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2017 жылғы 22 желтоқсандағы ДЗ-316 санды депутаттық сауалға

жұмыстары, жастар практикасы).

Атап айтқанда, 80 мың қызметкер бойынша әлеуметтік және зейнетақы
жарналарының аударымдары олардың еңбегіне ақы төлеу үшін субсидия алған
жұмыс берушілермен емес, Бағдарламаға қатыспаған үшінші тұлғалармен жүзеге
асырылған.
19 мың жағдайда міндетті жарналар тіпті өндірілмеген.
Мазмұндалған мемлекеттік субсидияларды заңсыз алу мақсатында жалған
жұмыс орындар құрылғандығының белгілерін көрсетеді.

22.01.2018 Копия электронного документа.

Бас прокуратурамен Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының (бұдан әрі - Бағдарлама)
іске асырылу кезінде заңдылықтың жағдайына талдау басталды.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері бойынша
2017 жылы Бағдарламаға барлығы 572,9 мың адам қатысты.
Тұрақты жұмыс орындарына 315,5 мың, әлеуметтік жұмыс орындарына
24 мың, жастар тәжірибесіне 25,8 мың, қоғамдық жұмыстарға 88,7 мың адам
орналастырылды.
100 мыңнан астам адамды уақытша жұмысқа орналастыру кезіндегі
бұзушылықтардың белгілері анықталды (әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық
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Бұрын осыған ұқсас белгілер бойынша прокуратура органдарымен
мемлекеттік субсидияларды мақсатсыз пайдалану фактілері анықталғанын атап
өту жөн.
Мысалы, Жамбыл облысында «Бек» ШҚ-мен 2016 жылы әлеуметтік жұмыс
орындарына қабылданған 6 жұмысшының еңбек ақысын төлеу үшін 1,2 млн. тенге
алынған.
Зейнетақы және әлеуметтік жарналар ШҚ жағынан өндірілмеген.
Кейіннен көрсетілген қызметкерлердің ешқайсысы Жұмыспен қамту
орталығына арыз бермегені, «Бек» ШҚ-да қызмет жасамағаны анықталды.
Бұл ретте олардың 3-і міндетті аударымдарды жүзеге асырған басқа
ұйымдарда жұмыс істеген.
Аталған факті бойынша материал Қордай ауданы прокуратурасының АТК-де
тіркелді және қылмыстық қудалау органына жолданды.
1,5 мың жағдайда әлеуметтік жұмыс орындарына осы жұмыс берушілермен
еңбек қатынастарында болған тұлғалардың қабылданғандығы анықталды.
Бұрын прокуратура органдарымен жұмысшыларды іс жүзінде сол жерде
тұрақты негізде жұмыс істеп отырған кәсіпорындарға әлеуметтік жұмыс
орындарына жіберу фактілері анықталған.
Атап айтқанда, 2014 жылы Ақмола облысы Зеренді ауданында «Рейн»
ЖШС-мен әлеуметтік жұмыс орындарына 8 адам қабылданған, уақытша жұмыс
орындары құрылмай тұрақты бос жұмыс орындары пайдаланылған (есепші,
жүргізуші).
Көрсетілген тұлғалар жұмыстан алдын-ала босатылып, содан жұмыссыз
ретінде тіркеліп, Жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа орналастырылған
болатын.
Осыған ұқсас 2016 жылы Теміртау қаласының Жұмыспен қамту
орталығымен Кусиди ЖК-ге әлеуметтік жұмыс орнына сол жерде 2013 жылдан
бері үзіліссіз жұмыс істеп келген Д.Д. Кайыпова жіберілген (274 мың тг. берілген).
Жалпы осындай схемалар бойынша Жамбыл, Қарағанды және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында 2016-2017 жылдарда мемлекетке 157 млн. тенгеден астам
залал келтірілген 1100 уақытша жұмыс орындарының жалған құрылғандығы
анықталған.
Көрсетілген материалдар бойынша 28 сотқа дейінгі тергеп-тексеру
жүргiзілуде.
Бұл фактілер жергілікті атқарушы органдарының бюджет қаражаттарын
мақсатты пайдаланылуына бақылаудың жеткіліксіз екенін көрсетеді.
Осыған байланысты ағымдағы жылдың 2-ші тоқсанда прокуратура
органдарымен Бағдарламаның іске асырылуына тексеру жүргізу жоспарлануда,
оның қорытындылары туралы хабардар боласыз.
Құрметпен,
Қ.Қожамжаров
орынд. А. Ғалиасқаров
тел. 30-17-04
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
на депутатский запрос № ДЗ-316 от 22 декабря 2017 года

