
VI-шақырылымның IV-сессиясының (2018-2019жж.) қорытындысы 
бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің
ҰСЫНЫМДАРЫ

2018 жылғы 7 қыркүйек. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы 
тұрғысынан Қазақстан Республикасының білім беру және денсаулық 
сақтау аясындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы 
заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Парламент Сенаты 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің Қызылорда және 
Ақмола облыстарында өткен көшпелі отырыстарының ұсынымдары

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы тұрғысынан Қазақстан Республикасының білім 
беру және денсаулық сақтау аясындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
саласындағы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Парламент Сенаты 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің көшпелі отырысына 
қатысушылар мынаны атап көрсетеді. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тиісті шарттарда айқындалған 
тәуекелдерді, пайда мен шығындарды, құқықтар мен міндеттерді теңгерімді 
бөлу жағдайларында мемлекеттің жауапкершілігі саласына дәстүрлі түрде 
қатысы бар салаларда мемлекеттің және жекеменшік сектордың өзара тиімді 
ынтымақтастығы болып табылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі мақсаты мемлекет пен 
бизнестің ресурстары мен тәжірибесін біріктіру, экономикалық субъектілерге 
жоғары сапалы қызметтер көрсетілу жағдайында қоғамдық маңызы бар 
жобаларды ең аз шығындармен және тәуекелдермен іске асыру арқылы 
инфрақұрылымды қоғамның мүддесінде дамыту болып табылады.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін пайдалану қазіргі уақытта 
Қазақстан Республикасында кеңінен тарауда және тізбесін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілерді қоспағанда, 
экономиканың барлық салаларында жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің мүшелері Қазақстан Республикасының білім беру 
және денсаулық сақтау аясындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
саласындағы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қызылорда және 
Ақмола облыстарына барып қайтты.

Қызылорда облысының әкімі Қ.Е. Көшербаевтың ақпараты бойынша 
облыс МЖӘ дамыту бойынша көшбасшылар қатарына кіреді және аймақ 
экономикасының барлық салаларында жобаларды жүзеге асыруда. Қызылорда 
облысында мерзімінен бұрын, 2015 жылы «Балапан» бағдарламасы іске 



2

асырылды және қазір өңір 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі тәрбиелеумен және оларға білім берумен 100% қамтуды 
қамтамасыз еткен. Өңірде балабақшалардың 71%-ы МЖӘ негізінде жұмыс 
істейді. 2013 жылдан бастап мұндай балабақшалар саны
2 есеге өсті.

Қызылорда облысы - елімізде өз мектептерінің 452 түлегін Ресейдің ең 
үздік инженерлік ЖОО-да оқытуды ұйымдастырған бірден-бір өңір екенін 
атап өту керек. Бұл жұмысты Қызылорда облысы 2014 жылдан бастап 
мақсатты түрде жүргізіп келеді.

Сондай-ақ, Қызылорда облысында апатты жағдайдағы 57 денсаулық 
сақтау нысанының 49-ы салынып біткен, қалғандарын 2019 жылдың 
1-жартыжылдығында салу жоспарланып отыр.

2017 жылы апатты жағдайдағы мектептер мәселесі жабылды,
2013 жылдың басында 37 болған еді.

Мектептерде 3 ауысыммен оқу проблемасы шешілген, 2017 жылы 
апатты мектептер мәселесі жабылды, 2013 жылдың басында мұндай 
мектептердің саны 37 болған. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің мүшелері Қызылорда облысына сапар нәтижелері 
бойынша Қазақстанның барлық облыстарына мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобаларын тиімді жоспарлау және іске асыру бойынша Қызылорда 
облысының осы тәжірибесін ескеруді ұсынды.

Ақмола облысында сенаторлар Бурабай көпсалалық ауданаралық 
ауруханасында (200 төсек орын бар) болды,  бұл 2017 жылы МЖӘ қағидаты 
бойынша Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы (мемлекеттік 
әріптес) «Авиценна-Бурабай» ЖШС жекеше әріптестің сенімгерлікпен 
басқаруына берген еліміздегі бірден-бір аурухана. Қазіргі таңда шартты 
орындау барысында белгілі бір қиындықтар туындаған, олар біздің 
ойымызша, жұмыс тәртібімен шешілуге тиіс. Мәселен, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының мемлекет мүдделеріне қайшы келмейтін 
нормаларын сақтай отырып, Жобаны іске асыруды одан әрі жалғастыру үшін 
және МЖӘ жобасының бюджеттік тиімділігі көрсеткішін жақсарту 
мақсатында денсаулық сақтау басқармасы Жобаның екінші кезеңі бойынша 
өтемақылық инвестициялық шығындарды өтеу схемасын қайта қарау 
ұсынылды.

Ақмола облысының әкімі М. Мырзалин 2019-2023 жылдарға арналған 
ҚР кіру және ішкі туризмін дамыту бойынша ақпаратты да ұсынды. Мәселен, 
облыс әкімдігі «McKinsey&Company» халықаралық консалтингтік 
компаниясымен бірлесіп, Бурабай кенті (Бұрабай көлі) Щучинск-Бурабай 
курорттық аймағын дамытудың үлгі жоспарын әзірлеуде. Щучинск-Бурабай 
курорттық аймағының туризмді дамытудың негізгі аймақтары, Щучинск 
қаласы (Щучье көлі) және Қатаркөл көлі маңындағы аймақтары болып 
табылады. 
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Зеренді курорттық аймағы өңірлік деңгейде туризмді дамыту 
картасындағы басымдылыққа ие аймаққа айналуға тиіс.

Туристік геопортал – облыстың 50-ден астам көрікті жері,  43 қасиетті 
жері, 25 туристік бағыттар (Көкшетау, Бурабай, Зеренді, Сандықтау, 
Қорғалжын) бойынша ауқымды жолнұсқа құрылуда. Ол түрлі-түсті 
сипаттамалар мен суреттерді ғана емес, геолокацияның, толықтырылған 
шынайылықтың барлық жаңа технологияларын,  3D-бейнелерді, брондауды 
және т. б. қамтиды. 

Сондай-ақ облыс әкімі М. Мырзалин сенаторларға болашаққа 
бағдарланған жоспарлар жайлы - 2023 жылға қарай  3 млн. туристің сапалы 
демалуын қамтамасыз ету туралы айтты.

Өткізілген отырыстардың және тыңдалған ақпараттың негізінде көшпелі 
отырысқа қатысушылар күн тәртібіндегі мәселелерді талқылай отырып, 
мынаны атап көрсетеді.

Мемлекет мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін тиімді пайдалану 
жөніндегі кешенді шараларды жүйелі түрде қабылдауда.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік саласындағы қолданыстағы заңнамасында белгілі бір олқылықтар 
мен кемшіліктер бар, сондай-ақ құқық қолдану практикасында қиындықтар 
бар, олар өз кезегінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін дамытуға 
кедергі келтіруде. Атап айтқанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын 
дайындау және іске асыру барысында, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
шартын жасасу, орындау және тоқтату кезінде туындайтын мәселелер бар.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, комитеттің көшпелі отырысқа 
қатысушылар:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
- өңірлердің еңбек нарығындағы сұранысын ескере отырып, сондай-ақ 

жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 
«Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында 
(Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, сондай-ақ 
арнаулы мемлекеттік органдар үшін мамандар даярлауды жүзеге асыратын 
білім беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, 
сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар 
даярлауға 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 оқу жылдарына арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» туралы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 сәуірдегі № 199 қаулысына өңірлік 
мемлекеттік жоғары оқу орындары үшін нысаналы мемлекеттік білім 
гранттарын бөлу мәселесіне қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;

- мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру тәжірибесінің 
негізінде Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы 
органдарына мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнама 
нормаларына талдау жүргізуді, мемлекет тарапынан бюджеттік шығыстарды 
барынша азайтуды көздейтін әртүрлі бизнес модельдерді кеңінен пайдалану 
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мәселелері бойынша оның нормаларын күшейту және жетілдіру жөніндегі 
тиісті ұсыныстар енгізуді тапсыруды;

- мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жеке инвесторларды 
тартуды ынталандыру мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік-
жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасын салық салу мәселелері 
бойынша жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізуді;

- «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» және «Концессиялар 
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын біріктіру мүмкіндігін және 
оның мақсатқа сай болуын қарастыруды;

- Байқоңыр қаласының әлеуметтік объектілерін «ҚазТрансГаз» АҚ 
жеткізетін қазақстандық табиғи газға қосу мүмкіндігін қарастыруды.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне:
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп, мемлекеттік-

жекешелік әріптестік шарттары шеңберіндегі төлемдерді екінші деңгейдегі 
банктер үшін өтімді кепілдік қамтамасыз ету ретінде тану жөніндегі жұмысты 
аяқтауды.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне:
- инвесторларда МЖӘ жобаларына деген сенімді арттыру мақсатында 

мемлекеттік міндеттемелердің болуына қарамастан, барлық жасалатын МЖӘ 
шарттарын тіркеуді және есепке алуды қамтамасыз етуді;

- өңірлерге шетелдік инвестициялар түсімін ынталандыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп, 
жергілікті МЖӘ жобалары бойынша валюталық міндеттемелер бөлігінде 
республикалық бюджет есебінен қаржыландыру мүмкіндігін қарастыруды.

4. Мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігіне:

- жоғары оқу орындарында білім алушылардың тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту мақсатында мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолдана 
отырып, Мемлекет басшысының бес әлеуметтік бастамасының үшіншісін іске 
асыру жөніндегі жұмысты жалғастыруды;

- білім беру саласында, оның ішінде орта білім беру ұйымдарында білім 
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыруға байланысты мемлекеттік-
жекешелік әріптестікті дамытуға кедергілерді жою жөніндегі жұмысты 
жандандыруды.

5. Мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне:

- денсаулық сақтау саласында, оның ішінде:
- ауруларды ерте диагностикалау бойынша тарифтерді қайта қарауға;
- медициналық ақпараттық жүйелерді (МАЖ) таңдау кезінде 

медициналық ұйымдарды шектеу мәселелерін ретке келтіруге;
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- дипломдарды, кәсіби біліктілік құжаттарын растау, сондай-ақ шетелдік 
медицина мамандарын тестілеу тетігін оңайлату мүмкіндігіне байланысты 
мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту барысында тосқауылдарды жою 
жұмыстарын жандандыру ұсынады.

__________________________________
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2018 жылғы 17 қыркүйек. Қор қызметінің мәселелері бойынша 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының 
басшылығымен Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті мүшелерінің кездесу 
қорытындысы бойынша ұсынымдар

Қор қызметінің мәселелері бойынша «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры» акционерлік қоғамының басшылығымен Қазақстан Республикасының 
Парламенті Сенатының Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
кездесуіне қатысушылар Қазақстан Республикасында жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін дамытудың өзекті мәселелерін және зейнетақымен қамсыздандыру 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру мәселелерін 
қарастырып және талқылап:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіге:
1.1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамымен 

бірлесіп ерікті зейнетақы жинақтарын дамытуды салықтық ынталандыру 
шаралары бойынша ұсыныстар әзірлеуді; 

1.2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен оның 
салымшыларының талаптарын 4-кезектен 2-кезекке ауыстыру арқылы 
банкроттық және компанияны оңалту кезінде кредиторлардың талаптарын 
өтеу кезегін қайта қарау мақсатында «Оңалту және банкроттық туралы» 
Қазақстан Республикасының заңына өзгерістерді бастамашылықпен енгізуді.

2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігіне Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігімен бірлесіп:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуын 
формализациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы заңының жобасына  азаматтардың бірқатар 
санаттары үшін бұрын қолданылған салық салынатын табыстан:

- азаматтардың әлеуметтік әлсіз топтары үшін Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері түріндегі табысына 75 еселенген ең 
төменгі жалақы мөлшерінің шегінде (бұдан әрі - ЕТЖМ);

- жерлеуге төлемдер түріндегі табысқа, оның ішінде Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан жерлеуге біржолғы төлемге 8 еселенген 
ЕТЖМ шегінде салықтық жеңілдіктерді қалпына келтіру бойынша ұсыныстар 
енгізуді ҰСЫНАДЫ.

