
Жастар жылын өткізу бойынша Жол картасын іске асыру туралы 
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігінің ақпараты

2019 жыл Жастар жылы болып жарияланды. Жастар жылын өткізу 
бойынша Жол картасы әзірленді және іске асырылуда, онда жұмыспен 
қамтылудан және қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамытудан бастап жас 
отбасыларды қолдауға дейін мәселелерді шешу бойынша шаралар 
көзделген. 

Анықтама: жол картасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 
жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысымен бекітілген. Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қарашадағы № 850 қаулысымен 
Жол картасына өзгерістер енгізілді.

Жалпы, жастар жылы кеңінен ақпараттық қолдау алды. Көрнекі 
жарнама тартылған, газеттер мен интернет-порталдарда жеке айдарлар 
пайда болды. Осы тақырыпты жариялау аясында республикалық және 
облыстық телеарналарда бағдарламалар мен сұхбат («Kókshe», «ТДК 
42», «Aqjaıyq», «Ertys», «Almaty», «Kazakh TV», «Асыл арна», «Astana 
TV», «Qazaqstan», «31 арна», «Первый канал Евразия», «КТК», 
«Saryarqa») ұсынылды. 

Интернет-ресурстарда (tengrinews.kz, alashainasy.kz, baq.kz, 
dknews.kz, inform.kz, forbes.kz, inbusiness.kz, elbacity.press, kt.kz, 
pavlodarnews.kz, bnews.kz, informburo.kz, qamshy.kz, dixinews.kz, nur.kz, 
ult.kz, ekaraganda.kz, ortcom.kz, azh.kz, gorodpavlodar.kz, zhambylnews.kz, 
caravan.kz, sputniknews.kz, kapital.kz, kt.kz, today.kz, zakon.kz, otyrar.kz, 
camonitor.com, aktobeinfo.kz) осы тақырып бойынша 3723 материал 
орналастырылды.

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 15571 материал (оның ішінде 
республикалық телеарналарда - 2365, республикалық баспа 
басылымдарында – 1748, өңірлік телеарналарда - 6499, өңірлік баспа 
БАҚ – да-7735) жарияланды.

Республика бойынша 300-ден астам іс-шара жүзеге асырылды. 
Облыс әкімдіктері жалпы Жол картасынан басқа жастар жылын іске асыру 
жөніндегі іс-шаралардың жеке жоспарын әзірледі 

Жол картасы аясында Жастар жылын өткізу бойынша бес 
бағыт қарастырылған. 

1) Жұмыс істейтін жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету. 
Бүгінгі таңда жұмыс істейтін жастарға пәтер беруге мүмкіндік беретін 

заңнамалық актілерге қажетті түзетулер қабылданды.  
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы Бағдарламасына 

жұмыс істейтін жастарды сатып алмай жалға берілетін тұрғын үй беру 
бөлігінде толықтырулар енгізілді.



2019 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау шеңберінде 
үш қалада (Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент) 3000 пәтер салуға және 
сатып алуға 21,6 млрд.теңге бөлінді. Бір пәтердің ауданы кемінде 40 
шаршы метр.

Министрлік жалға берілетін тұрғын үй алуға қатысушыларға 
қойылатын механизм мен негізгі талаптарды айқындайтын қағидаларды 
әзірледі және бекітті (Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № 318 бұйрығы. Әділет 
Министрлігінде Қазақстан Республикасының 29 тамыз 2019 жылғы № 
19319).

2020 жылғы 23 қаңтардағы жағдай бойынша 2480 адам тұрғын үймен 
қамтамасыз етілді (Нұр-Сұлтан - 1050, Алматы - 682 және Шымкент - 748). 
Тек Нұр-Сұлтан қала әкімдігімен ғана пәтерлер толық көлемде берілді.

Мәселен, Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында 2021 
жылға дейін кемінде 9 000 пәтер тапсырылады.

2) Жастарды еңбекпен қамту мәселелері. 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына жастарды мемлекеттік 

қолдау шараларын ұлғайту бөлігінде өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда, 
жастарды жұмысқа орналастыру, оқыту сапасын арттыру және 
кәсіпкерлікті дамыту шараларымен кеңейтілді.

Мемлекеттік бағдарлама «Жас маман» және «Жас кәсіпкер» 
жобаларын қамтитын «Жастар – ел тірегі» ұлттық жобасын іске асыру 
туралы төртінші бағытпен толықтырылды.