Уважаемые депутаты!
Генеральной прокуратурой начат анализ состояния законности при
реализации Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы (далее - Программа).
По данным Министерства труда и социальной защиты населения всего в
2017 году в Программе приняли участие 572,9 тысяч человек.
На постоянные рабочие места трудоустроено 315,5 тысяч человек, на
социальные рабочие места – 24 тысячи, на молодежную практику – 25,8 тысяч, на
общественные работы – 88,7 тысяч.
Установлены признаки нарушений при трудоустройстве на временные
рабочие места более 100 тысяч человек (социальные рабочие места, общественные
работы, молодежная практика).
Так, по 80 тысячам работников социальные и пенсионные отчисления
осуществлялись не теми работодателями, которые получили государственные
субсидии на оплату их труда, а третьими лицами, не участвовавшими в Программе.
В 19 тысячах случаев обязательные отчисления не производились вовсе.
Изложенное указывает на признаки фиктивного создания рабочих мест с
целью незаконного получения государственных субсидий.
Следует отметить, что ранее по аналогичным признакам органами
прокуратуры выявлялись факты нецелевого использования госсредств.
К примеру, в Жамбылской области КХ «Бек» в 2016 году получено 1,2 млн.
тенге для оплаты труда 6 принятых на социальные рабочие места работников.
Пенсионные и социальные отчисления со стороны КХ не производились.
Впоследствии установлено, что никто из указанных работников заявлений в
Центр занятости не подавал, деятельности в КХ «Бек» не осуществлял.
При этом 3 из них работали в других организациях, которые и осуществляли
обязательные отчисления.
Материал по данному факту зарегистрирован в КУИ прокуратуры
Кордайского района и направлен в орган уголовного преследования.
Установлено, что в 1,5 тысяче случаев на социальные рабочие места
принимались лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с этими же
работодателями.
Ранее органами прокуратуры устанавливались факты направления на

социальные рабочие места в предприятия, где данные работники уже фактически
работают на постоянной основе.
Так, в 2014 году в Зерендинском районе Акмолинской области ТОО «Рейн»
приняв на социальные рабочие места 8 лиц, временные рабочие места не
создавались, а использовались имеющиеся вакансии постоянных должностей
(бухгалтер, водители).
Указанные лица были предварительно уволены, а затем зарегистрированы в
качестве безработных и трудоустроены через Центр занятости.
Аналогично в 2016 году Центром занятости города Темиртау на социальное
рабочее место в ИП Кусиди направлена Кайыпова Д.Д. (выплачено 274 тыс. тг.),
которая непрерывно работала на этом же месте с 2013 года.
В целом по таким схемам в Жамбылской, Карагандинской и
Южно-Казахстанской областях установлено фиктивное создание в 2016-2017 годах
1100 временных рабочих мест, что повлекло причинение ущерба государству на
сумму свыше 157 млн. тенге.
По указанным материалам проводятся 28 досудебных расследований.
Данные факты свидетельствует о недостаточном контроле местных
исполнительных органов за целевым использованием бюджетных средств.
В связи с этим во 2-м квартале текущего года органами прокуратуры
планируется проведение проверки реализации Программы, о результатах которой
вы будете проинформированы.
С уважением,
К. Кожамжаров

