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Жұмыс істейтін азаматтардың өз зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
тұрғын үй сатып алу үшін және (немесе) білім алуға ақы төлеу мақсатында 
нысаналы пайдалану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 
ұйымдастырған дөңгелек үстелге қатысушылар келесіні ескереді.

Қазіргі уақытта, Елбасының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асыру аясында Республика Үкіметі жұмыс істейтін 
азаматтарға өз зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға 
немесе білім алуға пайдалануға мүмкіндік беру үшін ұсыныстар әзірлеу 
бойынша жұмыстар жүргізуде.

Осы тапсырмаларды қарастыру үшін Үкімет жанынан жұмыс тобы 
құрылды, оның құрамына Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары, 
Ұлттық Банктің, орталық атқарушы органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» (бұдан әрі – БЖЗҚ), «Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қоры», «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
акционерлік қоғамдарының, басқа да ұйымдардың өкілдері мен тәуелсіз 
сарапшылар кірді .

Жұмыс тобының мүшелері БЖЗҚ салымшыларының зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін әлеуметтік қажеттіліктерге мақсатты пайдаланудың 
әртүрлі тәсілдерін қарастырды. Елде түрлі мемлекеттік білім беру 
бағдарламаларының болуына байланысты зейнетақы жинақтарының бір 
бөлігін оқу үшін алу мүмкіндігі туралы ұсыныстарды жұмыс тобының 
мүшелері қабылдамады.

Алайда, БЖЗҚ салымшыларына тұрғын үй сатып алу, оқу ақысын төлеу 
немесе қымбат тұратын ем ақы төлеу мақсатында өзінің зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін пайдалануға мүмкіндік беруге байланысты барлық 
артықшылықтар мен тәуекелдерді зерделеп, дөңгелек үстелге қатысушылар 
бұл процесс оны іске асырудың кез келген кезеңінде айқын, әкімшілік ету 
және уәкілетті институттар арқылы жүзеге асырылуы тиіс, сондай-ақ 
зейнетақы жинақтары бар салымшылар үшін «жеткіліктілік шегін» төмендету 
және азаматтардың санаттарын, зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
мақсатты пайдалану құқығын пайдалана алады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, дөңгелек үстелге 
қатысушылар ҰСЫНАДЫ:



1. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
1.1. Жұмыс істейтін азаматтардың қазіргі қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін пайдалана алатын зейнетақыларының жеткіліктілігіне оң 
әсер ету және зейнетақы жинақтарының мөлшерін арттыру мақсатында 
азаматтардың кірістерін, оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерін ұлғайту 
бойынша жүйелі шаралар қабылдау;

1.2. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің (базалық әлеуметтік төлемдердің 
мөлшерін есептеу үшін) және ең төменгі жалақының мөлшерін теңдеу.

1.3. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мақсатты пайдалану құқығын 
пайдалана алатын азаматтар санаттарын қамтуды кеңейту жөнінде ұсыныстар 
әзірлеу.

1.4. Зейнетақы жинақтары бар салымшылар үшін оларға тұрғын үй 
сатып алуға, оқуға (өзіне немесе жақын туыстарына) ақы төлеуге, қымбат 
тұратын емдеуге (аурулардың жеке тізбесі бойынша) ақы төлеуге не 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі жеке компанияларға инвестициялауға 
беру үшін «жеткіліктілік шегін» 3 миллион теңгеге дейін (30 жасқа толған 
ерлер мен әйелдер үшін) төмендету мүмкіндігін қарастыру.

1.5. Азаматтардың нақты табыстарының тұрақты өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ зейнетақымен қамтамасыз ету деңгейінің өсуін қамтамасыз ету 
мақсатында ең төменгі жалақыны арттыру және оны 2021 жылға қарай елдегі 
орташа жалақыдан 40% - ға дейін жеткізу мүмкіндігін қарастыру.

1.6. Жұмыс істейтін халықты жинақтаушы зейнетақы жүйесімен 
қамтуды кеңейту және міндетті әлеуметтік төлемдерді жосықсыз төлеушілерге 
қатысты заңнамалық талаптарды қатаңдату жөнінде қосымша шаралар 
қабылдау.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау 
министрлiгіне мүдделі мемлекеттік органдармен бірге:

2.1. Зейнетақы жүйесінің тұрақтылығы мен тепе-теңдігін ұзақ мерзімді 
бағалау үшін актуарлық есептеулер жүргізу, соның ішінде:

2.1.1. ең төменгі зейнетақыдан төмен емес жас бойынша тиісті 
зейнетақы кірісін қамтамасыз ету арасындағы тепе-теңдікті табуға мүмкіндік 
беретін жинақтаудың шекті деңгейлерін айқындау және азаматтардың басқа 
қажеттіліктері үшін жинақтарды пайдалану;

2.1.2. зейнетақы жасына жеткен кезде айына 1 төменгі зейнетақыдан кем 
емес мөлшерде зейнетақы төлемдерінің тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін 
жинақталған зейнетақы қаражатының ең аз мөлшері бар салымшылар саны 
бойынша;

2.1.3. зейнетақы құқығы немесе жоғалған кірістерін 40%-дан кем емес 
деңгейде ауыстыруды қамсыздандыратын нақты бегітілген жинақталған 
зейнетақысы (негізгі, ынтымақты және жинақталған) бар зейнеткерлер саны 
бойынша.

2.2. Операциялық және әкімшілік шығыстарды қысқарту (үй-жайларды 
жалға алу, персоналды ұстау, ақпараттық-жарнамалық қызметтер және 



басқалар), комиссиялық сыйақыны төмендету және БЖЗҚ-ның қысқа мерзімді 
және ұзақ мерзімді перспективада өзге де шығыстарын оңтайландыру 
мүмкіндігін қарастыру. 

2.3. БЖЗҚ шығыстары және зейнетақы активтеріне қатысты 
инвестициялық шешімдер бойынша ақпараттың ашықтығы мен қол 
жетімділігін қамтамасыз ету (зейнетақы активтерін инвестициялаудың көлемі 
мен құрылымы).