«Жас кәсіпкер» жобасы - бүкіл республика бойынша жастар 
кәсіпкерлігін дамыту бойынша шаралар кешені, оның шеңберінде бизнес 
жүргізу дағдыларына, коучинг, психологиялық қолдау көрсету және 
стартап жобаларды іске асыруға жәрдемдесу бойынша шаралар 
кеңейтілді. «Бастау Бизнес» кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, өнімді 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек»мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іске 
асырылатын 200 АЕК мөлшерінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру 
үшін жастарға микрокредиттер мен мемлекеттік гранттар беру сияқты 
құралдарды қамтиды.

«Жас кәсіпкер» жобасы аясында 20 мың жас адамды оқытуға 1,5 
млрд.теңге және жастарға, көп балалы, аз қамтылған отбасыларға және 
еңбекке қабілетті мүгедектерге 33,3 мың мемлекеттік грант беруге 16,8 
млрд. теңге мөлшерінде қаражат бөлінді.

Бүгінгі күні «Жас кәсіпкер» бағыты бойынша «Бастау-Бизнес» 
жобасы аясында кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға 20 мың адам жіберілді. 

18 мың адам жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін гранттар мен 
шағын несиелер алды және 100-ден астам жаңа жұмыс орындары 
құрылды.

Жастар тәжірибесіне қатысушылар саны 33.000 адамға жетті.



Сонымен қатар, қазіргі уақытта «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру 
үшін келген мамандар үшін біржолғы жәрдемақы мөлшері 70 АЕК-тен 100 
АЕК-ке дейін ұлғайтылды. Сондай-ақ, ҰЭМ мамандықтарды кеңейту 
бойынша жұмыстар жалғасуда.

3) Білім беру мен волонтерлікті дамыту. 

Осы бағыт шеңберінде «Жас маман» жобасы әзірленді. «Жас 
маман» жобасында 200 жаңғыртылған оқу орны – 180 колледж және 20 
жоғары оқу орны базасында 100 аса сұранысқа ие индустриялық және 
сервистік мамандықтар бойынша мамандар даярлау қарастырылған.

Жобаны жүзеге асыру мақсатында «Мәңгілік ел жастары - 
индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша Техникалық және кәсіптік 
білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды,  еңбек 
ресурстарын және қысқартылатын қызметкерлерді қайта даярлауды 
ұйымдастыру және қаржыландыру ережесі бекітілді»  (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі 
№ 425 бұйрығы).  Колледждер мен жоғары оқу орындарын іріктеу үшін 
ақпараттық жүйе құрылды. «Жас маман» жобасын іске асыру шеңберінде 
Білім және ғылым министрлігі мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларының, облыс әкімдіктері арасында ынтымақтастық туралы 
меморандумдарға қол қойылды. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. 100 
талап етілетін мамандықтар тізбесі, жабдықтар тізбесі, сондай-ақ өңірлік 
комиссиялар іріктеген негізде 180 колледж және 20 ЖОО тізбесі бекітілді. 
Шетелдік серіктес ретінде ЮНЕСКО анықталды.

Қазіргі уақытта облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларының әкімдіктері республикалық бюджеттен нысаналы 
трансферттер шеңберінде жабдықтарды сатып алудың конкурстық 
рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу бойынша жұмыстарды бастады 

Жоғары оқу орындарын «Қазақстанның ашық университеті» 
платформасына қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осы порталда 
философия, математика, бағдарламалау, ақпараттық технологиялар 
және бизнес бойынша курстар қолжетімді. Бүгінгі таңда оған 116 жоғары 
оқу орны қосылды, 6948 студент және 3746 оқытушы тіркелді, жеке 
пайдаланушылар саны 1501 адам.

Волонтерлік қызметпен айналысатын жоғары оқу орындарының 
студенттеріне стипендия мөлшерін 30% - ға арттыру жөнінде шаралар 
қабылданды.

Осы мақсатта «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына толықтырулар 
мен өзгерістер енгізілді. Волонтерлік қызмет үшін (ваучерлер немесе 
кредиттерді қайта есептеу) – «Әлеуметтік студенттік несие» жобасы 
арқылы студенттерді қолдау тетігі әзірленді.



