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Халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету және өмір сүру деңгейін 

арттыру Үкімет жұмысының басты басымдығы болып табылады.  

Бұл ретте өңірлерде жұмыс орындарын ашуға ерекше мән берілуде. Кейінгі 

бес жылда экономика салаларында 2,5 миллион жұмыс орны, оның ішінде  

1,7 миллион тұрақты жұмыс орны құрылды. Жұмыс орындарының басым бөлігі 

құрылыс, қызмет көрсету және сауда салаларында ашылды.  

2017 – 2021 жылдар аралығындағы кезеңде Нәтижелі жұмыспен қамтуды 

және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 

мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы),                          

2020 жылы Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша пандемия жағдайында  

«Жұмыспен қамтудың 2020 – 2021 жылдарға арналған жол картасы» (бұдан әрі – 

ЖЖК) дағдарысқа қарсы бағдарламасы іске асырылды. 

Тұтастай алғанда, бес жыл ішінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

шараларымен барлығы 3 миллионнан астам адам қамтылды, оның 58 %-ы 

тұрақты жұмысқа орналастырылды.  

Қабылданып жатқан шаралар жұмыссыздық деңгейінің күрт өсуіне 

тосқауыл қойып қана қоймай, халықтың, әсіресе ауылдық жерде тұратындардың 

табысын қамтамасыз етті. 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына және ЖЖК-ге қатысты 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы еңбек нарығында сұранысқа ие 

кадрлардың біліктілігін арттыруға, кәсіпкерлікті дамытуға, еңбек делдалдығы 

үлгісін құруға, оның ішінде халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға 

бағытталған болатын. 

Жыл сайын «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасымен 600 мыңға жуық 

жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат қамтылып отырды. 

Осылайша, халықтың осал топтары арасындағы әлеуметтік шиеленістің 

төмендеуіне дәл осы мемлекет тарапынан субсидияланатын жұмыс орындары 

(қоғамдық жұмыстар, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары) ықпал етті. 

ЖЖК шеңберінде 6,9 мың жоба іске асырылып, 250 мыңнан астам адам 

жұмыспен қамтылды. 

Сонымен қатар, отандық компаниялар тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерге тапсырыстар түрінде қолдау алды. Нәтижесінде республикадағы 

жергілікті қамту үлесі 91 %-ды құрады. 

Жұмыспен қамту шараларының іске асырылуы және мемлекет 

қаражатының жұмсалуы тиісті уәкілетті органдардың үнемі бақылауында. 

Тексеру нәтижелері бойынша халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

шараларын іске асырудың тетіктері мен тәсілдерін жетілдіру бойынша шаралар 

қабылдануда. 

Халықтың өңірлік диспропорциясына қатысты  

Халықтың көші-қоны елдің қазіргі даму кезеңінің көрінісі болып 

табылады. Халықтың қоныстануында өңірішілік диспропорцияның өсуі 
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байқалып отыр. Солтүстік және шығыс өңірлердегі халық саны соңғы екі 

онжылдықта еліміздің басқа өңірлеріне және шетелге кетуіне байланысты 

азайып келеді. Бұл өңірлерде негізінен еңбекке жарамды халық саны артуда, 

соның салдарынан еңбекке жарамды жастан асқан халықтың үлесі өсуде және 

оңтүстік пен батыс өңірлерге қарағанда демографиялық қартаю үрдісі айқын 

байқалуда. 

Бұл мәселелерді әзірленіп жатқан Көші-қон саясатының  

2022 – 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында шешу көзделген. 

Табысы төмен адамдарды қолдауға қатысты  

Қазіргі уақытта Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша кешенді 

әлеуметтік-экономикалық тәсіл негізінде орта-ұзақ мерзімді кезеңде халық 

табысының тұрақты өсуін қамтамасыз етуге бағытталған Халық табысын 

арттыру бағдарламасы әзірленуде.  

Бағдарламаның негізгі міндеттері жұмысқа орналасуға мұқтаж 

азаматтардың нақты санын анықтау және халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру 

сапасын арттыру жөніндегі шараларды іске асыру болып табылады.  

Бағдарламада жоғары нәтижелі жұмыс орындарын құру, жұмыс күшінің 

біліктілігін арттыру және басқа да экономикалық тетіктердің жетілдіру есебінен 

халықтың еңбек және кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістерін арттыру 

жөніндегі шаралар кешені көзделеді.  

Халықтың табысын арттыру бағдарламасы ағымдағы жылдың наурыз 

айында қабылданады. 

Гранттар мен микрокредиттер беруге қатысты 

Шағын және орта бизнестің дамуы жаңа жұмыс орындарын құрудың 

генераторы болып табылады.  

2017 жылдан бастап «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Бастау 

Бизнес» жобасы бойынша 136 мыңнан астам адам бизнес жоспарын сәтті қорғап, 

олардың 40%-ға жуығы өз ісін ашуға мүмкіндік алды. 

Микрокредитпен 61 мыңнан астам адам қамтылды, оның ішінде 53,8 %-ы 

алғаш рет өз ісін ашты. Микрокредит алушылар 59,6 мың жұмыс орнын құрды. 

Сондай-ақ 118,7 мың адам өтеусіз грантқа ие болды.  