__________________________________
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2018 жылғы 18 қыркүйек. «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы» Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына жолдауы шеңберінде «Қазақстан Республикасында 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
іске асыру мәселесі бойынша кездесудің қорытындысы бойынша 
ұсынымдар

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Әлеуметтік-мәдени 
даму және білім комитетінің ұйымдастырған кездесудің қатысушылары 
«Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
жүзеге асыру мәселесі бойынша келесіні белгілейді.

Қазақстан 2015 жылы Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ-ның 
конвенциясы ратификациялады және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
қатысты халықаралық стандарттарды имплементациялау бойынша өзіне 
міндеттерді қабылдады.

Қазақстан Республикасының мүгедектері «Мүгедектерді әлеуметтік 
қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық 
актiлерiмен бекiтiлген әлеуметтiк-экономикалық және жеке басының 
құқықтары мен бостандықтарына толығымен ие болады.

Бүгінгі күні, Қазақстанда әлеуметтік төлемдердің барлық түрлерін 
қамтитын мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандырудың үш 
деңгейлі жүйесі сәтті жүзеге асырылады.

Қазіргі таңда, мемлекет мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету үшін 
заңнамада белгіленген барлық міндеттерін толықтай көлемде орындап отыр. 
Сонымен қатар, мүгедектерді экономикалық белсенділігін арттыру және 
қоғамға интеграциялау мақсатында әлеуметтік қолдау жүйесін жетілдіру 
жөнінде жұмысты жалғастыру қажет.

Жоғарыда жазылғандарды назарға ала отырып, іс-шаралардың 
қатысушылары мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы жүргізіліп 
жатқан жалпы мемлекеттік саясатты толықтай қолдайды, және келесіні 
ҰСЫНАДЫ:

1. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрілігіне:

1.1. Мүмкіндігі шектеулі адамдарды қоғамға интеграциялау және 
тыныс-тіршілігі үшін мүмкіндіктері мен құқығын қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстарды жалғастыруды; 

1.2. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыруға бағытталған мақсатты индикаторларды көрсете отырып, 
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2019 - 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарды әзірлеуді;

1.3.  Мүгедектерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету бойынша 
жұмысты арнайы еңбек орындарын құратын жұмыс берушілерге субсидия 
беру арқылы жалғастыру.
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2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне:
2.1. Көру қабілеті нашар балаларды оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

кешендермен үлкейтілген қаріппен және Брайль қарпімен қамтамасыз ету 
бойынша жұмыстар жүргізу;

2.2. Жалпы білім беру мектептерінде кохлеарлық импланты бар мүгедек 
балаларды оқыту мүмкіндігін қарастыру;

2.3. Инклюзивті мектепке дейінгі ұйымдарда оқуды аяқтағаннан кейін 
жалпы білім беру мектептерінде мүгедек балаларды оқыту мүмкіндігін 
қарастыруды;

2.4. Еңбек нарығында қажетті болатын мүгедектер үшін мамандықтарды 
алу мүмкіндігін кеңейту бойынша қосымша шараларды қабылдау;

2.5. Ұсыныстар әзірлеу:
- мүгедек балалар үшін жалпы білім және инклюзивті мектептер үшін 

оқу бағдарламаларын әзірлеу;
 - арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу, оның ішінде әр бала үшін 

болашақта мамандық алатын мүмкіндігі мақсатында жеке жұмыс жобасын 
әзірлеу;

- мектепке дейінгі сапалы тәрбие алуға және оқытуға тең қолжетімді 
болуын жетілдіру, арнайы оқу қажеттілігі бар балаларды орта білім беру, 
сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім және жоғарғы білім алу үшін жағдай 
жасау арқылы жастарды әлеуметтік-экономикалық интеграциялау.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне:
3.1. Мүгедектіктің алдын алу мен ескерту бойынша шараларды күшейту;
3.2. Мүгедектігі бар ерлер мен әйелдер денсаулығына ұрпақ жаңғырту 

бойынша медициналық қызметтерге қолжетімділік бөлігінде жұмыстарды 
жүргізу;

3.3. Ымдау тілін иемденетін медициналық персоналдардың болмауына 
орай, есту қабілеті бұзылған 3 жастан үлкен балаларының біреуімен 
госпитализациялау бойынша мәселелерді қарастыру;

3.4. Балалардың мүгедектігіне жол бермеу мақсатында патологияны 
уақытылы табу және емдеу жұмысын күшейту. 

4. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігіне:

4.1. Әуе кемелерінде тасымалдауға рұқсат берілетін заттардың тізіміне 
мүгедектігі бар адамдарға бірінші кезекте қажетті құралдарды қосу үшін 
нормативтік құқықтық актілерге өзгертулер енгізу мүмкіндігін қарастыру.

5. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына: 
5.1. Бюджеттік қаражатты толықтай игеру мен нысаналы 

индикаторларға қол жеткізу масатында мемлекеттік сатып алу процедурасын 
өз уақытында қамтамасыз ету қажет;
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5.2. Мүгедектерді қажеттіліктерін ескере отырып, жергілікті бюджет 
экономикалық мүмкіндіктерін және қоса қаржыландыру принциптерін сақтау 
арқылы мүгедектердің техникалық көмекші (орнын толтырушы) және оңалту 
қызметтері бойынша нақты қажеттіліктерін дұрыс қалыптастыруын 
қамтамасыз ету;

5.3. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде арнайы әлеуметтік 
қызметтерін кеңейту мақсатында, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік 
әріптестіктің аясында үкіметтік емес ұйымдармен қарым-қатынас жасау 
бойынша жұмысты белсеңдіру; 

5.4. Экономикалық белсенділікті арттыру және социумға ықпалдасу 
мақсатында жұмыс берушілермен мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін жаңа 
(арнайы) жұмыс орындарын құру жөніндегі жұмыстарын күшейту;

5.5. Мүгедектердің оңалту жеке бағдарламаның әлеуметтік бөлігін 
орындауына сапалы талдауды қамтамасы ету;

5.6. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін әлеуметтік және көліктік 
инфрақұрылымдар объектілерін, сондай-ақ тұрғын үй-азаматтық және 
коммуналдық мақсаттағы объектiлердi пайдалануға тапсырыс берген 
жағдайда, қол жетімді қабылданған стандарттарын қатал қолдануына 
бақылауды күшейту.

__________________________________
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2018жылғы 28 қыркүйек. Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
атты Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауында айқындалған міндеттерді іске асыру аясында 
«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру саласындағы Қазақстан Республикасының ғылым 
туралы заңнамасының іске асырылу барысы туралы» тақырыбына 
арналған дөңгелек үстелінің қорытындысы бойынша қабылданған 
ұсынымдары

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауында айқындалған міндеттерді іске асыру  аясында 
«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру саласындағы Қазақстан Республикасының ғылым туралы 
заңнамасының іске асырылу барысы туралы» тақырыбына арналған дөңгелек 
үстелдің қатысушылары төмендегілерді атап өтеді. 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру ғылымды қажет ететін экономиканы қалыптастыруға, 
ғылыми зерттеулер нәтижелерін өндіріске енгізуге және инновациялық өнім 
жасауға ықпал етеді. Қазіргі уақытта бизнес пен ғылыми қауымдастық 
тарапынан осы бағытқа жоғары қызығушылық байқалуда.

2017 жылы Қазақстан Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
(бұдан әрі – «ЭЫДҰ») ЭЫДҰ Ғылыми-техникалық саясат жөніндегі 
Комитеттің мүшесі болғанын атап өткен жөн. Осы Комитет Қазақстан 
Республикасының ұлттық инновациялық жүйесінің дамуына және оны 
жақсарту мүмкіндігіне талдау жүргізді. Инновациялық саясатқа шолу жасау 
барысында 29 ұсыныс әзірленді, бұл мәселелер шешімі біздің ойымызша, 
тәжірибе алмасу және ЭЫДҰ ұсынымдарын іске асыру бойынша келісілген 
саясатты әзірлеу мақсатында басқа іс-шара шеңберінде талқылануы тиіс.

Қазақстан Республикасының Ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру саласындағы Қазақстан 
Республикасының ғылым туралы заңнамасының іске асырылу мәселелерін 
талқылай отырып дөңгелек үстелдің қатысушылары:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1.1. Су ресурстарын, трансшекаралық өзендердің мәселелерін зерделеу 

және су ресурстарын қалпына келтіру жолдарын іздестіру мақсатында қазіргі 
География институты базасында мемлекет 100%  қатысуымен  «География 
және су қауіпсіздігі институты» акционерлік қоғам құру мүмкіндігін пысықтау 
және қарастыру;

«География және су қауіпсіздігі институты» акционерлік қоғам 
құрамына келесі ұйымдар ұсынылады:
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- География институты жанынан құрылған ЮНЕСКО аясында                      
2-санатты Орталық Азия өңірлік гляциологиялық орталық, ЖШС нысанында 
(өзен ағысының жаңартылған ресурстарын қалыптастыру негізі ретінде тау 
мұздануының қазіргі және болжамды динамикасын зерттеу мәселелеріне 
маманданған); 

- Қазақстан Республикасында География институты базасында құрылған 
БҰҰ қамқорлығымен суды бағалау жөніндегі халықаралық орталық, ЖШС 
нысанында (су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың неғұрлым өткір өңірлік 
және жаһандық проблемаларын халықаралық деңгейде шешу);

1.2. Сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қарамағына 
«Сейсмикалық тәжірибелік-әдістемелік экспедиция» ЖШС, «Сейсмология 
институты» ЖШС беру мәселесінің орындылығы және оларды дербес 
акционерлік қоғам ретінде қайта ұйымдастыру;

1.3. Салалық мемлекеттік органдармен бірлесіп, әртүрлі нақты 
жобаларға тікелей қаражат бөлу мақсатында жер қойнауын 
пайдаланушылардың қаражаты есебінен қорды қалыптастыру.

2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірлесе отырып:

2.1. Жоғары ғылыми-техникалық комиссия бекіткен ғылымды 
қаржыландыру көлемін 2025 жылға қарай 1% - ға дейін ұлғайту (Қазақстан 
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 
ғылымды қаржыландыруды елдің ЖІӨ-нің 1 пайызына дейін жеткізу міндеті 
айқындалған);

2.2. Ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жас ғалымдарға гранттық 
қаржыландыруды жыл сайын бөлу (үш жылдық кезеңге);

2.3. «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 
жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу арқылы аванс мөлшерін 30% - дан 50% - ға дейін ұлғайту, ол құжат 
айналымын және шығындарды екі есе оңтайландырады;

2.4. Қазақстан Республикасының Салық кодексіне өзгерістер енгізу 
жолымен ғылыми–зерттеу жұмыстарын қосылған құн салығынан босату;

2.5. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына мемлекеттік сатып алу нормаларын қолданбай ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру жобалары 
бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
бөлігінде өзгерістер енгізу;

2.6. Қазақстан Республикасының Салық кодексіне өзгерістер енгізу 
жолымен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар үшін 
пайдаланылатын технологиялық жабдықтарды (оның ішінде оның 
жинақтаушы және қосалқы бөлшектерін) сатып алу кезінде қосылған құн 
салығынан босату;
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2.7. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
жүзеге асыру үшін пайдаланылатын негізгі құралдарға қатысты еркін 
амортизацияны енгізу.

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне:
3.1. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыруда мемлекеттік қолдауды ұлғайту мүмкіндігін қарастыру;
3.2. «Ғылым қоры» АҚ-да қосылған құн салығы және корпоративтік 

табыс салығы бойынша қосарланған салық салу мәселесі бойынша туындаған 
салық міндеттемелеріне байланысты Қазақстан Республикасының Бюджет 
және Салық кодекстеріне тиісті өзгерістер енгізу мүмкіндігін қарастыру;

3.3. «Болашақ» халықаралық стипендиясы түлектеріне әлемнің алдыңғы 
қатарлы жоғары оқу орындарында жұмыс істеуге ұсыныс жасаған жағдайда 
шетелде жұмыс істеуге рұқсат беру мүмкіндігін қарастыру;

3.4. Алынған нәтижелерге байланысты одан әрі қаржыландыру 
қажеттілігі немесе мүмкіндігі бағаланатын межелік нүктелермен ұзақ мерзімді 
бағдарламалар мен жобаларды қаржыландырудың немесе қаржыландырудың 
икемді мерзімдерін енгізу мүмкіндігін қарастыру.

