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Бұл зерттеу отбасында  балалары мен 
қарттары, мүмкіндігі шектеулі жандар сияқты 
көмекке тәуелді мүшелері  бар  азаматтарына  
отбасы мүшелерінің күтім жасай алуы үшін 
мемлекет көмек қолын созған кезде олардың 
өмірге деген сенімділігін арттыруға қалай 
көмектесе алады деген мәселені зерттеуге 
арналған. Қазақстан Республикасы жынысына, 
жасына және денсаулығына қарамастан елдің 
барлық азаматтарына бірдей- тең 
мүмкіндіктер туғызады және  көмек 
қарастырады. Қазақстанда дәстүрлі жағдайда  
балалар мен отбасының көмекке тәуелді 
мүшелеріне күтім жасау мен қамқорлық 
көрсетуге әйелдер жауапты, сондықтан оларға 
көмек пен қолдау қажет. Ақшалай жәрдемақы 
түрінде берілетін дәстүрлі көмектен басқа, 
мемлекет негізінен мектеп жасына дейінгі 
балалар мен отбасының көмекке тәуелді 
мүшелерін күтуге қатысты  шығындарды өз 
мойнына алуының арқасында, әйелдердің 
ақы төленетін жұмысқа шығуына көмектесе 
алады, ал бұның өзі әйелдерді үй 
шаруашылығындағы шамадан тыс 
жүктемеден босатуға мүмкіндік береді. Бұл 
мәселе мемлекет үшін шығынды - қымбатқа 
түсетін болса да, әйелдерге көп еркіндік 
береді,  олардың ақша тауып, қоғамның 
белсенді мүшесіне айналып, 
әлеуметтенулеріне мүмкіндік туғызады.

Тиісінше, бұл зерттеу қосымша жұмыс 
орындарын құру және әйелдердің 
экономикалық белсенділігін арттыру арқылы 
жұмыссыздық мәселесін тиімді шешуді 
қамтамасыз ету үшін мектеп жасына дейінгі 
балаларға және көмекке тәуелді отбасы 
мүшелеріне күтім жасау саласындағы 
мемлекеттік инвестициялардың әсерін 
қарастырады.

Жобаның мақсаты - ақы төленбейтін үй еңбегі 
мен әйелдердің жұмыспен қамтылу деңгейін 
арттыруға бағытталған мектеп жасына дейінгі 
балалар мен отбасының көмекке тәуелді 
мүшелеріне қамқорлық жасап, күтім көрсету 
қызметтер жүйесін кеңейтудің өзара 
байланысын негіздеу.

Жобаның міндеттері:
1. бала күтімі және көмекке тәуелді отбасы
мүшелеріне қызмет етудің қазіргі  жағдайын
анықтау;
2. күтімге кететін шығындардың жұмыспен
қамтуға әсері мен бюджет кірістеріне ықпалын
модельдеу;
3. осы қызметтерді кеңейту қажеттілігін
негіздеу және әйелдерді еңбек нарығына
тартуға күтім көрсету қызметтерін
институционализациялаудың әсерін белгілеу;
4. Қазақстанның болашақ өндірістік күшіне -
мектеп жасына дейінгі балаларға мемлекеттің
қамқорлығын, сондай-ақ елдің тең құқықты
азаматтары болып табылатын халықтың осал-
нәзік топтарына қамқорлықты жақсарту
бойынша ұсынымдар әзірлеу.
Зерттеу барысында мектеп жасына дейінгі 
балаларға және көмекке тәуелді отбасы 
мүшелеріне күтім жасау қызметтерін 
институционализациялаудың жалпы  
экономикалық тиімділігін анықтау қажет, 
мектепке дейінгі мекемелердің қызметі мен 
оны дамытуға деген сұранысты зерттеп, 
бағалау, сондай-ақ осы сұранысты 
қанағаттандыру үшін және әйелдердің 
жұмысқа шығуына мүмкіндік беру үшін  
қандай мемлекеттік шығындар қажет екенін 
анықтау.  
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Осы зерттеу барысында түрлі зерттеу әдістері 
қолданылды, қайталама және бастапқы 
деректер талданды. Атап айтқанда, ҚР 
Статистика комитеті, Ұлттық Банк, ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
жинаған статистикалық дерек-мәліметтер 
талданды. Сонымен қатар, екі сауалнама 
жүргізілді, оның бірі тұрғындар арасында 
жүргізілген сауалнама болса, ал екіншісі 
тұрғындардың осал топтарына әлеуметтік 
көмек көрсету саласындағы сарапшылар 
арасында өткізілді.  