Анықтама: Кредит әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы 
қызметті жүзеге асыратын студенттерге келесі бағыттар бойынша 
беріледі: ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдармен (балалармен) 
жұмыс; репетиторство (қазақ тілі, ағылшын тілі, информатика); 
девиантты мінез – құлықты кәмелетке толмаған балалармен жұмыс; 
балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарында аула және спорт 
клубтарын ұйымдастыру; медициналық – әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда) қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс.

Студенттерге келесі әлеуметтік студенттік несие сомасы 
беріледі:

1) 20 000 теңгеге кредит қызметтің 20 сағатына беріледі. Бұл 
ретте студенттер жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымы айқындаған екі академиялық кредитті есепке алуға 
құқылы; 

2) 50 000 теңгеге кредит қызметінің 50 сағатына беріледі. Бұл 
ретте студенттер жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымы айқындаған бес академиялық кредитті есепке алуға 
құқылы.

Жобаның тақырыптық модулі еріктілердің бірыңғай интернет 
платформасында орналасқан "Qazvolunteer.kz . 

Модульде тіркелген студенттер саны 9000 - нан астам студент, 
ұйымдар-388.

Сонымен қатар, жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы 
зерттеулерін гранттық қаржыландыруды арттыру бойынша шаралар 
қабылданды. Жоғары ғылыми-техникалық комиссия отырысының 
шешімімен 2020 жылдан 2022 жылға дейін 3 жыл ішінде жыл сайын 3 
млрд. теңгеге қаржыландыру қолдау тапты. Қазіргі уақытта мемлекеттік 
ғылыми-техникалық сараптамадан (МҒТС) өткен өтінімдер ұлттық ғылыми 
кеңестің (ҰҒК) қарауында. Шешім қорытындысы бойынша ҰҒҚ конкурс 
жеңімпаздарымен шарттар жасалады.

4) Жастардың әлеуметтік белсенділігін дамыту мәселелері.
Барлық өңірлерде елді мекендердің жасыл экожүйесін дамыту 

бойынша жұмыс ұйымдастырылды. Мысалы, Шығыс Қазақстан 
облысында әр елді мекен бойынша көгалдандыру жоспары қабылданды, 
әр түрлі ағаш-бұта тұқымдарының 170 мың данасы отырғызылды. Ақмола 
облысында «Бүкілқазақстандық орман отырғызу күні» акциясы өткізілді, 
19,3 мың ағаш пен бұта көшеттері отырғызылды. Шымкент қаласында 
жасыл желектерді отырғызу бойынша жоспар әзірленді, 28,2 мыңнан 
астам сәндік қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың көшеттері, 
47 мың данадан астам көпжылдық бұталар отырғызылды. Қызылорда 
қаласының аумағында 534 га ағаш отырғызылды және «Жасыл белдеуді» 
құру бойынша жұмыстар жүргізілуде.



Мектеп, студент және жұмыссыз жастарды маусымдық жұмысқа 
орналастыруға, Қазақстандағы экологиялық жағдайды жақсартуға 
бағытталған «Жасыл ел» жобасы тұрақты негізде жүзеге асырылуда.

2019 жылы жоба аясында 20 мыңнан астам адам жұмыспен 
қамтылды. Сонымен қатар, 31 қазан мен 2 қараша аралығында Павлодар 
қаласында «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының мерейтойлық XV 
еңбек маусымының республикалық жабылуы өтті. Іс-шараға мемлекеттік 
органдардың, өңірлік штабтардың өкілдері, республикалық жастар 
ұйымдарының басшылары және «Жасыл ел» ЖЕЖ ең белсенді 
жауынгерлері қатысты.

Жабылу аясында диалог алаңдары, мастер-кластар, қала бойынша 
экскурсия, танысу кештері, семинар-кеңестер, тимбилдинг және т. б. 
өткізілді. Қорытынды іс-шара 17 номинация бойынша «Jasyl el awards» 
марапаттау рәсімі болды, оған Қазақстан жастар конгресі Кеңесінің 
төрағасы Д. Н. Назарбаев қатысты. Іс-шара жастарды біріктіруге 
бағытталған және қоғамдық-пайдалы еңбекке оң көзқарасты 
қалыптастыруға ықпал етеді.