3.5. Салалық мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы 
органдармен (Астана, Алматы және Шымкент әкімдіктері) және «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп:

1) Ғылымды басқару және қаржыландыру жүйесі мәселелері бойынша, 
оның ішінде ұлттық ғылыми кеңестер мен мемлекеттік ғылыми-техникалық 
сараптама функцияларының ашықтығын жақсарту бөлігінде нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіру мүмкіндігін қарау;

2) Қолданбалы ғылыми зерттеулердің ағылшын тіліне кезең-кезеңмен 
көшуін жүзеге асыру жөнінде шаралар қабылдау;

3) Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу 
жолымен қолданбалы ғылыми-зерттеу әзірлемелері үшін жеке сектор 
тарапынан бірлесіп қаржыландыруды қамтамасыз ету тетігін әзірлеу;

4) Ұжымдық пайдаланудағы ұлттық зертханаларды, оның ішінде 
жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу институттары жанындағы 
зертханаларды жарақтандыру, сондай-ақ ғылыми инфрақұрылымды жаңарту 
арқылы ғылыми, ғылыми-техникалық, инновациялық қызметті 
ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидаттарына сәйкес келетін зерттеулер 
мен әзірлемелер жүргізу үшін жағдайлар жасау;

5) Қазақстанның барлық мемлекеттік органдарының, оның ішінде 
квазимемлекеттік сектор ұйымдарының, жоғары оқу орындарының, ғылыми-
зерттеу институттарының ЭЫДҰ-ның ұсынымдарын орындауына салалық 
бағдарламаларды шоғырландыру;

6) Тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкінен ерекше жағдайларда ғылымға талантты жас ғалымдарды тарту 
мақсатында:
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- Алматы қаласында 500 бөлмеге арналған 2 - шағын отбасылық 
жатақхана (немесе шағын габаритті пәтерлер) салу;

- Астана қаласында 500 бөлмеге арналған 2 - шағын отбасылық 
жатақхана (немесе шағын габаритті пәтерлер) салу.

7)  Шетелдік ғалымдардың жобаларды сараптау кезінде қызметтік және 
коммерциялық құпияны және әлеуетті коммерциялық маңызы бар ғылыми 
ақпаратты, өтінімдерді, есептерді қорғау тетіктерін пысықтау 
ҰСЫНЫЛАДЫ.

__________________________________
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2018 жылғы 24 желтоқсан. «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» және 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауларында айқындалған міндеттер аясында Қазақстан 
Республикасында кәсіптік білім беру сапасын заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» тақырыбына арналған дөңгелек 
үстелдің қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
ұсынымдары

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» және «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан Республикасы Президентінің 
Қазақстан халқына Жолдауларында айқындалған міндеттер аясында 
Қазақстан Республикасында кәсіптік білім беру сапасын заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» тақырыбына арналған дөңгелек үстелдің 
қатысушылары келесіні ескереді.

«Қазақстан – 2050» Стратегиясын іске асыру және мамандардың сапасы 
мен қажеттілігін арттыру үшін Қазақстан Республикасының Президентімен 
экономиканың, сонымен қатар өңірлік экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес 
мамандарды даярлауға қол жеткізу тапсырылған. 

Дөңгелек үстелдің қатысушылары «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мамандарды даярлаудың 
білім беру бағдарламаларының сапасы мен қажеттілігінің рейтингін өткізу 
бойынша бастамасын қолдайды.

Дөңгелек үстелге қатысушылар, жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейiнгi бiлiмнің даму мәселелерін талқылап, ҰСЫНАДЫ:  

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау, Мәдениет және спорт, Ауыл шаруашылығы 
министрліктерімен, облыс әкімдерімен, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасымен (келісім бойынша), Қазақстан Республикасының жоғары 
оқу орындарының қауымдастықтарымен (келісім бойынша) бірге 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне:

1.1. Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік жүйесін, кәсіби 
стандарттарды, кәсіби жоғары білімі бар мамандарды сертификаттау (растау) 
жүйесін тиімді дамыту және құқықтық қамтамасыз ету бойынша шараларын 
қабылдау;

1.2. Елдің және оның өңірлерінің нақты қажеттіліктерін мамандармен 
қамтамасыз етуге бағытталған, соның ішінде кәсіптік стандарттары жоқ, 
кәсіптік стандарттарды және білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс 
берушілердің қатысуын құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін пысықтау;
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1.3. Кәсіби стандарттарды әзірлеу барысында ғылыми ұйымдардың 
жетекші ғалымдарын, ғылыми жұмысшыларын және мамандарын 
әзірлеушілер немесе сарапшылар ретінде тарту мәселесін қарастыру;

1.4. Мамандарды даярланудың еңбек нарығының қазіргі заманғы 
талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында жоғары оқу орындарының білім 
беру бағдарламаларының өзектілігін және сапасын бағалау жүйесін дамыту 
бойынша мәселелерді пысықтау;

1.5. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін жас мамандарды әлеуметтік 
қолдау шеңберінде мемлекет ұсынатын коммуналдық төлемдер, отын сатып 
алу, тұрғын үйді сатып алуға немесе салуға арналған бюджеттік несие алу 
үшін өтемақы сомасы мен мөлшерін елдің барлық өңірлерінде біркелкі 
қолдану туралы сұрақтарды пысықтау;

1.6. Мемлекеттік білім беру гранты негізінде ауылшаруашылық 
мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарын бітірген жас мамандардың 
ауылдық жерлерде үш жылдық жұмыс істеуі бойынша талаптарды заңнамалық 
тұрғыда бекіту туралы мәселені қарастыру;

1.7. Жекеменшік құрылыс компанияларымен консорциум жасау 
жолымен жаңа жатақханалардың құрылысына университеттердің қатысу 
мүмкіндігін, сонымен қатар жатақхана құрылысын «Бизнестің жол картасы-
2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 
бағыттар тізіміне енгізу мәселелерін қарастыру;

1.8. Концертмейстерлердің жалақы коэффициентін көтеру және балет 
әртістері мен үрмелі музыкалық аспаптарын орындаушылардың ерте зейнетке 
шығу мәселесін қарастыру;

1.9. Еңбек нарығын дамытудың орта мерзімді және ұзақ мерзімді 
болжамы бойынша әдіснаманы әзірлеу және тиісті талдамалық орталық құру 
мүмкіндігін пысықтау;

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне:
2.1. Мемлекеттік білім беру грантының құнын арттыру туралы мәселені 

зерттеу;
2.2. Жекеменшік жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру 

грантының құнына білім алушымен қосымша қаржыландыру мүмкіндігін 
қарастыру;

2.3. Мемлекеттік жоғарғы оқу орнынан ұлттық университетке ауыстыру 
кезінде білім беру грантының құнына білім алушымен қосымша 
қаржыландыру мүмкіндігін қарастыру;

2.4. Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік 
гранттарға қабылдау барысында  халықаралық конкурстардың жеңімпаздары 
үшін басым құқықты анықтау мәселесін қарастыру;

2.5. «Жоғары білім көшбасшылары» жобасына республикалық 
бюджеттен қаржыландыру мәселесін қарастыру;

2.6. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерінен жоғары оқу орындарының 
зертханаларын жабдықтау үшін шығын материалдарын және сәйкесінше 



16

шығын материалдарды сатып алуға қатысты тауарларды, жұмыстарды, 
қызметтерді сатып алу бойынша шараларды шығару туралы мәселенің 
орындылығын қарастыру;

2.7. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын 
арттыру бойынша мүдделі тараптардың (мемлекеттік органдар, жоғары оқу 
орнындары, тәуелсіз аккредиттеу органдары және жұмыс берушілер) 
жұмысын үйлестіруді, осы салада тұрақты тәжірибе алмасуды, жүйелі 
бірлескен семинарлар, кездесулер, конференцияларда талқылау және тиімді 
шешімдер іздеуді қамтамасыз ету, сондай-ақ үйлестіруді қамтамасыз ету және 
нығайту жөніндегі нормативтік шараларды әзірлеу;

2.8. Аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізу үшін аккредиттеу 
агенттіктерінің талаптары мен есептілігіне бірыңғай тәсілдерді белгілеу 
мәселелерін пысықтау;

2.9. Педагогикалық, медициналық және ветеринарлық мамандықтар 
бойынша оқуға арналған ауылдық квота бойынша мемлекеттік білім беру 
гранты шеңберінде ұсынылатын бюджет қаражатын жұмсауды бақылау 
тетіктерін нығайту және ауылдық жерлерде жұмыс істеуден бас тартқан 
түлектердің бюджеттік қаражат шығыстарын толық өтеуі бойынша 
жұмыстарды жақсарту бойынша мәселелерді пысықтау;

2.10. Қазақстанның Еуропалық жоғары білім беру аймағына мүшелігін 
ескере отырып Болон үдерісінің нормалары мен міндеттемелерін ұлттық 
заңнамаға құқықтық имплементациялау бойынша мұқият жұмысты 
жалғастыру, соның ішінде, 2018 жылғы 25 мамырдағы Еуропалық жоғары 
білім беру аймағындағы Париж Коммюникесінде ерекше ескерілген 
«Еуропалық жоғары білім аумағында сапаны қамтамасыз ету бойынша 
стандарттар мен басшылыққа алатын қадиларды» (ESG) енгізу кезіндегі 
қалған проблемаларды жою.

__________________________________
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2019 жылғы 7 ақпан. «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» және 
Жастар жылын өткізу аясында мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
және үкіметтік емес ұйымдардың алдында тұрған міндеттер» 
тақырыбына арналған дөңгелек үстелдің қорытындылары бойынша 
ұсынымдар

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» және Жастар жылын өткізу 
аясында мемлекеттік органдардың, қоғамдық және үкіметтік емес 
ұйымдардың алдында тұрған міндеттер» тақырыбына арналған дөңгелек 
үстелге қатысушылар мыналарды атап көрсетеді.

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы мемлекет пен жастардың қарым-
қатынастары саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық құжат болып 
табылады, онда мемлекеттік жастар саясатының мақсаттары, міндеттері, 
қағидаттары мен негізгі бағыттары, мемлекеттік органдардың құзыреті, 
сондай-ақ жастардың мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру мен іске 
асыруға қатысу мәселелері айқындалған.

Мемлекеттік жастар саясатының мақсаты жастардың толыққанды 
рухани, мәдени, білім беру, кәсіби және физикалық дамуы, шешімдер 
қабылдау процесіне қатысуы, табысты әлеуметтендіру және оның әлеуетін 
елдің одан әрі дамуына бағыттау үшін жағдай жасау болып табылады.

Мемлекеттік жастар саясаты туралы қолданыстағы заңнама негізгі 
міндеттерді атап көрсетті, олардың ішінде жастардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау; жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-
саяси өміріне тарту; азаматтылыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм 
сезімін нығайту бар.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясатын дамытуға 
бағытталған шараларға мыналар: қолжетімді және сапалы білім беруді 
қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту; денсаулықты сақтау 
және нығайту, саламатты өмір салтын қалыптастыру; жұмысқа орналастыру 
және жұмыспен қамту үшін жағдай жасау; жастар арасында кәсіпкерлік 
қызметті дамыту үшін жағдай жасау; жас отбасылар үшін қолжетімді тұрғын 
үй жүйесін дамыту; құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне төзбеушілікке тәрбиелеу; экологиялық мәдениетті 
қалыптастыру; дарынды жастарды дамытуға жәрдемдесу; мәдени демалу мен 
демалысты өткізу үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету жатады.

Сондай-ақ жастарды қолдау мәселелері білім беру, халықты жұмыспен 
қамту, мәдениет, спорт, туристік қызмет саласындағы заңнама нормаларымен, 
сондай-ақ «Волонтерлік қызмет туралы», «Ең төмен әлеуметтік стандарттар 
және олардың кепілдіктері туралы», «Атқарушылық iс жүргiзу және сот 
орындаушыларының мәртебесi туралы», «Адвокаттық қызмет және заң көмегі 
туралы», «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарымен және басқалармен реттеледі.
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Мемлекеттің күш-жігері тұрақты негізде жастар саясатын жаңғыртуға, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам саласындағы 
заңнамасын жаңғыртуға бағытталған. 

