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31.12.2020-ғы № 21-9/6925 дз шығыс хаты
05.01.2021-ғы № 23//21-9/6925дз кіріс хаты

Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының

депутаттарына
(тізім бойынша)

2020 жылғы 4 желтоқсандағы 
№ 16-13-254 Д/С

Құрметті депутаттар!

Оңтүстік өңірден солтүстік аймақтарға қоныс аудару процесінде 
туындайтын мәселелерге қатысты депутаттық сауалды қарап, мынаны 
хабарлаймыз.

Үкімет жұмыс күші көп өңірлерден еңбек ресурстары тапшы өңірлерге 
ерікті қоныс аударуды ынталандыру бойынша кешенді жұмыстар жүргізуде. 

Ішкі көші-қонның дамуына ықпал ету және халықтың ұтқырлығын қолдау, 
этникалық көші-қонды басқару жүйесін жетілдіру, көші-қон процестерін 
мемлекеттік басқаруды ақпараттық сүйемелдеу шараларын қамтитын Қазақстан 
Республикасы көші-қон саясатының 2017 – 2021 жылдарға арналған 
тұжырымдамасы1 жүзеге асырылуда.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 - 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы) аясында ерікті қоныс аударуды ынталандыру 
тетіктері іске асырылуда.

Олардың шеңберінде 2017 жылдан бастап оңтүстік өңірден солтүстік 
аймақтарға 25,5 мың адам қоныс аударды, оның ішінде еңбекке қабілетті 
жастағы 12,9 мың адамның 9,5 мыңы жұмысқа орналастырылды және 523 адам 
кәсіпкерлік қызметпен айналысуда. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға 
арналған мемлекеттік гранттарды алу (мөлшері – 200 айлық есептік көрсеткіш) үшін 
ерікті қоныс аударушылардан кәсіпкерлік негіздеріне оқу туралы сертификат 
талап етілмейді. 

Қоныс аударған азаматтардың әрбірі 35 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – 
АЕК) мөлшерінде көшуге біржолғы төлем алды. Сонымен қатар, тұрғын үйді 
жалдау және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу 
үшін 12 ай бойы әр отбасыға 15 АЕК-тен 30 АЕК-ке дейінгі мөлшерде берілетін 

1 ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 602 қаулысымен бекітілген.
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мемлекеттік қолдаумен қамтылды.  Бұл қаражатты тұрғын үй сатып алу үшін 
біржолғы төлем ретінде немесе ай сайын беру мүмкіндігі қарастырылған.

Бұған қоса азаматтардың қоныс аударуына жәрдем көрсететін жұмыс 
берушіге кемінде үш жыл мерзімге тұрақты жұмысқа қабылдап, ең кемі бес 
қоныс аударушыны жұмысқа орналастырған кезде 450 АЕК (1 250,1 мың теңге) 
мөлшерінде субсидия беріледі.

Сонымен бірге, «Еңбек» бағдарламасы шеңберінде 2019 жылдан бастап 
жекешелендіру құқығымен жалдамалы тұрғын үй беру тетігі іске асырылуда. 

 «Нұрлы Ертіс» жобасы аясында Павлодар облысының Екібастұз қаласына 
Нұр-Сұлтан қаласынан 242 отбасы немесе 1 325 адам қоныс аударды. Барлық 
отбасы тұрғын үймен және қажетті әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз 
етілді.  

Солтүстік Қазақстан облысында пилоттық режимде арнайы ішкі қоныс 
аударушылар үшін тұрғын үй салу бойынша жоба іске қосылды, оның 
шеңберінде 428 тұрғын үй салынып, бүгінгі күні 428 отбасы немесе 1 969 адам 
қоныстанды. 

Жалға берілетін қолжетімді тұрғын үйлер салудың осы тәжірибесі ағымдағы 
жылдан бастап барлық қабылдау өңірлеріне таратылды.

Ерікті қоныс аударуға қатысқысы келетін азаматтарды кеңінен қамту үшін 
2020 жылдан бастап қоныс аударушылардың шығу өңірлеріне Алматы қаласы 
қосылды, ал қоныс аударушыларды қабылдау өңірлері Ақмола және Қарағанды 
облыстарымен толықтырылды.

Бұдан бөлек, көші-қон процестеріне «Серпін», «Дипломмен ауылға» 
жобалары едәуір әсер етуде. 

Бүгінгі күні Серпін жобасы бойынша жоғары оқу орындарында 9 641 адам, 
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 863 адам білім алуда. 

«Дипломмен ауылға» жобасы іске асырыла басталғаннан бері жоба аясында 
19,8 мың адам (Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 
облыстарында), оның ішінде жыл басынан бері 1,8 мың адам көтермеақы алды. 
Көтермеақы алғандардың қатарынан 9,5 мың адам (осы жыл басынан бері – 1,2 мың 
адам) тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит алды.

Ерікті қоныс аударушыларды қоныстану өңірлеріне бейімдеу үшін 
Қандастар мен қоныс аударушыларды уақытша орналастыру орталықтары 
(республиканың 12 өңірінде ) және Бейімдеу және интеграциялау орталықтары
(3 өңірде – Түркістан, Қарағанды облыстарында және Шымкент қаласында) жұмыс 
істейді.

Бұл орталықтарда қажетті ақпараттық-анықтамалық қызметтер, жұмысқа 
орналасу, кәсіптік немесе қайта даярлау, біліктілік арттыру, шағын бизнес ашу, 
мемлекеттік қолдау алу бойынша көмектер мен құқықтық кеңестер беріледі.

Өңірлердегі қажеттілікке байланысты 2021 жылы Солтүстік Қазақстан, 
Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында Бейімдеу және 
интеграциялау орталықтарын ашу жоспарланып отыр.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес көшуге 
ынталандыруды күшейту үшін келесі жылдан бастап субсидияның мөлшерін 
35 АЕК-тен 70 АЕК-ке дейін арттыру және Электрондық еңбек биржасы 
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(enbek.kz) базасында бірыңғай ақпараттық ресурс құру бойынша жұмыс 
жүргізілуде.

Электронды ресурс оңтүстіктен солтүстік өңірлерге қоныс аударушыларға 
мемлекеттік қолдау шаралары туралы толық ақпаратты қамтитын болады. 

Жалпы Сіздердің депутаттық сауалдарыңызда еліміздің солтүстік өңірлерін 
дамыту мәселелері орынды көтеріліп отыр. Солтүстік өңірлерге бағытталған 
ішкі көші-қон процесінің тиімділігін арттыру сұрақтары қазіргі кезде 
талқылануда. Осы жұмыстар барысында Сіздердің ұсыныстарыңыз ескерілетін 
болады. 

Көші-қон процестерін реттеу мәселесі Үкіметтің тұрақты бақылауында.

Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі                                                                    А. Мамин

Орын: М. Әбдиев 
Тел: 74-50-63