Сондай-ақ жастардың бойында жоғары патриоттық сананы 
қалыптастыру, өз елі үшін мақтаныш сезімін қалыптастыру мақсатында 
Қорғаныс министрлігі қазіргі уақытта 2025 жылға дейін әскери-
патриоттық тәрбие бағдарламасының жобасын әзірледі. Жоба мүдделі 
мемлекеттік органдарда келісуде.

Елдегі жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері 
циклінің мазмұнына (Community Service) волонтерлік қызмет 
жөніндегі бөлімді енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде. Қазіргі уақытта 
тиісті НҚА-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. (Қоғамдық пәндер циклы бойынша үлгілік оқу 
бағдарламаларын бекіту туралы" 2018 жылғы 31 наурыздағы № 603 
бұйрығы). Бұйрық бекітілгеннен кейін әл-Фараби атындағы ҚазҰу-да. 
әлеуметтік-саяси пәндер модулі аясында жаңа тақырыптарды оқыту 
бойынша оқыту семинары ұйымдастырылады.

Сонымен қатар, әлеуметтік жауапкершілік пен экологиялық 
мәдениетті тәрбиелеу мақсатында жастар арасында гранттық жоба 
жүзеге асырылды.

Жоба аясында қазақ және орыс тілдерінде Эколоджик ойыны 
әзірленді, Нұр-Сұлтан қаласында пластикті жинау пунктінің жұмысы 
ұйымдастырылды. 17 аймақ өкілдерінің қатысуымен республикалық 
экологиялық лагерь өткізілді. Экологиялық қауіпсіздік, оның ішінде 
қоқысты бөлек жинау мәселелері бойынша ақпараттық бюллетендер 
әзірленді және 2000 дана таралыммен шығарылды, олар одан әрі 17 
өңірде таратылды.

Спорт түрін – аңшы құстармен аң аулауды дамыту және танымал ету 
мақсатында ежелгі өнер-бүркітшілі өнерінің дамуына талдау жүргізілді. 



Талдау қорытындысы бойынша аушы құстармен аң аулау Жамбыл, 
Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Түркістан, Алматы облыстарында және 
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында неғұрлым дамыған. 2018 жылы 
бұл көрсеткіш 593 адамды құрады, 2019 жылы 603 адамды құрады.

Бүгінгі күні республика бойынша бүркітші өнерпі бойынша                               
10 бөлімше (Жамбыл, Ақмола, Түркістан, Алматы, Атырау, Шығыс 
Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау облыстары және Шымкент және 
Алматы қалалары) жұмыс істейді, салыстыру үшін 2017 жылы 
бөлімшелер саны-6 бірлікті құрады.

5) Жас отбасын қолдау, денсаулық және әлеуметтік инклюзивтік 
мәселелері. Отбасы институтын қолдау мақсатында 2019 жылы 
министрлік дағдарыс орталықтары одағымен бірлесіп пилоттық режимде 
8 өңірде (Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Алматы, Ақмола, Атырау, Жамбыл, 
Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстары) «Бақытты отбасы» отбасын 
ресурстық қолдаудың 12 орталығы жұмыс істеді.

Осы орталықтарда ажырасуға бастамашы болған жұптар 
психологтардың, заңгерлердің, әлеуметтік қызметкерлердің кеңестерін 
тегін алуға мүмкіндік берді. 

Мысалы, отбасын ресурстық қолдау орталықтарының жұмысы 
аясында 270 отбасы сақталған.

«Qоrgau» жобасы аясында Жастар ресурстық орталықтары 
жанында халыққа тегін заң кеңестері (несие, алимент өндіру, әлеуметтік 
көмек алу, еңбек қатынастары және т.б. мәселелері бойынша 13 мыңнан 
астам кеңес) берілді.

Сондай-ақ, ең алдымен өмірлік қиын жағдайға тап болған балалары 
бар отбасыларына түрлі қызмет көрсету үшін еліміздің 9 өңірінде 
әлеуметтік қызметтердің қызметі ұйымдастырылды.          

«ÓNEGE» жобасы шеңберінде отбасын кешенді қолдау орталығы 
«Отбасы академиясы» мен оқыту семинар-тренингтерін, әлеуметтік 
қызмет мамандарына арналған вебинарлар өткізді, әдістемелік 
материалдар, бейнероликтер әзірледі. lichnost.kz онлайн-платформа іске 
қосылды (жас отбасылар үшін онлайн-курстар, отбасы өміріне 
дайындалатын жұптар).