2019 жылдың Жастар жылы деп жариялануы жастарға жаңа 
мүмкіндіктер береді.

Мемлекеттік жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылай отырып, 
дөңгелек үстелге қатысушылар:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1.1. «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

волонтерлік қызметті ынталандыруды және көтермелеуді қарастыра отырып, 
олардың нақты тәсілдерін дайындауды; 

1.2. Жұмыс істейтін жастарға ірі қалаларда тұрғын үй беруді заңнамалық 
қамтамасыз ету тетігін әзірлеу мүмкіндігін қарастыруды;

1.3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына сәйкес жас 
кәсіпкерлерге бөлінетін гранттардың сомасын ұлғайту мәселесін заңнамалық 
құқықтық актіде бекітуді;

1.4. Жастардың үкіметтік емес ұйымдарының жобаларын іске асыруға 
жеке мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс пен гранттар бөлудің құқықтық 
мүмкіндігін қарастыруды;

1.5. Жастар саясатының жергілікті деңгейде тиімді іске асырылуын 
бағалау үшін «Жастарға мейірімді мекен» индексінің нормативтік тұрғыдан 
бекітілуін көздеуді;

1.6. Жастар прогресі индексінің негізгі индикаторларын зерделеуді және 
Қазақстанның осы рейтингтегі поцизияларын жақсарту жөніндегі жоспарын 
әзірлеуді;

1.7. Халықаралық тәжірибені қарастыруды және діни сенімдеріне 
қарамастан, барлық азаматтар үшін ұлттық дәстүрлерді ескере отырып, білім 
беру ұйымдарындағы мінез-құлық пен киім үлгілерінің қағидасын 
пысықтауды; 

1.8. Мынадай: 
- бейіндік бағыттар бойынша гранттарды және мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыстарды қаржыландыруды (мәселен, Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігі салауатты өмір салтын қалыптастыру 
саласында); 

- Алматы қаласы әкімдігінің және «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 
бастамасының үлгісі бойынша жастарға пәтерлерді ипотекамен беруді 
қарастыруды;  

2. Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігіне:
2.1. Қазақстан Республикасы жастар ұйымдарының Қазақстан 

Республикасы жастар саясаты мәселелері жөніндегі қолданыстағы 
заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бөлігіндегі ұсыныстары мен 
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ескертулерін жинақтауды және қажет болған жағдайда тиісті ұсыныстар 
енгізуді;

2.2. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарымен 
бірлесіп, жастардың ресурстық орталықтарын жастарға қызмет көрсету 
орталықтарына айналдыру мәселесінің орындылығын қарастыруды және 
«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
тиісті өзгерістер енгізуді;

2.3. Қазақстандық жастар арасында радикалды діни идеологияның 
таралуының алдын алу жөніндегі бағдарламаларға девиантты және 
маргиналданған жастармен жұмыс жасайтын, әлеуметтік бағдарланған 
үкіметтік емес ұйымдарды кеңінен тарту мәселесін пысықтауды;

2.4. Мемлекеттік органдармен бірлесіп, жұмыс істейтін жастарды 
әлеуметтік-еңбекке бейімдеу, бастамаларды іске асыру, мәдени дамыту, 
саламатты өмір салтын қолдау, еңбек жастарының түрлі бірлестіктерін дамыту 
және оларға қолдау көрсету бөлігінде қолдау жөнінде шаралар әзірлеуді;

2.5. Халықаралық тәжірибе негізінде жастар саясатын тиімді және іс 
жүзінде іске асыру үшін нақты индикаторларды қарастыруды: 1. Шартты емес 
білім беру (жастардың өздерінің бастамалары арқылы оқыту); 2. Оқытудың 
жаңа форматтары (әртүрлі мәселелерден хабары бар жаттықтырушылардың 
көмегімен оқыту); 3. Көп деңгейлі саясат (жастарды өңірлік деңгейлердегі 
жұмыстарға белсенді түрде тарту саясаты); 4. Қатысу (жастарды қоғам өміріне 
белсенді қатысуға тарту); 5. Инновациялар (жастар арасында инновацияларды, 
шығармашылық ойлауды дамыту);

2.6. Мыналарды: 
- қолданыстағы жастар мәслихатына қарайтын жастар Парламентін 

құруды; 
- «Жас отбасында» жұбайының (зайыбының) бірі 29 жасқа 

толмағандығын, сондай-ақ алғаш некеде болуын көздейтін «Жас отбасы» 
ұғымына заңнамалық деңгейде өзгерістер енгізуді; 

- 2018 – 2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында 
волонтерлік қызметті дамыту жөніндегі жол картасына «Волонтерлерді 
ынталандыруды қолдау» деген жетінші бағытты енгізуді; 

- Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қолдау 
министрлігімен бірлесе отырып, «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына мүмкіндігі шектеулі адамдарды 
әлеуметтік оңалту, сондай-ақ әлеуметтік бейімдеу, құқықтық қорғау бөлігінде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді; 

- Қазақстан Республикасындағы жастар ұйымдары үшін бірыңғай 
онлайн платформа құруды; 

- «жастар құқығы» ұғымын санаттар бойынша кеңейте отырып, ұғымды 
қайта қарауды (жұмысшы жастардың, ауыл жастарының, мүмкіндігі шектеулі 
жас адамдардың, жас отбасылардың және т.б. құқықтары); 

- мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын, хабардар ету 
және қолжетімділігінің тәртібін бекіту мүмкіндігін қарастыруды;  
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3. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне 
Қазақстан Республикасының салалық мемлекеттік органдарымен, 
жергілікті атқарушы органдарымен  бірлесе отырып:

3.1. Жоғарғы оқу орындарында жастар кәсіпкерлігін және стартап-
жобаларды  ынталандыру бойынша;

3.2. «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
жастардың ортасында волонтерлік қызметті белсенді ынтыландыру бөлігінде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастамашылық жасау бойынша 
ұсыныстар енгізуді;

3.3. Мыналарды:
- еліміздің жоғары оқу орындарында туризм және қонақ үй бизнесі 

факультеттерін кеңінен ашуды; 
- мектептердегі тәрбие жұмысына талдау жүргізу, мектептердегі зорлық-

зомбылықтың негізгі себептерін анықтау, сондай-ақ мектептерде жасалатын 
қылмыстардың деңгейін төмендетуге бағытталған бірқатар шаралар әзірлеуді;

- халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарынан шыққан балалар мен 
жастар үшін тегін негізде, шығындардың орнын толтыру үшін ең төмен ақыны 
төлеу есебінен халықтың басқа санаттары үшін мектеп базасындағы қолда бар 
инфрақұрылымды оқу уақытынан тыс мезгілде пайдалануды;

- психологтарды қайта оқыту, сондай-ақ әлемдік тәжірибенің негізінде 
оқыту жүйесіндегі психолог мәртебесін қайта қарауды;

- халықаралық тәжірибені негізге ала отырып (Грузия, Қырғызстан), 
«Балалар туралы кодексті» әзірлеуді; 

- балалар ұйымының мәртебесін заңнамалық тұрғыдан реттеуді;
- мектепте білім беру жүйесіндегі тәлімгер, аға тәлімгер, 

ұйымдастырушы педагог мәртебесін қайта қарауды;
- ЖОО, колледждер базасында «тәлімгер» мамандығына оқыту 

бағдарламасын құруды;
- волонтерлік қызметке қатысатын оқушылар мен студенттер үшін 

қолдаудың басқа да нысандарын ұсынуды;
- Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігімен 

бірлесіп, барлық білім беру ұйымдарының базасында шахмат кабинеттерін, 
клубтарын ашуды;

- өңірлерде бизнес-инкубаторлар ашуды; 
- ЖОО студенттері үшін шәкіртақыны 30%-ға ұлғайту мүмкіндігін 

қарастыруды;

4. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігіне:

4.1. Қазақстан Республикасының мамандықтары мен кәсіптерінің 
тізбесін олардың еңбек нарығында болашақта талап етілетін біліктіліктер мен 
дағдыларға сәйкестігіне қайта қарауды және болашағы бар кәсіптердің жаңа 
тізбесін бекітуді;
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4.2. Мыналарды:
- «Жастармен жұмыс жөніндегі маман» мамандығын Қазақстан 

Республикасының мамандықтар мен кәсіптер жіктеуішіне енгізу;
- көп балалы аналар үшін жәрдемақыларды бірнеше есе ұлғайту және 

тиісті өңірдің орташа жалақысының деңгейіне дейін жеткізу;
- штатында 100-ден астам қызметкері бар ұйымдар үшін жас мамандар 

үшін квоталар бөлу (кемінде 20%); 
- еліміздің өңірлерінде еңбегіне толық және сағат бойынша ақы төлеу 

үшін жастар еңбек биржаларын құру мүмкіндігін қарастыруды;

5. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар, 
Қоғамдық даму, Қорғаныс, Мәдениет және спорт министрліктеріне:

5.1. Қарулы Күштерде қызметті құрметті міндет ретінде қарайтын кең 
қоғамдық пікірді және әскерге шақырылушыларды өздерінің азаматтық 
борышын адал атқаруға бағыттайтын жаңа психологиясын қалыптастыруға 
бағытталған фильмдер мен хабарлар жасау және көрсету мәселелерін қарауды;

5.2.  Патриоттық тәрбие беру және азаматтық белсенділікті, әлеуметтік 
жауапкершілікті және жастардың әлеуетін ашу тетіктерін қалыптастыру 
жөніндегі шаралар кешенін іске асыру мәселесі бойынша ұсыныстар енгізуді;

5.3. Ақпараттық-насихаттау жұмысын жүргізу мәселесін пысықтау: 
теледидар мен радиоға қазақстандық патриотизм сезімін тәрбиелеуге 
бағытталған арнайы хабарлар, мотивациялық роликтер мен жарнамалық 
бейнематериалдарды орналастыру, Қарулы Күштер туралы оң қоғамдық пікір 
қалыптастыруды;

5.4. «Халық қаһарманы»  (Қазақстан батырларына), «Айбын» 
(«Доблесть») «Ерлігі үшін» («За мужество»), «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За 
воинской доблесть») ордендері мен медальдерінің иегерлеріне арналған, 
салауатты өмір салтын жүргізетін, еңбекте немесе оқуда жетістіктерге жеткен 
және жасөспірімдер мен қыздар үшін үлгі бола алатын басқа да жас азаматтар 
туралы материалдар санын көбейтуді;

5.5. Жеке бағдарламалар циклын Отан қорғаушыларды тәрбиелеген 
ата-аналарға арнауды;

5.6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен 
бірлесіп, әрбір білім беру ұйымында «Жас сарбаз» сыныптарын, клубтарын 
ашу мәселесін қарауды;

6. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар, 
Қоғамдық даму, Денсаулық сақтау, Мәдениет және спорт 
министрліктеріне, жергілікті атқарушы органдарға:

6.1. Жастар арасында танымал қоғамдық пікір көшбасшыларының 
қатысуымен жастарды әлеуметтік желілер, бейнероликтер арқылы саламатты 
өмір салты (СӨС) туралы жастарға ақпарат беру мәселесін пысықтауды;
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6.2. Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде суицидтік 
оқиғаларды кеңінен медиалық жария етуге шектеу қоюдың орындылығы 
мәселесін қарауды;

6.3. Жасөспірімдер ортасындағы мінез-құлықтың жағымды бейнесін 
насихаттау, моральдық-адамгершілік құндылықтарды насихаттау мақсатында 
әлеуметтік желілерде ақпараттық жұмысты күшейтуді;

7. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне 
жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп:

7.1. Аулаларда балаларға арналған және спорт алаңдарын көптеп салу 
мәселесін, оның ішінде бизнес-құрылымдар арасында «Спорт әр аулаға» 
байқауын өткізуге бастамашылық жасау мәселесін қарастыруды;

7.2. Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы кітапхананың тәжірибесі 
бойынша кітапханалар базасында Жастарға арналған коворкинг орталықтарын 
ашу мүмкіндігін қарастыруды;

8. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, Қоғамдық даму, 
Білім және ғылым министрліктеріне жергілікті атқарушы органдарымен 
бірлесіп:

