings of the President 
of the Republic of Kazakhstan with the PC heads at the 

national and regional levels. 

All of the above 

Introduction of a new composition 

It is difficult to answer 

Quantity  |  % by column
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339 | 41,0%

148 | 17,9%

251 | 30,4%

139 | 16,8%

136 | 16,4%

5| 0,6%

1 | 0,1%

142 | 17,2%

Figure 20. Recommended measures to improve the activities of the PC 
(according to the results of the survey)

In this case, in the regional context, the preferences of citizens regarding the adop-
tion of measures to improve the activities of the PC are as follows (Table 32).

Table 32. Suggestions of citizens regarding the measures to improve the activities of the PC 
(in the regional context)

No. Region/city Measure Number of 
respondents

1 Akmola region Creation of PC sites 17,2%

2 Aktobe region Raising the level of public awareness 57,1%

3 Almaty region Making the recommendations and sugges-
tions of the PC binding 30%

4 Atyrau region Raising the level of awareness 90%

5 East Kazakhstan region Improvement of legislation 51,2%

6 Zhambyl region Raising the level of awareness 45,2%

7 West-Kazakhstan region Making the PC recommendations and sug-
gestions obligatory 41,7%

8 Karagandinskaya region Raising the level of information of the 
population 61,6%
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9 Kostanay region Raising the level of information provision 51,6%

10 Kyzylorda region Participation of the LEB executives in PC 
meetings 39,4%

11 Mangistau region Improvement of legislation 24,3%

12 Pavlodar region Raising the level of awareness 58,8%

13 North Kazakhstan region Participation of the LEB managers at the 
meetings of the PC 58,8%

14 Turkestan region Raising the level of information provision 
to the population 52,9%

15 Astana Making the recommendations and sugges-
tions of the PC binding; 22,2%

16 Almaty Raising the level of information provision 
to the population 54,4%

17 Shymkent The recommendations and suggestions of 
the PC are to be obligatory 100%

It is expected that the implementation of these and other measures, including those 
proposed directly by the PC members of different categories, will have a positive impact 
on the performance of these bodies in its main areas. Herewith, the above-mentioned 
measures should be applied in the work of not only the regional and local level PCs, but 
also the PCs of the QPS and quasi-public structures. 

In general, the results of the formation of new and renewal of the existing PCs, as 
well as the activities of the PCs of all categories have demonstrated the positive dynam-
ics of development of these bodies. Obviously, the activities of the PCs and their individu-
al members contribute to the solution of various politically and socially significant issues 
at the level of the whole country, individual regions and localities. 

However, the above-mentioned problems, including the low level of awareness of 
the population of Kazakhstan about the features and results of the work of PCs and their 
public hearings, require a positive solution in the foreseeable future. The people of Ka-
zakhstan interested in improving the quality of the work of PCs also expect an increase 
in the level of influence of these bodies on the decisions developed and adopted by the 
relevant state bodies and the subjects of the QPS. In addition, the degree of interaction 
with citizens by members of the PCs of different categories, especially at the national 
level, should be increased. 
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CONCLUSION

In the course of the analysis we have identified the topical issues in the development 
of PCs. These are, for example, the conduct and regulation of the rotation process among 
the members of the PC, the improvement of mechanisms for the execution of their deci-
sions by the state bodies, the need to regulate the procedure and form of public control, 
etc. 

However, despite certain difficulties and problems that inevitably accompany any 
process, the PCs continue to be strengthened in the system of managerial decision-mak-
ing, thereby increasing civic and political culture, strengthening democracy. 

This is largely the result of a policy of systematic and purposeful expansion of the 
activities of the PCs, their competencies. The regulatory legal framework is constantly be-
ing improved, an active expert and public discussion is initiated and supported, the case 
study background is expanding, and more and more people are involved in the work of 
the PC. All this, of course, on the one hand, generates a request to strengthen the institute 
of PCs, on the other hand, predetermining their further development. 

The course of reforms pursued by President Tokayev demonstrates the focus on fur-
ther strengthening the dialogue between society and government, ensuring transparency 
and accountability of state bodies and the QPS. 

The proclamation of the formula “Strong President - Influential Parliament - Account-
able Government”, based on which the restart of the political system is carried out step-
by-step, stipulates the deepening of the ongoing important process of resetting the rela-
tions between the state and the society. 

It is indicative that in the framework of his election platform K.K. Tokayev announced 
the introduction of the youth quota in the PC, which will certainly give a new impetus to 
their development. 

In this context, it is important to formulate recommendations that will form the basis 
for the further development of the PC.
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GENERAL RECOMMENDATIONS 

On the basis of the conducted study it is recommended to the central and local gov-
ernment bodies

  to revise and improve the mechanism of selection of PC members, as well as to 
specify the possibility of involving non-profit organizations and citizens in the imple-
mentation of public control;

  we recommend introducing a norm of introducing the practice of audio, video 
broadcasting and public placement of media files with the recording of the interview 
process with candidates and voting for them into the Model Regulations of the PC and 
the Regulations of the PC;

  to introduce an obligatory test for candidates on the knowledge of the Law “On 
Public Council”;

  to introduce public posting of the voting protocol on official Internet resources and 
social networks, as well as lists of reservists with an indication of their order of priority;

  to minimize the representation of state bodies, the QPS by 10-20%; 

  to take measures to prevent the facts of membership in the PC as representatives 
of civil society of employees of state subordinate and budgetary institutions;