Тұрғындар арасындағы әлеуметтік 
сауалнама
Үй шаруашылықтарын зерттеу  Алматы қаласы 
мен Алматы облысында жүргізілді. Зерттеу 
бірліктері -үй шаруашылықтары мен олардың 
жекелеген мүшелері. Үй шаруашылығы-бірге 
тұратын, өз табыстары мен мүлкін толық 
немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын 
бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан 
тұратын экономикалық субъект. ҚР 
заңнамасына сәйкес, балалары бар үй 
шаруашылықтарына 18 жасқа дейінгі 
балаларымен бірге тұратын үй 
шаруашылықтары жатады. Балалары жоқ үй 
шаруашылықтарына үй шаруашылығының тек 
ересек мүшелерінен тұратын үй 
шаруашылықтары жатады.  
2019 жылдың қараша-желтоқсан айларында 
жүргізілген сауалнама барысында тіркелген 
немесе азаматтық некеде тұратын, балалары 
бар немесе жоқ, бір отбасындағы ерлер мен 
әйелдерден тұратын 300 үй шаруашылығы 
сұралды. Сауалнамаға әр түрлі жастағы, түрлі 
кәсіп иелері, түрлі білімі  мен табысы бар 
адамдар қатысты. Сауалнама 
респонденттердің тұрғылықты жері бойынша 
жеке құрылымдалған сұхбат техникасында 
жүргізілді. Осы мақсатта арнайы 
құрылымдалған сауалнама жасалды. 
Сауалнаманы жүзеге асыру үшін 
мамандандырылған сауалнамаларды 
жүргізуде бірқатар тәжірибесі бар өңірлік 
супервайзерлердің бақылауымен арнайы 
дайындалған интервьюерлер 
жұмылдырылды. 