8.1. Саламатты өмір салтын насихаттауға бағытталған оқу 
материалдарын әзірлеу мәселесін пысықтауды;

8.2.  Балалар мен жасөспірімдердің дұрыс және пайдалы тамақтануы 
мәселесін пысықтауды;

8.3. Мүдделі органдармен бірлесіп, жастарға сапалы тегін құқықтық, 
психологиялық консультациялар беру мәселесін пысықтауды; 

9. Қазақстан Республикасының Ішкі істер, Қоғамдық даму, Білім 
және ғылым министрліктеріне жергілікті атқарушы органдарымен 
бірлесіп:

9.1. Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсауды болдырмау 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі жұмысты жалғастыруды;

9.2. Оның шеңберінде жас адамдар жасаған қылмыстар бойынша 
қылмыстық істерді психология, әлеуметтану және педагогика саласындағы 
мамандардың зерделеу жұмысы жүргізілетін құқық бұзушылықтардың 
әлеуметтік алдын алудың бірыңғай жүйесін құру мәселесін пысықтауды;

10. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика, Қоғамдық 
даму, Білім және ғылым министрліктеріне жергілікті атқарушы 
органдарымен бірлесіп:

10.1. Әкімшілік және қаржылық кедергілерді төмендету жөніндегі 
шараларды пысықтауды және жастардың кәсіпкерлігін дамытуға арналған 
арнайы өңірлік бағдарламалардың әзірленуін көздеуді;

10.2. Қазақстанның бүкіл аумағында сұраныс пен өнім (жұмыстар мен 
қызметтер) ұсыну туралы ақпаратқа жеңілдікпен қол жеткізу мен шағын және 
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орта бизнес субъектілеріне көрмелерге, жәрмеңкелерге қатысу бойынша 
барынша көмек көрсету мәселесін қарастыруды;

10.3. Шағын және орта бизнес субъектілерінің өңірлік деңгейде жұмыс 
істеуі үшін қолайлы жағдайлар жасау, дамыту мәселесін, сондай-ақ жастардың 
кәсіпкерлігін қолдайтын қолданыстағы инфрақұрылымның мониторингі 
негізінде талдау жасау мәселесін пысықтауды;

10.4. Ауыл жастарының кәсіпкерлік қызметін дамыту және ауыл 
жастарына арналған бағдарламаларға жергілікті нарықтың мүмкіндіктерін 
талдау және бизнес-жоспарлар құру, сондай-ақ өз бизнесін құру мен оның 
жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті ауыл шаруашылық және іскерлік 
дағдыларды үйрету жөніндегі арнайы жобаларды енгізу мәселесін 
пысықтауды;

10.5. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстарға жастар арасында 
діни экстремизмді болдырмау жөніндегі алдын алу жұмыстарының лоттарын 
қосу мәселесін қарастыруды;

10.6. Мыналарды:
- жас отбасылар үшін бастапқы салымсыз не мынадай қағидат бойынша 

жалға берілетін немесе ипотекалық тұрғын үй бөлуді: жас отбасы ипотекалық 
кредит не ипотекалық қарыз алған соң алғашқы бала туған кезде қарыз 
мөлшері 25 пайызға азаяды, екінші бала туған кезде - тағы 25 пайызға, үшінші 
бала туған кезде - тағы да 25 пайызға, төртінші бала туған кезде, отбасы 
көпбалалы деп есептелетін болғанда қарызды толығымен мемлекет өтейді. 
Қымбат пәтерлерді сатып алу бойынша асыра сілтеулерге жол бермеу 
мақсатында мемлекет осы жеңілдіктерді ұсынған кезде тұрғын үй 
заңнамасында белгіленген «бір адамға 18 шаршы метр пайдалы алаң» 
нормасын басшылыққа алу керек;

- жас отбасылар үшін алатын тұрғын үй алаңының стандарттарын бір 
адамға 15 шаршы метрден жас отбасы үшін 40 шаршы метрге дейін қайта 
қарау;

- «Сыбаға» бағдарламасының шеңберінде кредиттеудің пайыздық 
мөлшерлемесін 4%-дан 2%-ға дейін азайту;

- өңірлерде бизнес-инкубаторлар ашу;
- жастар бизнесі үшін көмек көрсететін, гранттар бөлетін, сондай-ақ 

аутсорингке бірқатар көрсетілетін қызметтерді беретін ірі кәсіпорындарға 
салық  жеңілдіктерін ұсыну;

- жас кәсіпкерлер үшін «Кәсіпкерлік кезең» ұғымын енгізу, сондай-ақ 
ЖТС, КТС-ты төлеуден босату мүмкіндігін қарастыруды;

11. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдарына:

11.1. Өңірлік жастар саясаты (ішкі саясат) басқармаларының жанынан 
осы бағыттағы мәселелерді шешу үшін жеткілікті штат саны бар отбасы 
саясаты саласындағы жұмыс бөлімдерін ашу мүмкіндігін қарастыруды;
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11.2. Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігімен 
бірлесіп Жастардың ресурстық орталықтарын жастарға қызмет көрсету 
орталықтарына айналдыру мүмкіндігін қарастыруды;

11.3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар, 
Қоғамдық даму министрліктерімен бірлесе отырып, ауыл жастары арасында 
мемлекеттік қолдау құралдары бойынша түсіндіру жұмыстарын күшейтуді;

11.4. Ұлттық баяндамада ұсынылған жастар арасында әлеуметтік 
маңызы бар аурулардың өңірлік ерекшеліктеріне назар аударып, тәуекел 
топтармен мақсатты жұмыс жүргізу мүмкіндігін қарастыруды;

11.5. Өңірлерде волонтерлік қызметті үйлестіру үшін жауапты 
мемлекеттік органды айқындауды;

12. Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы консультативтік-
кеңесші органдарға, Жастар ресурстық орталықтарына, «Жастар» 
ғылыми-зерттеу орталығына:

12.1. «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының және жастар саясаты мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының өзге де нормаларының орындалуына талдау (бағалау) жасауды, 
оның нәтижелерін Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатына және 
Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігіне жолдауды 
ҰСЫНАДЫ.

__________________________________
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2019 жылғы 18 наурыз. «Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың «Нұр Отан» партиясының кезекті XVIII съезінде 
азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау бойынша берген 
тапсырмаларын орындау туралы» тақырыбында өткен Үкімет 
сағатының қорытындысы бойынша ұсынымдар

Қазақстан Республикасы  Парламенті Сенаты Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баяндамасын тыңдап:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне: 
1) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына аудан және 
облыс деңгейінде азаматтармен тікелей жұмыс істейтін бюджет саласының 
жекелеген қызметкерлерінің және атқарушы органдардың төменгі 
қызметкерлерінің еңбекақысын арттыру бөлігінде 2019 жылғы 1 шілдеге дейін 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;

2) кедейлік шегінің көрсеткішін ең төменгі күнкөріс деңгейіне дейін 
кезең-кезеңімен жеткізу мүмкіндігін қарастыруды;

3) 1 шілдеге дейін Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына көп балалы 
отбасыларын жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларын кеңейту бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;

4) 2019 жылғы 1 шілдеге дейін Атаулы әлеуметтік көмек алушылар және 
көмекке мұқтаж көп балалы отбасылар үшін көрсетілетін әлеуметтік 
қызметтер мен қолдау шараларының бірыңғай топтамасын бекітуді;

5) күніне бір адамға ең төменгі күнкөріс сомасын БҰҰ ұсынған 
стандарттарға дейін ұлғайтуды;

6) еңбек жалақысын есептеу кезінде негізгі еңбек жалақысын ең төменгі 
айлық жалақсына ауыстыру мүмкіндігін қарастыруды; 

7) ауылдық елді мекендерден қалаға еңбек күшін тартуды реттеу 
тетіктерін дайындауды;  

2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігіне:

1) 2019 жылғы 27 ақпандағы «Нұр Отан» партиясының XVIII кезекті 
съезінің қорытындысы бойынша берілген Қазақстан Республикасы 
Президентінің тапсырмаларын орындау мақсатында атаулы әлеуметтік көмек 
көрсетуді жетілдіруді көздейтін барлық нормативтік құқықтық актілерді 
қабылдауды;

2) нысаналы және атаулы әлеуметтік көмекке бөлінетін бюджеттік 
қаражаттың мақсатты және уақтылы игерілуіне, сондай-ақ атаулы әлеуметтік 
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көмекті тиімді іске асырудың негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізілуіне тұрақты 
негізде мониторинг жүргізуді; 

3) бизнестің қоғам алдындағы жауапкершілігі шеңберінде ірі және орта 
кәсіпкерлік субъектілерінің басшыларымен табысы аз және көп балалы 
мұқтаж отбасыларға тұрғын үй бөлу мүмкіндігін пысықтауды;

4) қысқа мерзімде елдің барлық ауылдық округтерінде «Е-халық» 
ақпараттық жүйесін ендіруді;

5) әр отбасының қажеттілігін, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын 
бағалауды көздейтін электрондық әлеуметтік карталар қалыптастыруды;

6) атаулы әлеуметтік көмекті көрсетудің жандандырылған форматына 
өту бойынша шаралар қабылдауды;

7) атаулы әлеуметтік көмекті тиімді іске асырудың негізгі 
көрсеткіштеріне қол жеткізуге қатаң бақылауды қамтамасыз етуді;

8) БАҚ-та және басқа да ақпараттық ресурстарда, сондай-ақ әрбір 
ауланы аралау арқылы атаулы әлеуметтік көмек көрсету мәселелері бойынша 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын күшейтуді;

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика, Қаржы және 
Ауыл шаруашылығы министрліктеріне:  

1) ауылда көп балалы отбасылар үшін гранттар мен микрокредиттердің 
жекелеген квотасын бөлу жөнінде қажетті шаралар қабылдауды;

4. Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігіне:

1) аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін сатып алусыз жалға 
берілетін тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды және оған Қазақстан 
Республикасының жергілікті атқарушы органдарына бюджет қаражатын 
бөлуді қамтамасыз етуді;

2) жалға берілетін тұрғын үй құрылысын және табысы төмен 
отбасыларына жеңілдетілген кредит беруді енгізуді көздейтін барлық қажетті 
нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуді және қабылдауды;

5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне: 
1) аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан балалар үшін 

мектепке дейінгі білім алу кезінде мемлекеттік жеңілдіктерді, соның ішінде 50 
пайыздан аспайтын мөлшерде тамақтану ақысы жеңілдіктерді заңнамалық 
деңгейде бекіту мүмкіндігін қарастыруды; 

2) әрі балабақшаларда, әрі жекеше мектептерде мектеп алдындағы 
сыныптарды субсидиялау мәселесін шешуді; 

3) халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балалар үшін жекеше 
мектептердегі мемлекеттік тапсырыстардың көлемін ұлғайтуды; 

4) жобалық қуаты бойынша балабақшаларды қаржыландыруды жүз 
пайыз қамтуды қамтамасыз етуді, ата-аналардың қосымша төлеміне 
жеңілдетілген орындарды ұсынуды кәсіпкерлер үшін міндетті талап етуді; 
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5) бөбекжай-балабақшаларында және балабақшаларда тәулік бойы 
жұмыс істейтін топтардың болуы қажеттілігін зерделеуді; 

6) қосымша білім беру жүйесін дамытуға мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру, қосымша білім беру ұйымдары тегін негізде немесе 50 пайыздық 
жеңілдікпен қызметтер көрсететін балалардың санаттарын заңнамалық 
тұрғыдан бекіту туралы мәселені қарастыруды; 

6. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына:
1) жан басына шаққандағы айлық табыстары кедейлік шегінің 

мөлшерінен төмен отбасылардың мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекпен 
толық қамтылуын қамтамасыз етуді; 

2) әлеуметтік қызмет көрсетушілердің жасалған әлеуметтік 
келісімшарттар бойынша тиісті атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 
бейімдеу қызметтерінің толық топтамасын ұсыну бөлігіндегі міндеттемелерін 
орындауын қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдауды;

3) әлеуметтік карталар негізінде әр өңірде азаматтың әлеуметтік 
портретін жасауды;

4) аз қамтылған отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің белсенді нысандарымен толық қамтамасыз етуді;

5) БАҚ-та және басқа да ақпараттық ресурстарда атаулы әлеуметтік 
көмек көрсету мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жандандыруды, шалғай елді мекендердің тұрғындары үшін ведомствоаралық 
ұтқыр топтардың жұмысын қайта бастауды;

6) атаулы әлеуметтік көмек көрсететін әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
консультанттар мен ассистенттерді, сондай-ақ кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімдерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша шаралар 
қабылдауды;

7) бөбекжай-балабақшаларын, сондай-ақ балабақшаларда инклюзивті 
топтарды ашуды қамтамасыз етуді, оларды қаржыландыруды ұлғайтуды; 

8) әртүрлі шығармашылық, техникалық және спорттық секциялар мен 
үйірмелердің қолжетімділігін арттыру арқылы балалардың қосымша білім 
алуы бойынша шараларды қабылдауды; 

9) мектепке дейінгі ұйымдардың, оқушылар үйлерінің, жас техниктер 
станцияларының құрылысына инвесторлар тартуды қамтамасыз етуді, сондай-
ақ инвестициялардың есебінен робототехниканы және өзге де бағыттарды 
дамытуды ҰСЫНАДЫ.

