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Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
Аппаратында іс жүргізуде мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясын кеңейту 
БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама мақсаты: 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Аппаратында іс жүргізуде мемлекеттік 

тілдің қолданылу аясын кезең-кезеңмен кеңейту іс-шараларын жүзеге асыру, Тілдерді қолдану мен 
дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде Сенат 
Аппаратында іс қағаздары мен ресми құжаттарды мемлекеттік тілде әзірлеу  жұмысын белгілі бір 
жүйеге келтіру. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы Президентінің 
07.02. 01 жылғы №550 Жарлығына толықтырулар енгізу туралы» 30.05.06 жылғы №127 Жарлығына 
сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентінде іс жүргізуді  2009 жылдан бастап мемлекеттік 
тілге көшіруге  әзірлік жасау. 

Іске асырылу мерзімі:  
2006 жылғы қыркүйектен бастап  2008 жылғы   желтоқсан аралығындағы үш кезеңнен 

тұрады: 

I кезең – 2006 жылғы қыркүйек – 2007 жылғы маусым; 

II кезең – 2007 жылғы  маусым -   желтоқсан; 

III  кезең – 2008 жылғы қаңтар - желтоқсан.

Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі іс-шаралары:

Аталған бағдарлама Сенат Бюросында қарау және  бекіту;
Әкімшілік бөлімінің Жалпы бөліммен бірлесе отырып, 2006 жылғы қыркүйектен бастап 

бөлімдерде іс жүргізуге жауапты қызметкерлер үшін мемлекеттік тілде оқытудың толымды жүйесін 
тиісті мамандарды қатыстыра отырып ұйымдастыруы;  

Әкімшілік бөлімінің Редакциялық-баспа бөлімімен бірлесе отырып, депутаттар мен Аппарат 
қызметкерлерін қазақ тіліне бастапқы және жалғастырушы топтарда  аптасына кемінде 1 сағаттық 
көлемде  үш реттен оқытып-үйретуді ұйымдастыруы;

Редакциялық-баспа бөлімінің Ақпараттық-талдау бөлімімен және Шаруашылық 
басқармасының Инженерлік орталығымен бірлесе отырып, Аппараттағы мемлекеттік 
қызметшілерінің компьютерлеріне «Аудармашы» (орысша-қазақша, қазақша-орысша), «Қазақ тілі», 
мемлекеттік қызметкерлерді оқытуға арналған мультимедиалық оқыту бағдарламасы», 
«Мемлекеттік тілді компьютермен дербес үйрену», терминологиялық, заң, экономикалық және тағы 
да басқа сөздіктердің бағдарламаларын енгізуі;

Ақпараттық-талдау бөлімінің мемлекеттік тілде іс жүргізу жұмыстарына қажетті әртүрлі заң, 
экономикалық, қазақша түсіндірме сөздіктерін, мемлекеттік тілді оқып-үйренушілерге оқулықтарды 
сатып алуды ұйымдастыруы;

Жалпы бөлімнің Редакциялық-баспа бөлімімен бірлесе отырып, бөлімдердің ұсынымдары 
мен ұсыныстары негізінде мемлекеттік тілде іс жүргізу үлгілерін, соның ішінде Аппараттың іс 
номенклатурасының және құжаттардың үлгісін кітапша түрінде шығаруды ұйымдастыруы;

Сенат Аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің осы Бағдарламаның негізінде орындалу 
мерзімдері мен орындаушыларын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелердің нақты жұмыс 
жоспарын жасауы;  

Сенат Аппаратында жылына екі рет  құрылымдық бөлімшелердегі мемлекеттік 
қызметшілердің арасында арнайы тіл сайысы конкурстарын ұйымдастырып отыру;

Аталған іс-шаралар негізінен І және II кезеңдерде ұйымдастырылады.
Бірыңғай құжат айналымының электрондық жүйесінің бағдарламасын әзірлеп, жасау және 

оны Сенат Аппаратында қолданысқа енгізу ІІІ кезеңде жүзеге асырылады.

Бағдарламаны іске асырудың тетіктері:

Бағдарламаны қаржылық қамтамасыз ету



Тиісті қаржылық жылға  бюджеттік тапсырысты қалыптастыру кезінде Парламенттің 
Шаруашылық басқармасы Сенат Аппаратында тілді дамыту мен қолдануға қатысты материалдық-
техникалық базаны жетілдіру және тиісті іс-шаралар өткізуге бағытталатын арнайы қаражат 
көздесін.

Бағдарламаны ұйымдастыру тұрғысынан
қамтамасыз ету

Бөлім меңгерушілерінің осы бағдарламаның бөлімдердегі орындалу барысы  жөнінде 
тоқсан сайын есеп беру практикасын енгізу.