  to consider reducing the limitation in terms of the minimum number of members 
of the PC for their productive activities;

  to consider the possibility of introducing the responsibility of the heads of public 
authorities for violation of the Law “On Public Council” in the part of not providing infor-
mation, motivated responses to the recommendations of the PC and the appeals of the 
citizens;

  in order to eliminate the facts of corruption and conflict of interests to provide the 
opportunity for PC members to exercise their statutory powers during the procurement 
procedures;

  in order to ensure public order and to prevent corrupt practices, together with the 
PC to take measures to organize the work on the hearing of the heads of the Law enforce-
ment bodies at the local level, and based on the results of the hearings to take decisions 
and make recommendations aimed at combating delinquency and corruption; 

  to recommend the authorized body to combat corruption and the authorized body 
on the activities of the PC to assist the PC at all levels in the implementation of tasks for 
the prevention of corruption in the relevant sector or region;

  to recommend to the authorized body to counteract corruption to consider the use 
of the practice of involvement of PC members in the process of conducting an anti-cor-
ruption expert examination of draft regulations;

  develop recommendations of the authorized body on the activities of PC regulating 
the procedure of hearing at the local level the information on the observance of legality 
and human rights and freedoms;
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  to develop a general program of seminars / trainings to improve the skills and 
consider the possibility of implementing social projects within the state social order and 
grant funding, aimed at improving the competence of the PC members, including on the 
activities of the PC, public control, public expertise, budget activities, rule-making, an-
ti-corruption expertise, the structure and functions of the executive power, the system of 
relations between the citizen and the state;

  to develop recommendations on the procedure for discussing reports on the re-
sults of monitoring the implementation of development plans of the organization con-
trolled by the state; 

  to provide methodological assistance to the PC in the unification of the document 
flow, nomenclature of cases, including the standard forms, periodicity of work, publicity 
of documents, etc;

  to take measures to introduce appropriate amendments regarding the expansion 
of the grounds for termination of powers of the PC members, including in case of their 
unethical behavior;

  to introduce seminars/trainings on the work of the PC in order to build effective 
interaction with the PC in the professional development program for civil servants and 
representatives of the CSB;

  to organize a broad coverage of the activities of the PC and the publications of the 
PC members in the media under the state information order;

  to conduct periodic interviews with the PC members on the issues of their activ-
ities in these bodies in the official print and electronic media, as well as in non-govern-
mental mass media under the state information order; 

  to ensure that the content of the reports of the heads or other official repre-
sentatives of the central and local state bodies and the PC members, submitted to the 
respective PC, contains information on the specific decisions taken on the results of the 
consideration of the PC recommendations;

  to consider the possibility of issuing to the PC members of EDS keys for the intro-
duction of the document flow;

  to take measures to solve the issues of financing and organizational support of the 
PC activities (for example, travel expenses, payment for the visits, etc.);

  to introduce the practice of annual reconciliation with the MJ of the RK and its ter-
ritorial divisions of the number of the written normative acts, which passed the approval 
of the PC; 

  to consider the possibility of active involvement of the PC members in the process 
of development and discussion of draft decisions of public authorities at various levels; 

  to consider the possibility of introducing a quota for young people in the compo-
sition of the PC.
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It is recommended to the PC:
  to provide on a regular basis updates of reports and information on the activities 

of the PC on the information resource “Kazkenes.kz”, in the media, as well as on the pages 
in social networks; 

  to develop uniform requirements for the introduction of the websites of the PC and 
the pages of the PC in the social networks;

  to continue the practice introduced in the PCs, formed with the participation of 
the QPS, local public administration bodies and the QPS subjects, in terms of creating 
commissions, committees or working groups on anti-corruption issues;

  in the process of discussing draft budget programs, strategic plans, state and ter-
ritorial development programs, as well as the implementation of budget programs and 
target indicators to include measures to prevent corrupt practices, protection and expres-
sion of personal interests;

  introduce the practice of storing and transferring the archive of PC documentation 
to the state body/maslikhat/company;

  introduce the practice of holding at least two public hearings by the PC at all levels 
during each calendar year;

  provide measures to further involve the PC members in the monitoring of public 
procurement and procurement of the QPS entities in order to ensure transparency of 
competitive procurement procedures and prevent corruption factors; 

  to provide online broadcasting of meetings, public hearings and other activities of 
the PC at all levels on their official pages in the social networks and on the websites of 
the PC;

  in the discussion of significant issues of the PC to involve representatives of public 
organizations, business structures, and experts in the relevant industries;

  in the interaction with the population to use the most effective methods and forms 
of work, including such as personal reception of citizens (including outreach), the work of 
the public reception office, etc;

  to develop inter-level interaction with the PC of different spheres and levels in 
order to improve the efficiency of activities;

  to introduce the officially established practice of public posting on the official 
Internet resources and social networks of information on the procedures of competitive 
selection of participants, including the publication of lists of reservists with an indication 
of their order of priority;

  to take measures to further strengthen the work on the application of forms of 
public control to ensure the transparency of the budget process and the provision of 
public services;

  to consider the development and implementation of ethical norms and rules of 
conduct, as well as to determine responsibility for improper performance of their duties, 
ignoring participation in meetings, in the work of commissions, etc.; if necessary, to intro-
duce appropriate norms in the Regulations on the PC;

  to consider the possibility of introducing a quota for young people in the member-
ship of the PC. 
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