__________________________________
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2019 жылғы 15 сәуір. «Мүмкіндігі шектеулі балаларды құқықтық 
және әлеуметтік қорғау жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру 
туралы» тақырыбындағы дөңгелек үстел қорытындысы бойынша 
ұсынымдар

Мүмкіндігі шектеулі балаларды құқықтық және әлеуметтік қорғау 
жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру туралы» тақырыбындағы дөңгелек 
үстелге қатысушылар мыналарды атап көрсетеді.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі 
адамдарды құқықтық және әлеуметтік қорғау саласында жеткілікті 
нормативтік құқықтық база қалыптасқан: Қазақстан Мүгедектердің 
құқықтары туралы конвенцияны ратификациялады, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы Қазақстан Республикасының кодексі, «Қазақстан Республикасында 
мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы», «Кемтар 
балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», 
«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы», 
«Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы», 
«Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» және «Ең төмен әлеуметтік 
стандарттар және олардың кепілдіктері туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдары қолданылады.  

Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды 
әлеуметтік қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін және 
мүгедектерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етудің құқықтық, 
экономикалық және ұйымдық шарттарын айқындайтын негізі нормативтік 
құқықтық құжат «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк 
қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
болып табылады.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының мақсаты мүгедектіктің 
алдын алу, әлеуметтік қорғау, оның ішінде мүгедектерді оңалту, мүгедектерді 
қоғамға интеграциялау болып саналады.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты мынадай қағидаттардың 
негізінде жүргізіледі: заңдылық, ізгілік, адам құқығының сақталуы; әлеуметтік 
қорғаудың кепілді болуы, медициналық, әлеуметтік және кәсіби оңалтудың 
қолжетімділігін қамтамасыз ету; мүгедектердің басқа азаматтармен қатар қол 
жеткізе алуы және тең құқылы болуы, денсаулығының қорғалуы, білім алу 
және қызмет түрін, соның ішінде еңбек қызметін таңдаудың еркіндігі; 
мемлекеттік органдардың мүгедектердің құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктермен 
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және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауы; мүгедектік белгісі бойынша 
кемсітушілікке тыйым салу. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды құқықтық және әлеуметтік қорғау 
жөніндегі мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелерін талқылай келіп, дөңгелек 
үстелге қатысушылар:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1.1 Біріккен Ұлттар Ұйымының 1971 жылғы 20 желтоқсандағы «Ақыл-

есі кем тұлғалардың құқықтары туралы» декларациясын ратификациялау 
мүмкіндігін, сондай-ақ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының аутистік 
спектр бұзылыстары туралы қарарына қосылу (WHA67.8 Аутистік спектр 
бұзылыстарын жүргізу жөніндегі кешенді және келісілген күш салулар) 
мүмкіндігін қарастыруды; 

1.2. «Әлеуметтік жұмыскердің мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын әзірлеуді және Қазақстан Республикасының 
Парламентіне енгізуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мына мәселелер бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу мүмкіндігін қарастыруды:

1) 18 жастан асқан ақыл-ес кемістігі (интеллектуалдық кемістігі) бар, 
бұрын орта білім алмаған адамдарды оқытуды ұйымдастыру;

2) өздігінен өмір сүретін ұйымдарда мүгедектігі бар адамдарға жан-
жақты көмек көрсету (өзіне-өзі қызмет көрсетіп өмір сүру); 

3) жаңа «мүгедектіктің алдын алу» және «ментальдық мүгедектік» 
ұғымдарын енгізу; 

4) мыналардың: 
- мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбегені, сапасыз 

тауарларды сатып алғаны, мүгедектігі бар адамдарды көмекші 
(компенсаторлық) құралдармен және оңалту қызметтерімен уақтылы 
қамтамасыз етпегені үшін жергілікті атқарушы органдардың басшыларының; 

- олардың өз еңбек міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны (қатал қарағаны) үшін әлеуметтік жұмыскерлердің 
жауапкершілігін күшейту. 

1.3. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы үйлестіру кеңесінің 
жұмысының тиімділігін мүгедектерді әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша 
жұмыстарды жандандыру, олардың өмір сүруі мен қоғамға интеграциялануы 
үшін тең мүмкіндіктер жасау, орталық және жергілікті атқарушы 
органдардың, ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ету бөлігінде түбегейлі жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуді;

1.4. Тұрғындардың арасындағы, әсіресе балалардың арасындағы 
мүгедектіктің алдын алу, сондай-ақ менталдық мүгедектігі бар адамдарды 
жеке көмекші, инватакси, санаториялық-курорттық емдеу көрсетілетін 
қызметтерімен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеуді;

1.5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мынадай:
1) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 

ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 
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қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»  2015 жылғы 31 
желтоқсандағы № 1193 қаулысына лауазымдық айлықыларын айқындау үшін 
білімі жоқ персоналмен салыстырғанда білімі және өтілі бар мамандарға 
қатысты (аталған санаттардың айлықақыларындағы айырмашылық 40%-дан 
төмен болмауы тиіс) сараланған тәсілді сақтау мақсатында коэффициентті 
қайта қарау бөлігінде; 

2) «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің 
мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» 
2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулысына «мектеп-интернаттарда» 
«мектеп-интернаттары», «мектеп-интернаттардың» деген сөздерді алып 
тастау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізуді; 

2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігіне:

2.1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының 
2025 жылға дейін Мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз мен 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспарды әзірлеуге және 
талқылауға қатысуын қамтамасыз етуді; 

2.2. Мүгедектігі бар адамдарды қоғамға әлеуметтік интеграциялау 
мақсатында оларды техникалық (көмекші) компенсаторлық құралдармен, 
арнайы жүріп-тұру құралдарымен және оңалту қызметтерімен толық қамтуды 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдауды, сондай-ақ көрсетілген 
құралдарды заманауи технологияларды ескере отырып сатып алу мүмкіндігін 
қарастыруды;

2.3. Мүгедектігі бар адамдарды жұмыспен қамтуды, оның ішінде арнайы 
жұмыс орындарын ашатын жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялау 
арқылы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты 
жалғастыруды;

2.4. Мына мәселелерді: 
1) мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасының мәртебесін айқындауды;
2) мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған адамдардың зейнетке шығу 

жасын төмендетуді; 
3) мүгедектігі бар баланың ата-аналарының біріне не 18 жасқа толған 

мүгедектігі бар адамның қамқоршысына еңбекақысы бар «әлеуметтік 
жұмыскер» мәртебесін беруді; 

4) арнайы қызметтер көрсету жөніндегі каталогты әзірлеуді; 
5) мүмкіндігі шектеулі адамдармен жұмыс істейтін азаматтық 

қызметшілер үшін әлеуметтік пакет жасауды қарастыруды және олар 
бойынша шешімдер тұжырымдауды; 

2.5. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігімен, 
облыстардың, астананың, республикалық маңызы бар қалалардың 
әкімдіктерімен бірлесіп мүгедектігі бар балалардың спорт секцияларына 
қолжетімділігін ұйымдастыруды; 

2.6. Қазақстан Республикасының цифрлық даму, қорғаныс және 
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аэроғарыш өнеркәсібі, білім және ғылым, денсаулық сақтау 
министрліктерімен бірлесіп балалардың саны туралы, оның ішінде 
мүмкіндіктері шектеулі балалар туралы бірыңғай деректерді алу мақсатында 
ақпараттық жүйелерді интеграциялау жөнінде шаралар қабылдауды; 

3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне:
3.1. Аурудың және мүгедектіктің алдын алу жөніндегі шараларды 

уақтылы қабылдау мақсатында өңірлер бөлінісінде аурулар мен мүгедектікке 
тұрақты негізде талдау жасауды;

3.2. Аутизмдік спектрдегі ауытқушылықтары бар балаларға көмек 
көрсетуді жетілдіру жөніндегі жол картасын қайта қарауды, оның шеңберінде  
мүгедектердің мәселелерімен айналысатын қоғамдық бірлестіктердің және 
білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау ұйымдарының жұмыс 
тәжірибесін ескере отырып, нормативтік базаны, статистикалық есепке алуды, 
медициналық және әлеуметтік оңалтуды диагностикалаудың клиникалық 
хаттамаларын жандандыруды;

3.3. Аутизмдік спектрдегі ауытқушылықтарды диагностикалау әдістерін 
(РАС) қайта қарауды, ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule / План 
наблюдения для диагностики аутизма) тәсілдерін, ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview Revisited / Аутизмді диагностикалауға арналған сұхбаттасуды) 
үйретуді және дәрігерлердің жұмысына енгізуді және алғашқы медициналық-
санитариялық көмек деңгейінде М-СНАТ бастапқы скринингті (Modified 
Checklist for Autism in Toddlers / Кішкентай жастағы балалар үшін аутизмге 
арналған модификацияландырылған скринингтік тест) енгізуді;

3.4. Сирек (орфандық) ауруларды ерте диагностикалау мен емдеуге ден 
қоюды күшейтуді; 

3.5. Жүйке-бұлшық ет аурулары күдігімен алдын ала диагноз қойылған 
кезде генетикалық талдау жүргізуді тегін медициналық көмектің кепілдікті 
көлемінің тізбесіне енгізуді; 

3.6. Емделмейтін ауыр, үдемелі аурулармен сырқаттанған пациенттердің 
өмір сапасын және жалпы жай-күйін жақсартуға бағытталған іс-шараларды 
уақтылы жүргізуге арналған паллиативтік көмекті жүзеге асыратын 
ұйымдардың жұмысын жақсартуды;

3.7. Психикалық денсаулықты сақтау бағдарламасын қабылдау туралы 
мәселені қарауды;

4. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау, еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау, білім және ғылым министрліктеріне:

4.1. Балалардың психикалық ауытқуы кезінде, соның ішінде аутизм 
кезінде ерте араласу мәселелерін қарауды ұсынады. Уақтылы диагностика 
жасау және коррекциялық-педагогикалық жұмыс жүргізу мақсатында тексеру 
көлемін айқындауды;
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4.2. Мемлекеттік органдар, ата-аналар қоғамдастығы, үкіметтік емес 
ұйымдар арасындағы әлеуметтік, медициналық және білім беру қызметтерін 
көрсету бойынша өзара іс-қимылдың нақты тетіктерін әзірлеуді; 

4.3. «Медициналық-әлеуметтік мекеме (ұйым)» ұғымына «білім беру» 
және (немесе) «педагогика» терминдерін енгізу мүмкіндігін қарастыруды;

5. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне:
5.1. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды жалпы білім беру 

ұйымдарына қабылдауға мониторинг жүргізу алгоритмін тұжырымдауды 
және мониторингті қамтамасыз етуді; 

5.2. Жергілікті атқарушы органдардың жұмысына беру үшін ресурстық 
сыныптарды, инклюзияны қолдау кабинеттерін ашу жөнінде әдістемелік оқу 
құралдарын ұсынуды; 

5.3. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты кемсітушіліктерге жол 
бермеу туралы халықаралық талаптарға сәйкес келтіру мақсатында 
психологиялық-медициналық-педагогикалық комиссияның жұмысын 
реформалау мүмкіндігін қарастыруды; 