Тұрғындар арасында жүргізілген 
сауалнаманың мақсаты - үй
шаруашылықтарының жалпы сипаттамалары 
туралы ақпарат жинау: отбасылардың 
әлеуметтік-демографиялық тұрпаты, олардың 
материалдық жағдайы, сондай-ақ ерлі-
зайыптылардың жасы, білімі және кәсіби 
мәртебесі; мектеп жасына дейінгі балаларға 
және отбасының басқа да көмекке зәру 
мүшелеріне негізгі күтімді жүзеге асыратын 
ерлі-зайыптылар/әріптестер арасында 
жиынтық еңбек жүктемесін бөлудің негізгі 
қағидаттарын анықтау; сондай-ақ әйелдердің 
жұмыс істеуі және табыс табу деңгейі үй 
еңбегіне жұмсалатын уақытқа қалай әсер 
ететінін анықтау.
Үй шаруашылықтарын уақыт бюджетін бөлу 
бойынша зерттеуді 2006, 2012 және 2018 
жылдары ҚР Статистика комитеті іріктеу әдісі 
бойынша жүргізді. Зерттеу бірліктеріне үй 
шаруашылықтары мен олардың жекелеген 
мүшелері алынды. Статистика комитетінде тек 
қана үй шаруашылықтарын зерттеу бойынша 
үй шаруашылығы мүшелерінің уақытты 
пайдалануы бойынша жеке деректері және үй 
шаруашылықтарының шығыстары мен 
табыстары бойынша басқа респонденттердің 
жеке деректері болуына байланысты, осы 
зерттеуде уақытты пайдалану және шығыстар 
мен кірістер бойынша дерек-мәліметтер бір 
респонденттерден (үй шаруашылықтарынан) 
жинақталды. Бұл үй шаруашылықтарының, 
олардың жекелеген мүшелерінің әл-
ауқатының деңгейін анықтауға, сондай-ақ 
оның үй шаруашылықтарының жекелеген 
мүшелерінің уақытты пайдалануымен 
байланысын анықтауға мүмкіндік берді. 
Осы жұмыста біз әйелдердің үй шаруасын 
атқаруға жұмсаған уақыты олардың еңбек 
қызметіне қатысуы  мен табысына қалай әсер 
ететінін, сондай-ақ бала күтімі және 
отбасының басқа да көмекке  тәуелді 
мүшелеріне (қарттар, науқастар) көрсетілетін 
әлеуметтік қызметтер қолжетімді болған 
жағдайда әйелдердің ақылы жұмысқа шығуға 
дайындығын қарастырдық. 
Осылайша, әйелдердің үй жұмысына 
жұмсаған уақытының көрсеткіштері олардың 
табыстары туралы мәліметтермен  
салыстырылатын болады. Бұл әйелдердің үй 
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шаруашылығына (үй жұмысына) және 
көмеккке зәру отбасы мүшелеріне күтім жасау 
уақытының өзгеруі олардың жұмыс нәтижелері 
мен табыстарының өзгеруіне байланысты 
екенін бағалау үшін жақсы мәліметтер 
жиынтығы.
Жалпы осындай зерттеу нәтижелері 
материалдық әл-ауқаттың өсуі - шынымен де 
үй жұмысын азайтып, әйелдердің қоғамда өзін-
өзі танытатындай, белсенділігін арттыруына 
қолайлы ма дегенді көрсетеді. Зерттеу 
барысында алынған мәліметтер үй 
шаруашылығында өткізілген уақыттың жалпы 
отбасының  әл-ауқатының материалдық
деңгейіне және әйелдің жеке табысына 
қаншалықты қатысты  екенін түсінуге мүмкіндік 
беретінін атап өтуіміз керек. Атап айтқанда, 
біздің білгіміз келгені төмен жалақыға жұмыс 
істейтін әйелдерге қарағанда, табысы жоғары 
әйелдер  үй шаруасы, бала күтімі сияқты 
жұмыстарға бара ма? Сондай-ақ, зерттеу үшін,  
балаларға немесе отбасының басқа да көмекке 
тәуелді мүшелеріне (қарттар, науқастар) күтім 
жасау бойынша қызметтер қолжетімді болса, 
респонденттердің жұмысқа шығу ниетін 
(дайындығын) және олардың жұмыс істеуін 
қандай төлем деңгейі қанағаттандыратынын 
анықтау маңызды болды.

Сараптамалық сұқбат
Сараптамалық сұқбаттың мақсаты: Алматы 
қаласы мен Алматы облысы бойынша жеке 
және қоғамдық балалар күтімі орталықтары 
мен балабақшалар, сондай-ақ отбасының 
қабілетсіз мүшелерін күту орталықтарының 
өкілдерімен терең мағыналы сұқбаттардың 
көмегімен әлеуметтік қызметтер секторын 
кеңейтудің мультипликативтік әсерлерін 
бағалау. Бүкіл әлемде бала күтімі және 
отбасының көмекке зәру мүшелеріне 
қамқорлық бойынша негізгі жұмыс әйелдердің 
еншісіне тиеді. Әйелдер көп жағдайда үй 
шаруасын жұмыс күшінің дәстүрлі 
статистикасында жиі көрсетілмейтін үйден тыс 
жұмыстармен үйлестіреді. Тиісінше, егер еңбек 
нарығындағы және үйдегі істеген жұмысын  
ескеретін болсақ, әйелдер әдетте   ерлерге 
қарағанда әлдеқайда көп уақыт жұмыс істейді. 
Сұқбат кезінде сарапшылар өз білімі мен 
тәжірибесінің негізінде кейбір параметрлердің 
өзгергіш (сапалы) әсерін ауызша сипаттап, 
бағалады. Сауалнамаға жауап берушілер: 

Аудандық білім 
бөлімдерінің 
өкілдері 
Мектепке дейінгі 
білім беру 
ұйымдарының 
өкілдері;