2017 жылдан бастап «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында  

61 мыңнан астам адам микрокредит алды, оның ішінде 53,8 %-ы алғаш рет өз ісін 

ашты. Микрокредит алушылар 59,6 мың жұмыс орнын құрды. Сондай-ақ  

118,7 мың адам өтеусіз грантқа ие болды.  

2017 жылы өзін-өзі өнімсіз жұмыспен қамтыған халықтың ең көп үлесі 

ауыл шаруашылығында (58 %) шоғырланды, мұнда еңбек өнімділігінің ең төмен 

деңгейінің бірі байқалады (бір адамға шаққанда 1402000 теңге). 

Кәсіпкерлік бастаманы дамыту мақсатында бірыңғай бизнес жүргізу 

саясатын айқындауды және кредиттік қаражат беру тетіктерін біріздендіруді 

көздейтін Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба (бұдан әрі – Ұлттық жоба) 

қабылданды.  
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Ұлттық жоба шеңберінде өз ісін ашу бойынша шараларды өндірістік-сату 

тізбектеріне қоса отырып іске асыру қолға алынды. Ол үшін, әрбір аудан, қалалар 

бойынша әлеуетті бизнес көздерін айқындайтын мастер-жоспарлар әзірленеді. 

Бұл шағын өнім өндірушілер мен сатып алушыларды түйістіру, өндірілген өнімді 

немесе қызметті өткізуді қамтамасыз ету арқылы «Бастау Бизнес» жобасы 

қатысушыларынан өз ісін ашқандар санын ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асырудың нәтижелері 

бойынша ЖІӨ-дегі ШОБ үлесін 35 %-ға дейін ұлғайту, сондай-ақ 995,3 мың 

жұмыс орнын құру, оның ішінде 335,1 мың тұрақты жұмыс орнын құру 

көзделуде. 

Жастарды қолдауға қатысты  

Жастардың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету – мемлекеттік жастар 

саясатының басты міндеті.  

Жастардың басты проблемасын – еңбек нарығына  шығу кезінде жұмыс 

тәжірибесінің болмауын шешу үшін «Жастар практикасы», «Алғашқы жұмыс 

орны» жобалары іске асырылуда.  

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ағымдағы жылы «Жастар 

практикасы» және «Алғашқы жұмыс орны» жобаларына қатысу мерзімдері 

тиісінше  12 айға және 18 айға дейін ұзартылды, сондай-ақ қатысушылар 

жалақысының мөлшері 92 мың теңгеге дейін (30 АЕК) артты.  

Жастар кәсіпкерлігін қолдауға және өз ісін ашуға берілетін грант көлемі 

200-ден 400 АЕК-ке (1,2 млн теңге) дейін ұлғайтылды.  

Ұлттық жобаны іске асыру нәтижесінде 2025 жылға қарай NEET жастар 

санатын 6,8 %-дан 5 %-ға дейін төмендету жоспарланып отыр. 

2021 жылы Жастарды қолдаудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспарының 

23 гранттық жобасын іске асыру аясында елдің барлық өңірлерінде шамамен                  

1 млн адам қамтылды. 

Сондай-ақ «Жасыл ел» жобасы аясында 30 мың жас жұмыспен қамтылды, 

оның ішінде 10 мыңы – ауыл жастарының өкілдері. 

Сонымен қатар, «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық жобасы аясында 

жастарды қолдауға ерекше көңіл бөлінуде. Жобаның негізгі                                                

мақсаты – жастардың мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабардар болу 

деңгейін арттыру, сондай-ақ NEET санатындағы жастарды әлеуметтендіру мен  

олардың санын азайту. 

Оның ішінде, осы бағыттағы мемлекеттік жастар саясатын жаңа тәсілдері 

әзірленуде.  

Халықаралық тәжірибелер ескеріле отырып, жастарды жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесудің, оның ішінде әзірленіп жатқан 2025 жылға дейінгі халықтың 

табысын арттыру жөніндегі бағдарлама шеңберінде мынадай шаралар ұсынылып 

отыр: 

1. Кадрларды оқыту және олардың біліктілігін арттыру, халықты жаппай 

даярлау «фабрикаларын» құру жолымен біліктілік деңгейін арттыру және жұмыс 

күшінің дағдыларын үздіксіз дамыту; 
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2. Теледидар және интернет құралдары арқылы дағдыларды дамыту 

мәселесін пысықтау; 

3. Халықтың базалық цифрлық дағдыларын дамыту; 

4. Жастардың іскерлік бастамаларын іске асыру; 

5. ЖОО-лар мен колледждер базасында Мансап орталықтарын құру; 

6. Жастарға арналған коммуналдық меншікті тиімді пайдалануды арттыру.    

Бұдан басқа, 2022 жылы жастарды мемлекеттік қолдаудың барлық 

шараларын бірыңғай ашық платформаға шоғырландыруға мүмкіндік беретін 

жастар инфонавигаторы мен Eljastary мобильдік қосымшасын құру 

жоспарлануда. 

Халық құрылымындағы жастардың айтарлықтай үлесін ескере отырып, 

Үкімет жастарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесетін шаралардың тиімділігін 

арттыру жөніндегі жұмысты жалғастырады. 

 
 