5.4. Инклюзивті білім алудың арнайы жағдайын жасауды қажет ететін 
балалардың есебін және статистикасын жүргізу алгоритмін тұжырымдауды 
(ментальды ауытқушылықтары бар балалар үшін инклюзияны қолдау 
кабинеттері); 

5.5. Жоғарғы оқу орындары жанында оңалту факультеттерін құру 
мәселесін қарастыруды; 

5.6. Психоәлеуметтік ауытқуы бар балаларды оңалту бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін, ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істеу 
үшін оқытушыларды және мамандарды даярлауды ұйымдастыруды; 

5.7. Барлық мүгедек балаларды балалардың мектепке дейінгі 
мекемелеріне және мектептерге қабылдауды қамтамасыз етуді;  

5.8. Мүгедек балалардың қоғам өміріне интеграциялануы стратегиясын 
қолданысқа енгізуді және инклюзивті білім алуды дамытуды жалғастыруды; 

5.9. Инклюзивті білім алу жүйесінде ақылға қонымды бейімдеу 
қағидатын интеграциялау жөніндегі халықаралық ұйымдардың ұсынымдарын 
қарастыруды; 

6. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым, денсаулық 
сақтау, еңбек және әлеуметтік қорғау, ішкі істер, ақпарат және қоғамдық 
даму министрліктеріне: 

6.1. Жасөспірімдердің, әсіресе мүгедек балалардың арасындағы өзін-өзі 
өлтіру мен суицидтік мінез-құлықты болдырмау жөніндегі күш салуларды 
жандандыруды;

6.2. Суицидтік мінез-құлыққа бейім жасөспірімдердің ерекше 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арнайы оқытылған мектеп 
психологтарының қызметін ұсынуды қамтамасыз етуді; 
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6.3. Сирек кездесетін (орфандық) аурулар, жүйке-бұлшық ет аурулары, 
қоғамдағы, қоғамдық көлік және тұрмыстық сервис жұмыскерлерінің 
арасындағы аутизм туралы осындай диагнозы бар адамдарды дұрыс қабылдау 
үшін халықтың хабардар болуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды 
жүргізуді; 

6.4. Әлеуметтік, медициналық көмек көрсету, ерекше қажеттіліктері бар 
балаларды түзету-педагогикалық қолдау мәселелері бойынша 
ведмоствоаралық комиссия құру жөніндегі мәселені пысықтауды; 

6.5. Салауатты өмір сүру салтын насихаттауды, әсіресе жасөспірімдер 
мен жастардың арасында насихаттауды күшейту, отбасында мүмкіндігі 
шектеулі балалар туылған жағдайда жастардың моральдық және 
психологиялық жауапкершілігінің дайын болуы жөніндегі жұмыстарды 
жандандыруды; 

6.6. Әлеуметтік, медициналық көмек көрсету, ерекше қажеттіліктері бар 
балаларды түзету-педагогикалық қолдау мәселелері бойынша үкіметтік емес 
ұйымдарды тарта отырып, тұрақты негізде түсіндіру жұмыстарын жүргізуді; 

7. Облыстардың, астананың, республикалық маңызы бар 
қалалардың әкімдіктеріне: 

7.1. Мүгедектігі бар адамдардың техникалық көмекшi (компенсаторлық) 
құралдарға және оңалту қызметтеріне құқықтарын іске асыру мақсатында: 

1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы өткізілуін тұрақты 
негізде қамтамасыз етуді;

2) мүгедектігі бар адамдардың техникалық көмекшi (компенсаторлық) 
құралдарға және оңалту қызметтеріне деген нақты сұраныстарын ескере 
отырып, бөлінетін бюджет қаражатын ұлғайту жөніндегі шараларды 
қабылдауды;

3) бюджеттік өтінімдерді қалыптастыруды 100% қамтымды қамтамасыз 
ету мақсатында мүгедектігі бар адамдардың техникалық көмекшi 
(компенсаторлық) құралдарға және оңалту қызметтеріне деген сұраныстарын 
ескере отырып жүзеге асыруды;

7.2. Тоқсан сайынғы тексерулерді жүргізе отырып, әлеуметтік қызмет 
көрсететін ұйымдардың қызметіне бақылауды күшейтуді, сондай-ақ арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсететін  әлеуметтік қызмет ұйымдарының әлеуметтік 
қызметкерлерін атқарып отырған лауазымдарына сәйкестігіне кезектен тыс 
аттестаттаудан өткізуді;

7.3. Физикалық қажеттіліктерді ескере отырып, жұмыс берушілермен 
мүгедектігі бар адамдар үшін арнайы жұмыс орындарын құру жөніндегі 
жұмысты күшейтуді;

7.4. Өңір бойынша мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламаларының 
әлеуметтік бөлігінің орындалуына мониторинг жүргізуді;

7.5. Әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерін тапсыру 
кезінде «кедергісіз орта» деп аталатын, мүгедектігі бар адамдарға 
қолжетімділігі тұрғысынан бақылауды қатаңдатуды;
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7.6. Облыстардың, астананың, республикалық маңызы бар қалалардың 
еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру 
басқармаларының кадр құрамын сапалық нығайтуды;

7.7. Әкімдік пен мүдделі органдар өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік 
қызмет көрсету, білім беру және денсаулық сақтау жүйелерінің 
қызметкерлерімен өз міндеттерін тиісінше орындау бойынша тоқсан сайынғы 
түсіндіру іс-шараларын жүргізуді;

7.8. Ата-аналар психологиялық-педагогикалық көмек көрсету бойынша 
арнайы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ала алатын арнайы білім беру 
ұйымдарының мекенжайларын, байланыс телефондарын көрсете отырып 
тұрғындарды ақпараттандыру жүйесін құруды;

7.9. Мүгедектер мәселесімен айналысатын қоғамдық бірлестіктермен 
бірге ментальды мүгедектігі бар адамдардың өзіне-өзі қызмет көрсете отырып 
өмір сүруі бойынша көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің апробациясын 
өткізуді ұсынады.

__________________________________
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2019 жылғы 14 мамыр. Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының Төрағасы Д.Н. Назарбаеваның және Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының «Ғылым қоры» АҚ-
ға жұмыс сапарының қорытындылары бойынша ұсынымдар

Елбасының – Мемлекет басшысының бес институционалдық 
реформасын іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам – Ұлт жоспары шеңберінде 
Білім және ғылым министрлігі 64-қадамды – «Ғылыми және (немесе) ғылыми 
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыруды жүзеге асыруда.

Заңды практикалық тұрғыдан іске асыру мақсатында ғылыми және 
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру 
еліміздің инновациялық әлеуетін арттырудың және ғылымды қажетсінетін 
экономиканы құрудың басты құралдарының бірі болып табылатынын ескере 
отырып, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің 
коммерцияландырылуын мемлекеттік қолдауды күшейту және жеке 
инвестициялар көлемін ұлғайту қажеттігін атап көрсетеді.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары сапар 
барысында Қазақстанда ғылымды дамыту мен ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың өзекті мәселелерін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылым, ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы 
заңнамасын жетілдіру мәселелерін қарап және талқылап, Үкіметке: 

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігіне:

1.1. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыруды гранттық қаржыландыру бойынша көрсетілетін 
қызметтерді қосылған құн салығынан босату, сондай-ақ ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін іске асырудың гранттық кезеңінде 
коммерцияландыру жобаларын қосылған құн салығынан және корпоративтік 
табыс салығынан босату мәселелерін қарастыруды.

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне, 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне:

2.1. 2016, 2017, 2018 жылдарғы конкурстардың нәтижелері бойынша 
іріктелген ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру жобаларын тиімді іске асыру мақсатында 2019 жылы 5,4 
млрд. теңгеден 10 млрд. теңгеге дейін арттыра отырып және 2022 жылға дейін 
жыл сайын 11 млрд. теңге қарастыра отырып, 4,6 млрд теңге сомасында 
қосымша қаржыны бөлу мәселесін Жоғары ғылыми-техникалық комиссияға 
шығару мүмкіндігін қарастыруды;
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2.2. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру жобаларын іске асыру нәтижелері бойынша қалыптасқан 
үнемдеу сомасын, гранттық қаржыландыру шеңберінде квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне бұрын бөлінген және олардың бақылау шотындағы 
қолма-қол ақшаны бюджетке қайтару және (немесе) қайта бөлу жөніндегі 
тетікті белгілеу бөлігіндегі мәселені пысықтауды.

3. Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігіне, Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрлігіне:

3.1. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 
коммерцияландыру және бірыңғай оператордың базасында технологияларды 
коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландырудың тетіктерін 
шоғырландыру мақсатында «Ғылым қоры» АҚ-ға технологияларды 
коммерцияландыруға арналған инновациялық гранттарды ұсыну жөніндегі 
функцияны беруді.

4. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігіне:

4.1. «Ғылым туралы» және «Ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан 
Республикасы заңдарының арасындағы ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруды гранттық 
қаржыландыру бойынша ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
субъектілерінде аккредиттеудің бар-жоғы туралы талапты алып тастау 
бөлігінде олқылықтарды жою мақсатында «Ғылым туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін 
қарауды;

4.2. Ғылыми әзірлемелерді табысты коммерцияландыру мақсатында 
«Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ-сы 
«Ғылым қоры» АҚ-сын осы дерекқорды ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грант беру және осы 
электрондық порталға «Ғылым қоры» АҚ-ның қызметтер көрсету бөлімінің 
гранттық қаржыландыруға өтінім қабылдау, іске асырылып жатқан жобаларды 
мониторингтеу бөлімін интеграциялау кезінде пайдалану үшін мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламаларды есепке алудың және олардың орындалуы бойынша 
есептердің электрондық дерекқорына қолжетімділікті беруді;

4.3. Инновациялық қызметке қатысушылардың ғылыми-
технологиялық және ақпараттық өзара іс-қимылын іс жүзінде қамтамасыз 
етудің тиімді құралдарын дамыту және ғылыми білімді коммерцияландыру, 
озық тәжірибені қолдану және жаңа технологияларды трансферлеу үшін 
халықаралық ашық цифрлық платформа жасау мүмкіндігін қарастыруды;

4.4. Мыналар:
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- жобаларды іске асыру барысында жасалған ғалымдар қызметінің 
нәтижелерін, оның ішінде зияткерлік меншік объектілерін, өнімдерді және 
көрсетілетін қызметтерді ілгерілету;

- алынған нәтижелерді сыртқы және ішкі нарыққа одан әрі ілгерілету 
үшін жобалардың орындаушыларын қолдау;

- инвестицияларды тарту бойынша жәрдем көрсету;
- серіктестерді іздеу;
- бірлескен жобаларды іске асыру;
- құзыреттерді арттыру арқылы ғалымдар мен бизнестің, сондай-ақ 

ивесторлар тарту бойынша өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін «Ғылым 
қоры» АҚ-ны орталық кеңсе ретінде айқындауды.

5. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігіне:

5.1. «Ғылым қоры» АҚ-ның «Ғылыми және (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын іске асыру бойынша жүргізген жұмысы және ғылыми 
және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің жобаларын 
коммерцияландыруды іске асыру нәтижелері туралы жұртшылықты кең 
көлемде қамту және ауқымды түрде хабардар ету мақсатында осы 
ақпараттарды республикалық телеарналарда, сондай-ақ баспа және интернет 
басылымдарында тұрақты негізде жариялауға жәрдем көрсетуді.

6. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігіне:

6.1. Онкологиялық ауруларды емдеудегі «КИПР» клиникасы» ЖШС-
ның кешенді дәрілік емдеу әдістемесі бойынша зерделеуді және ұсынымдар 
беруді.

7. Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрымдық даму министрлігіне, жергілікті атқарушы органдарға:

7.1. Қалалық, облыстық және республикалық маңызы бар жолдарды 
жөндеу және салу сметаларына отандық өндірістің битумды түрлендіргіш 
және сіңдіріп алушы құрамдарын қосу мәселесін қарауды.