Алматы қаласы және Алматы облысы 
бойынша білім басқармаларының өкілдері, 
мемлекеттік және жеке меншік мектепке 
дейінгі мекемелердің меңгерушілері, 
инклюзивті білім беру бойынша сарапшылар. 
Сұқбат ашық сұрақтармен жүргізілді, жауаптар 
аудио техниканың көмегімен жазылды, содан 
кейін осы жазбалардың транскрипциясы 
жасалды. Респонденттің әрқайсысы сұқбат 
барысында бірдей ынталандыру алды және 
сұқбат берушілердің реплика-пікірлері  бірге 
жинақталып, жіктелген болатын. 
Респонденттердің реплика-пікірлерінен 
туындаған жаңа сұрақтар қойылды. 
Респонденттерді таңдау кезінде іріктеуге 
шектеу қойылған жоқ,  бір-бірімен таныс, 
байланыстағы адамдар тобы 
жағдайларындағы шекарасыздық - 
"жұмаршақ қар" әдісі қолданылды. 
Балабақшалардың жоғарғы басшылығынан, 
салалық сарапшылардан және екінші 
дереккөздерден алынған ақпарат біздің 
зерттеуіміздің проблемасын анықтау үшін 
жеткіліксіз болуы мүмкін. Мәселені және 
оның негізінде жатқан факторларды неғұрлым 
толық түсіну үшін біз сапалы зерттеу жүргіздік. 
Біздің сапалы зерттеуіміз құрылымданбаған, 
табиғатына қарағанда ізденіс құралы болып 
табылады, кішігірім іріктеулерге негізделген 
және  фокус-топтар, ауызша ассоциациялар 
(респонденттердің зерттелетін объектіге 
қатысты жауаптарын көрсету туралы өтініші) 
және терең сұқбаттар (респонденттердің 
ойларын зерттейтін оңаша -бетпе-бет 
сұқбаттар) сияқты танымал сапалы әдістер 
қолданылды.

1-кесте: Респонденттер санаты

Инклюзивті білім беру 
бойынша сарапшылар

Денсаулық сақтау 
басқармасының 
өкілдері (қарттарға 
күтім жасау бойынша);
"Қарттар 
үйінің"өкілдері;

Барлығы: 24

1

5

1

0

8

15

1

4

1

1

2

9

Сарапшылар санаты Алматы 
облысы

Алматы 
қаласы

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу
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Жеке орталықтармен болған сұқбаттардың 
79% тікелей мекеме иелерімен жүргізілді. 
Жеке мекемелердегі қалған сұқбаттар  (21%) 
әкімшілік қызметкерлерімен өткізілді. 
Сұқбатқа мектепке дейінгі 9  білім беру 
мекемесі қатысты, олардың 6-ы жекеменшік, 
ал 3-і сәйкесінше мемлекеттік.

Модельдеу
Модельдеудің мақсаты мектепке дейінгі білім 
беруге және отбасының көмекке зәру 
мүшелеріне күтім жасауға кететін 
шығындардың экономикалық дамудың 
гендерлік сезімтал көрсеткіштеріне, мектепке 
дейінгі білім беру саласын дамытуға және 
басқа да экономикалық көрсеткіштерге әсерін 
анықтау  болып табылады. Осы мақсатта 
статистикалық модельдер құрылды. Егер олар 
осы көрсеткіштер арасындағы себеп-
салдарлық байланыстардың статистикалық 
маңыздылығын растаса, онда бұл 
модельдерді мектепке дейінгі тәрбие мен 
білім беруге және көмекке тәуелді отбасы 
мүшелеріне күтім жасауға жұмсалатын 
мемлекеттік шығындардың  ұлғаюына 
қатысты тәуелді айнымалылардың мән-
маңызын болжау үшін пайдалануға болады.
Мектепке дейінгі мекемелер мен көмекке 
тәуелді отбасы мүшелеріне күтім жасау 
мекемелерін дамытуға қаражат салудың 
нәтижесін  сандық түрде көрсете алатын 
модель құру үшін векторлық авторегрессия 
(VAR) әдісі қолданылды. Бұл әдіс уақыт 
қатарларын талдауға негізделген. Уақытша 
қатарлар немесе ауыспалылар ретінде ҚР 
Статистика комитетінің, ҚР Қаржы 
министрлігінің, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің және басқа да ресми 
органдардың және халықаралық ұйымдардың 
статистикалық жинақтарында жарияланған 
жылдық дерек-мәліметтер пайдаланылды.
Зерттеу аясында  мектепке дейінгі білім 
беруге жұмсалатын шығындар мен әлеуметтік 
жәрдемақылар шығындарының 
экономикалық гендерлік сезімтал 
көрсеткіштермен өзара ұзақ мерзімдік 
байланысын анықтау мақсатында 
коинтеграция теңдеулері құрылып, талданды. 
Бұл Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік 
осал топтарына білім беруге және 
материалдық көмек көрсетуге бөлінетін 
шығындардың өзгеруіне байланысты осы 
гендерлік көрсеткіштердің мәнін болжап-
білуге мүмкіндік беретін статистикалық 
модельдер құруға мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістемесі және бастапқы дерек-
мәліметтер  
Көптеген макроауысымдық трендтердің 
болуы стационарлық емес уақыт қатарларын 
талдауды дамытуға ықпал етті. Екі 
стационарлық емес уақыт қатарларының 
өзара байланысын төмендегідей  ұсынуға 
болады:   