Оқытып-үйрету және мемлекеттік қызметшілердің және тұтастай алғанда бөлімдердің 
мемлекеттік тілде іс жүргізуді меңгеру деңгейінің нәтижелерін шығарып отыру үшін тәуелсіз 
сарапшыларды қатыстыру.

Мемлекеттік тілді меңгеруге тілек білдірушілерді Сенат
Аппаратындағы қызметке қажетті көлемде оқытып-үйрету

Бөлімдерде  мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді оқып-үйренуге, екі тілде құжаттар 
дайындау машығын меңгеруге мүмкіндіктер жасау.

Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізетін мемлекеттік
қызметшілерді ынталандыру

Мемлекеттік тілде құжаттар ресімдеу машығын меңгерген және оны күнделікті жұмысында 
қолданып жүрген қызметкерлерді моральдық және материалдық жағынан көтермелеу.

I кезең (2006 жылғы қыркүйек – 2007 жылғы маусым)
ішінде мемлекеттік тілде ресімделетін

құжаттардың сипаты мен түрлері

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын ресімдеуге көшудің І кезеңінде Аппараттың құрылымдық 
бөлімшелерінде өкімдік-ұйымдастырушылық  сипаттағы құжаттарды әзірлеу жүзеге асырылады. 
Атап айтқанда, бұлар – істер номенклатурасы, кіріс және шығыс хат-хабарлардың есеп-
бақылау карточкалары, қарарлар мен тапсырмалар, мазмұны жағынан  онша күрделі емес 
өкімдер, Сенат және оның Бюросы отырыстарының күн тәртібі, жүргізу тәртібі, хаттамалар; 
аппарат ішілік, ведомствоаралық қысқаша хаттар, ілеспе хаттар, хабарландырулар мен 
қысқаша қызметтік жазбалар, әртүрлі тізімдер, мұрағатқа тапсырылатын құжаттардың  
атауы мен тізбесі.

 Орындаушылар - барлық құрылымдық бөлімшелердің мемлекеттік қызметшілері.

II кезең (2007 жылғы маусым - желтоқсан)
ішінде мемлекеттік тілде ресімделетін

құжаттардың сипаты мен түрлері
 
Комитет және бөлім отырыстарының күн тәртібі мен хаттамалары, әртүрлі 

мәселелерге қатысты комитеттер және бөлімдер атынан берілетін хаттар, ұсыныстар, 
депутаттық сауалдар, Комитеттердің, Сенаттың апталық іс-шаралар жоспары.

 
Орындаушылар - барлық құрылымдық бөлімшелердің мемлекеттік қызметшілері.

III кезең (2008 жылғы қаңтар – желтоқсан)
ішінде мемлекеттік тілде ресімделетін

құжаттардың сипаты мен түрлері
 
Сенаттың, Комитеттердің, Аппараттың, бөлімдердің жылдық іс-шаралар 

жоспарлары, сессия қорытындысы бойынша жасалатын ақпараттық жинақтары, 
құрылымдық бөлімшелердің заң жобалары бойынша жасалатын ақпараттық, нұсқаулық 
сипаттағы материалдары, қабылданатын заңдарға шағын қорытындылар, депутаттардың 
отырыстарда, парламенттік тыңдауларда, конференцияларда, «дөңгелек үстелдерде» 
сөйлейтін сөздері, мақалалары, жарияланымдары.

Орындаушылар - барлық құрылымдық бөлімшелердің мемлекеттік қызметшілері.
 Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік тілде дайындаған құжаттарының жобасын жеке 

өздері Редакциялық-баспа бөлімінің мамандарына көрсетіп, келіседі.



*              *             *

Іс жүргізуде мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту бағдарламасының барлық 
кезеңдерінде оны іске асырудың іс-шаралары мен тетіктерін Сенат Аппаратының нақты жауапты 
мемлекеттік қызметшілері бір мезгілде  атқарады. 

 Бағдарламаны жүзеге асыру Аппараттың барлық құрылымдық бөлімшелеріне 
тапсырылып, Сенат Аппараты Басшысының тікелей бақылауында болады. 

Аталған бағдарламаның жүзеге асырылуынан күтілетін басты нәтиже – 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 7 бабына және 93 бабына  сәйкес қазақ тілін 
мемлекеттік тіл мәртебесінде заң шығару қызметін жүзеге асыратын  Республиканың 
жоғары өкілді органында кеңінен қолдануды қамтамасыз ету және Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы Президентінің 07.02.01 жылғы № 
550 Жарлығына толықтырулар енгізу туралы» 30.05.06 жылғы мамырдағы №127 
Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламентінде іс жүргізуді  2009 жылдан 
бастап мемлекеттік тілге көшіруге  әзірлік жасау. 