8.  Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне, 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне: 

8.1. Бал және омарта шаруашылығы өнімдерін Қытай Халық 
Республикасы ұлттық стандарттарының талаптарымен сынақтан өткізу 
бойынша Қытай Халық Республикасының аккредиттеу аттестатын алу үшін 
«Антиген» ЖШС-ға жәрдемдесуді.

9. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне, 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне:
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9.1. «Филамент» технологиясы бойынша дайындалған отандық 
өндірістің энергия үнемдейтін лампаларын және мемлекеттік жекешелік 
әріптестік қағидаттарында сервистік келісімшарттардың үлгісі бойынша 
мектеп мекемелерін, медициналық ұйымдарды  жарықтандыруды жаңғырту 
жөніндегі жобалар шеңберінде жарықдиодты жарықтандыру үшін қуат 
көздерін пайдалану мүмкіндігні қарастыруды.

10. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне:

10.1. Басқа жылыжай шаруашылықтарының инновациялық 
жылыжайында өсімдіктерге қосымша жарық беру бөлігінде 
«LedSystemMedia» ЖШС тәжірибесін пайдалану мүмкіндігін қарастыруды;

10.2. Сүт және сүт өнімдерінің сапасын міндетті бақылау және 
көрсеткіштерді бұрмалаудың жоқтығын куәландыратын сынақ 
хаттамаларының берілуін көздеуді ұсынады.

__________________________________
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2019 жылғы 31 мамыр. Мемлекет басшысының 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру аясында 
Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт саласындағы 
заңнамасын жетілдіру, сондай-ақ елді мекендерде 100 дене шынықтыру-
сауықтыру кешендерін салу, спорт инфрақұрылымын пайдаланудың 
тиімділігін арттыру және балаларға арналған спорт кешендері мен 
ғимараттардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері» 
тақырыбына арналған Үкімет сағатының қорытындысы бойынша 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің ұсынымдары

Президенттің «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
аясында Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт 
саласындағы заңнамасын жетілдіру, сондай-ақ елді мекендерде 100 дене 
шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу, спорт инфрақұрылымын 
пайдаланудың тиімділігін арттыру және балаларға арналған спорт кешендері 
мен ғимараттардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері» тақырыбына 
арналған Үкімет сағатына қатысушылар мынаны атап көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында Үкіметке және әкімдерге кемінде 
100 дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін салуға тапсырма берді. Елбасы 
қолда бар, әсіресе мектептердегі спорт ғимараттарын тиімді пайдалану және 
дене шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, парктерді, гүлзарларды 
жайластыру қажет екенін атап көрсетті.

Қазіргі уақытта жобалардың тізбесі әзірленді, оған сәйкес 2019 жылы – 
шамамен 22, 2020 жылы – 37 және 2021 жылы – 41 дене шынықтыру-
сауықтыру кешенін салу жоспарлануда.

Күн тәртібіне сәйкес мәселелерді талқылай отырып, Үкімет сағатының 
қатысушылары Тұңғыш Президенттің еліміз тұрғындарының дене 
шынықтырумен және спортпен айналысумен қамтылуын ұлғайту жөніндегі 
тапсырмаларын орындау шеңберінде балалар мен жасөспірімдер арасында 
бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлу қажеттігін атай отырып, 
мынадай ҰСЫНЫМДАР қабылдады:

1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1.1. ел тұрғындарының денсаулық жағдайын сақтау және нығайту 

жөніндегі мемлекеттік міндеттерді іске асыру мақсатында еңбек заңнамасына 
азаматтардың барлық санаттары үшін еңбек күнінің режиміне енгізілген 
қозғалыс белсенділігінің, оның ішінде өндірістік гимнастиканың тиімді және 
қолжетімді нысандарын ендіру бөлігінде өзгерістер енгізу мәселесін пысықтау 
және қарау;



40

1.2. мемлекеттік бюджет есебінен салынған спорт кешендері 
басшыларының халықтың, оның ішінде көпбалалы отбасынан, халықтың 
әлеуметтік жағынан әлсіз топатарынан шыққан балалардың 100 % 
қолжетімділігін және 100 % пайдалануын қамтамасыз етуі жөніндегі міндетін 
заңнамалық тұрғыдан енгізу;

1.3. саралауға сәйкес республикалық және жергілікті деңгейде спорт 
түрлерін қаржыландыру бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының 
нормаларын орындамағаны үшін жауаптылықты көздеу;

1.4. БЖСМ жаттықтырушыларының жалақысын есептеу нормасын 
мектептегі дене шынықтыру мұғалімдерінің жалақысы деңгейіне дейін 
жеткізу мүмкіндігін қарастыру. 

2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне:
2.1. еліміздегі дене шынықтырумен және спортпен айналысатын 

адамдардың саны, сондай-ақ бұқаралық жарыстарға қатысушылар саны 
туралы ведомстволық статистикалық бақылауды, оның ішінде 
статистикалық деректерді жүргізудің объективті жүйесін әзірлеу және 
енгізу;

2.2. халықаралық тәжірибені қарастыру және балалар мен жастардың 
тұрғылықты жері бойынша ауладағы спорт клубтарының әлеуетін дамыту; 

2.3. жергілікті бюджет қаражатынан және шаруашылық жүргізуші 
субъектілер қаражаты есебінен аулаларда көшенің спорт жабдықтары 
желісін кеңейту;

2.4. оқытушы жаттықтырушылардың жалақысын көбейту жөніндегі 
тиімді шешімді зерттеу және ол бойынша ұсыныс жасау; 

2.5. ауылдық аймақтарда спорт жөніндегі әдіскерлер мен 
нұсқаушылар кадрларын дайындау мәселелерін қарастыру; 

2.6. ұлттық құрама команда спортшыларын дайындауға, оның ішінде 
спорттың паралимпиада түрлеріне кететін шығын құнының тетігін 
қалыптастырудың ашықтығын жасау; тұрақты түрде осы ақпаратты 
спортық федерацияларын жіберіп тұру; 

2.7. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдармен 
бірлесе отырып, Нұр-Сұлтан қаласындағы Паралимпиадалық жаттықтыру 
орталығына ұқсас объектілерді салу жөніндегі жұмыс тәжірибесін 
қарастыру; 

2.8. паралимпиадалық, сурдлимпиадалық ойындарды дамытуды 
мемлекеттік қолдаудың, оның ішінде мүгедек адамдар үшін спорт 
объектілерінің қолжетімді болу тетігін әзірлеу;

2.9. Есту мүмкіндігі шектелген спортшылар үшін Шайбалы хоккей 
федерациясы өкілдерімен шайбалы хоккейді дамыту және танымал ету үшін 
жағдай жасау, есту қабілеті бұзылған спортшылар арасында Қазақстан 
Республикасының шайбалы хоккей бойынша ішкі чемпионатын өткізуге 
мемлекеттік қолдау тетігін әзірлеу, көрсетілген тұлғалар үшін Нұр-сұлтан 
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қаласында жаттығу процесі үшін жағдай жасау мәселелерді талқылау үшін 
жеке кездесу өткізу:

3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі 
Қазақстан Республикасының Қаржы, Ұлттық экономика 
министрліктерімен және жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп:

3.1. 2019-2021 жылдарға арналған жобалар тізбесі мен жүргізілген 
талдауларды есепке алып, өңірлерде 100 дене шынықтыру-сауықтыру 
кешендерінің құрылысын іске асыру;

3.2. әсіресе ауылдық жерлерде спорт нысандарын салу және 
реконструкциялау, мектептерді спорт залдарымен және құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
құралдарын қолдану;

3.3. Мемлекет басшысы алға қойған 2025 жылға қарай дене 
тәрбиесімен және спортпен айналысатын қазақстандықтардың санын 35 
пайызға ұлғайту міндеттерін орындау бойынша қажетті шараларды 
қабылдау;

3.4. азаматтардың аз қамтылған санаттарының, мүгедек адамдардың 
спорт нысандарына қол жеткізу проблемасын шешу мақсатында олар үшін 
белгілі күндер мен сағаттар белгілей отырып, олардың жеңілдікпен тегін 
баруы мәселесін зерделеу;

3.5. өңірлерде балалардың спорт секциялары мен үйірмелеріне 
қатысуына бірыңғай қағидалар мен икемді тарифтер белгілеу; 

3.6. ауылдық аумақтарда спорт әдіскерлері мен нұсқаушыларының; 
спорт төрешілерінің еңбекақысын көтеру мәселесін қарастыру; 

3.7. заңды тұлғалардың салық салынатын табысынан спортқа 
инвестициялауға және оны дамытуға бағытталған соманы шегеру бойынша 
халықаралық тәжірибені зерделеу; 

3.8. Нұр-Сұлтан қаласында балалар-жасөспірімдер клубтарын құру, 
сондай-ақ өңірлерде тез тұрғызылатын хоккей және футбол корттарын салу 
мүмкіндіктерін қарастыру.

4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне:
 4.1. оқу жоспарына мүгедектермен жұмыс істеу дағдысы бар педагогтарды 

дайындауды енгізу мүмкіндігін қарастыру. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан 
Республикасының жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп:

5.1. білім мекемелерінде кластан тыс секциялық жұмысқа қаражат бөле 
отырып, өңірлердегі аудандық және қалалық білім бөлімдерінің жанынан 
балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру клубтарының қызметін 
ұйымдастыру;

5.2. жалпы білім беретін мектептердің жанынан спорт клубтарын құру;



42

5.3. Тұңғыш Президент – Елбасы тестілерінің нормативтерін тапсыру үшін 
жалпы білім беретін мектептерді спорт жабдықтарымен қамтамасыз ету 
(жүгіру жолақтары, көпфункциялы алаңқайлар – қысқы мұз айдындары және 
жазғы футбол алаңдары, Street Workout ұқсас жаттығу құрылғыларының 
кешені);

5.4. спорт түрлері бойынша жыл сайынғы облыстық және республикалық 
жарыстарды, студенттік лигалар мен студенттік спорт клубтары жарыстарын 
өткізуді қамтамасыз ету;

5.5. мектеп спорт іс-шараларын жарнамалау бойынша арнайы балалар 
бағдарламалары мен хабарларының серияларын әзірлеу және оларды 
облыстық және республикалық телеарналардағы көрсетілім торына және 
радио хабарларға енгізу.

6. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетіне:

6.1. «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органдарда спорт түрлерін саралау 
бөлігінде қаражаттың дұрыс жұмсалуына тексеру жүргізу. 

7. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына:
7.1. 2020-2021 жылдары 100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу 

жобалары бойынша қажетті құжаттаманы (бюджеттік өтінімдерді, кемінде 
әкімдер орынбасарларының деңгейіндегі адамдардың қолы қойылған, 
жергілікті бюджеттерден 70% қаражат бөлу туралы кепіл хаттарды және 
басқаларын) Мәдениет және спорт министрлігіне белгіленген тәртіппен 
уақтылы ұсыну;

7.2. 100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу жөніндегі жобалардың 
бекітілген тізбесіне сәйкес өңірлердегі әрбір жобаның іске асырылуын ерекше 
бақылауда ұстау;

7.3. балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің (БЖСМ), оның ішінде 
қысқы спорт түрлері мектептерінің желісін кеңейту, жұмыс істеп тұрған 
БЖСМ-да қысқы спорт түрлері бойынша бөлімшелер ашу және оларды 
қаржыландыруды аудандық бюджеттен облыстық бюджетке ауыстыру, оның 
ішінде спортшыларды республикалық маңызы бар жарыстарға іссапарға 
жіберу мәселесін, үй маңындағы аумақтарда спорт құрылысжайларын, оның 
ішінде көпфункционалды корттарды салу мүмкіндігін қарастыру;

7.4. Astana, Almaty, Aktay және Shymkent Bike велостанцияларының үлгісі 
бойынша облыс орталықтарында мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде 
велосипед инфрақұрылымын (велосипед жолақтары, станциялары және 
велосипедтер) жасау;

7.5. дене шынықтыру мен спортты дамытудың өңірлік бағдарламаларында 
білім беру мекемелерінің спорт құрылысжайларын реконструкциялауды және 
салуды көздеу, оларды қажетті спорт құралдарымен және жабдығымен 
қамтамасыз ету;
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7.6. спорт объектілерін пандустармен жабдықтау және бұл объектілерді 
арнайы спорт құралдарымен және жабдығымен қамтамасыз ету.

__________________________________