мұнда: yt және xt-тұрақты емес уақыт 
қатарлары; εt - кездейсоқ қате. 
Бұл ретте стационарлық емес 
айнымалыларды қолдана отырып модель 
құрған жағдайда "жалған регрессия" пайда 
болуы мүмкін. Осыған байланысты 
стационарлық емес уақыт қатарларына 
негізделген регрессиялық теңдеулерді құру 
және қолдану ығыстырылған бағалауға әкелуі 
мүмкін. Сонымен бірге, Engle және Granger екі 
немесе одан да көп тұрақты емес 
айнымалылардың сызықтық комбинациясы 
тұрақты көрініске ие болатындығын көрсетті. 
Мұндай стационарлық сызықтық комбинация 
болған кезде уақыт қатарлары кіріктірілген 
болып табылады. Өз кезегінде стационарлық 
сызықтық комбинация коинтеграция теңдеуі 
деп аталады, оны индикаторлар арасындағы 
ұзақ мерзімдік динамикалық байланыстың 
болуы деп түсіндіруге болады. Уақыт 
қатарларында коинтеграция болған кезде ең 
дұрысы- (ECM)  қателерді түзету моделін  
қолдану болып табылады, бұл 
айырмашылықтардағы шектеулі VAR моделі 
(Vector Autoregression model). ECM 
спецификациясы эндогендік 
айнымалылардың қысқа мерзімді серпінін 
ескере отырып, олардың мінез-құлқын ұзақ 
мерзімді тепе-теңдікке жақындай түсетіндей 
етіп шектейді. Бұл процесс модельге 
қателерді түзету механизмін (Error Correction 
Mechanism) қосу арқылы жүзеге асырылады.  
VAR-дың сәйкес спецификациясымен ECM 
теңдеуі келесідей ұсынылуы мүмкін:

Векторлық авторегрессиялар -бұл әр 
эндогендік айнымалының мәні алдыңғы 
мәнімен анықталатын, сонымен қатар 
жүйенің қалған эндогендік 
айнымалыларының  мәндерімен анықталатын 
теңдеулер жүйесі. Бұл тәсіл сонымен қатар 
индикаторлар арасындағы себеп-салдарлық 
байланыстарды талдауға және тәуелді 
айнымалыға әсерлердің нәтижесін сандық 
бағалауға мүмкіндік береді.  

