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Құрметті депутаттар!

Сіздердің бір облыс ішінде қоныс аударуды мемлекеттік қолдауға қатысты 
депутаттық сауалдарыңызды қарап, келесіні хабарлаймын. 

Бүгінгі күні республика бойынша халық саны 12,2 мың адамды құрайтын 
436 перспективасыз ауылдық елді мекен анықталды, оның ішінде 97 ауыл 
(2,7 мың адам) Солтүстік Қазақстан облысында. 

436 елді мекеннің 50-і (11,5%) денсаулық сақтау, 7-еуі (1,6%) – білім беру, 
21-і (4,8%) – мәдени, 4-еуі (0,9%) – спорт объектілерімен қамтамасыз етілген. 

Орталықтандырылған сумен жабдықталған ауылдық елді мекен саны 
71 бірлікті (16,3%), орталықсыздандырылмаған – 322 бірлікті құраса, 39 елді мекен 
суды тасып әкеледі. 

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан 
Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» Заңына сәйкес облыстық 
өкiлдi және атқарушы органдар бiрлескен шешiмiмен аудандық (облыстық маңызы 
бар қаланың) өкiлдi және атқарушы органдарының пiкiрiн ескере отырып, 
кенттердi, ауылдарды, ауылдық округтердi құрады, таратады және қайта құрады, 
сондай-ақ олардың бағыныстылығын өзгертедi. 

Осылайша, ауылдық елді мекендерді тарату немесе сақтау құқығы жергілікті 
атқарушы органдардың құзыретінде. 

Сонымен қатар, бюджет қаражатын тиімді пайдалану және әлеуметтік 
қызметтерге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін халықты перспективасыз, 
табиғи-климаттық және басқа да жағдайларға байланысты қолайсыз елді 
мекендерден перспективалы елді мекендерге көшіру жұмысы мемлекеттік 
бағдарламалардың тетіктерін қолданумен жалғасады. 

Осы мақсаттарда өңіраралық және бір облыс ішінде қоныс аударуды 
ынталандыру үшін Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына « 
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бұдан әрі – Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы» мемлекеттік қолдау шараларын 
перспективасыз елді мекендердің барлық тұрғындарына тарату бөлігінде өзгерістер 
енгізу мәселесі пысықталуда. 

Бүгінгі таңда «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында көшіп қонушыларға 
көшуге материалдық көмек және тұрғын үй жалдауға субсидия беру сияқты қолдау 
көрсетіледі. 

Сондай-ақ бір облыс ішінде қоныс аударушыларға тұрғын үй сатып алу/салу 
тетіктері зерттелуде. 

Белгіленген мәселе бойынша жұмыс жалғасуда және Үкіметтің бақылауында. 
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