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу
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Грейнджердің себептілік сынағы
VAR модельдерінің жақсы ерекшеліктерінің  
бірі-олар себептіліктің бағытын тексеруге 
мүмкіндік береді. Эконометрикадағы 
себептілік күнделікті тұжырымдамадан 
біршама өзгешелеу. Бұл бір айнымалының 
басқа айнымалыны болжау қабілетіне көбірек 
қатысты, сондықтан да басқа айнымалыға да 
себеп болады. Шамамен, Yt және xt сияқты екі 
айнымалы бөлінген лагтармен бір-біріне әсер 
етеді делік. Осы айнымалылар арасындағы 
байланысты VAR моделі бағалай алады. 
Бұндай жағдайда осы байланыстың 4 нұсқасы 
болуы мүмкін:

a) Yt  xt-ны шақырады 
b) xt   yt-ні шақырады
c) екі бағытты кері байланыс бар
d) екі тәуелсіз айнымалы 

Мәселе айнымалылар арасындағы себептер 
мен салдардың өзара байланысын тексеруге 
және статистикалық түрде анықтауға 
мүмкіндік беретін лайықты процедураны 
табуда болып тұр.
Грейнджер тәсілінің негізінде себеп-
салдарлық байланыстардың болуын растаған 
кезде тестіленеді:

● Әрбір эндогендік айнымалы үшін 
себеп-салдарлық байланыс және қалған 
эндогендік айнымалы жұптар  үшін 
себептік байланыс. 
● Әрбір эндогендік айнымалы үшін 
себеп-салдарлық байланыс және қалған 
эндогендік айнымалылардың жиынтығы, 
яғни олар көп деген сөз.  
● Ашық VAR модельдерінде 
эндогендік айнымалылардың экзогендік 
айнымалылармен себеп-салдарлық 
байланысы сыналмайды.

Грейнджер (1969) салыстырмалы түрде 
қарапайым тест жасады, ол себептілікті келесі 
тұрғыда анықтады: xt айнымалысы yt Granger-
себебі деп аталады, егер yt өткен мәндерді 
пайдаланбағаннан гөрі xt айнымалысының 
өткен мәндерін қолдана отырып, айқын 
нақтылықпен болжап айтатын болсақ, басқа 
шарттардың бәрі өзгеріссіз қалады.
 yt , xt екі стационарлық емес айнымалылар 
жағдайында Грейнджердің себептілік сынағы 
бірінші қадам ретінде регрессиялық модельді 
бағалауды қамтиды: yt-ге xt нәтижесінде біз 
ұзақ мерзімдік тепе-теңдік моделін аламыз, 
ұзақ мерзімді айнымалылар ұқсас сипатта 
өзгереді, бір-біріне қатарлас жүреді деп те 
айтуға болады. Келесі кезеңде бірінші 
модельдің қателіктері кіретін VAR моделі 
құрылады. Тепе-теңдік қозғалысынан болатын 

кездейсоқ ауытқулар ЕСМ қателерін түзету 
механизмінің жұмысымен өтеледі. Бұл 
механизм келесі теңдеу түрінде көрінеді. 

Y-ның өсуі Y айнымалысының өзінің өткен 
мәндерімен, сондай-ақ тәуелсіз 
айнымалылардың өткен мәндерімен 
түсіндіріледі, бұл классикалық VAR моделі 
болады, бірақ сонымен бірге теңдеуге 
айнымалы түсіндірме  ретінде 1 немесе одан 
да көп кезеңдермен ұзақ мерзімді регрессия 
қателері қосылады, олар е түрінде берілген. 
Дәл осы компонент экономикалық 
көрсеткіштерді тепе-теңдік қатынасына 
әкелетін ЕСМ қатесін түзету механизмі болып 
табылады. Егер модель құру нәтижесінде бұл 
айнымалы статистикалық маңызды нәтижені 
көрсетсе, онда қарастырылған айнымалылар 
арасында байланыс бар және олар бір-бірімен 
біріктіріліп, кіріктірілген деп айтуға болады.
Модельді құру үшін статистикалық маңызды 
тәуелді айнымалылар болуға қабілетті 
айнымалылар таңдалды, олардың мәндеріне  
білім беруге немесе тұрғындардың әлеуметтік 
осал топтарына материалдық көмек көрсетуге 
бағытталған шығындар статистикалық 
маңызды әсер етуі мүмкін. Егерде қатені 
түзету моделі статистикалық маңызды 
нәтижені көрсеткен жағдайда, онда бұл 
модельді  тиісті экономикалық көрсеткіштерді 
болжамдауға пайдалануға болады. Мысалы, 
егер әйел жұмыс күшінің саны өсіп, білім беру 
шығындарына статистикалық тұрғыдан 
тәуелді болса, онда білім беруге жұмсалатын 
шығындарды белгілі бір мөлшерде 
ұлғайтсаңыз, әйел жұмыс күшінің саны 
қаншалықты өсетінін болжауға болады. 
Әртүрлі масштабтағы айнымалылардың 
абсолютті мәндерінен өту мүмкіндігі болу 
үшін деректер алдын-ала прологифмирленді, 
бұл айнымалылардың қатынастарын 
салыстырмалы мәндерде, атап айтқанда 
пайызбен бағалауға көшуге мүмкіндік береді.

Модельдерді құру үшін келесі айнымалылар 
қолданылды:

Мектепке дейінгі білім беру саласы
1. Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
мемлекеттік шығындар, млрд. теңге;
2. Мектепке дейінгі ұйымдарда 
балалардың орындармен қамтамасыз етілуі 
(100 орындық балалар мекемесі);
3. Мектепке дейінгі ұйымдардағы 
балалар саны;
4. Мектепке дейінгі ұйымдар саны;
5. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог 

Қазақстандағы әйелдердің
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қызметкерлердің саны;
6. Мектепке дейінгі ұйымдардағы 
орындар саны;
7. 1-6 (7) жастағы балаларды 
мектепке дейінгі тәрбиемен және 
оқытумен қамту

Әлеуметтік сала

8. Тағайындалған атаулы әлеуметтік 
көмек, млн. теңге;
9. Тағайындалған мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар, млн. теңге;
10. Мүгедектігі бойынша тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, 
млн. теңге;
Гендерлік- осал көрсеткіштер

11. Әйел жұмыс күшінің саны, мың әйел
12. Тұрғындар санына қатысты әйел 
жұмыс күшінің үлесі, %
13. Жұмыспен қамтылған әйелдер саны, 
мың әйел. 
Экономикалық көрсеткіштер

14. Жеке табыс салығы (ЖТС), млн. теңге
15. Әлеуметтік салық, млн. теңге
16. Зейнетақы жарналары, млн. теңге

Осы мақсатта зерттелген айнымалылар 
арасындағы коинтеграцияға қатысты 
сынақтар жүргізілді және бірнеше жұп VAR 
модельдері жасалды. Тұрғындардың осал 
топтарына білім беруге және әлеуметтік 

Тәуелді айнымалы: LN_LABOR_WOMEN 
Тәсіл: Шағын алаңдар
Үлгі: 1 18 
Қосылған ескертулер: 18

қолдауға арналған мемлекеттік шығындар 
басқа уақыт қатарларының өзгеруіне әсер 
етеді деген болжам тексерілді. Барлық 
құрылған  модельдердің ішінде  8-і 
статистикалық маңызды нәтиже көрсетті, 
демек оларды болжам жасау мақсатында 
қолдануға болады. Сондай-ақ, коинтеграция 
теориясында білім беруге жұмсалатын 
шығындарға басқа айнымалы әсер еткен 
кезде, мысалы әйелдер арасындағы жұмыс 
күшінің саны, кері модельдерді құруға 
болатындығын атап өткен жөн.  Алайда, 
мұндай модельдерді құру статистикалық 
маңызды нәтиже көрсеткен жоқ, бұл білім 
беру мен жәрдемақы шығындары керісінше 
емес, қайта жұмыс күшінің өсуіне себеп 
болатындығын көрсетті. Талдауға қатысқан 
басқа айнымалылар туралы да айтуға болады. 
Модельдер бірыңғай алгоритммен құрылды. 
Төменде экономикалық белсенді әйелдер 
санының мектепке дейінгі білім беру 
шығындарына себептік тәуелділігін тестілеу 
мысалында модель құру үлгісі келтірілген. 
Модельдеу EViews (Econometric Views) 
эконометриялық талдау пакетінде жүргізілді.
Бірінші кезекте, модель бастапқы 
көрсеткіштерге құрылады, мұнда біздің 
жағдайда Y – еңбекке қабілетті әйелдер саны, 
ал х – мектепке дейінгі білім беру шығындары. 
Сонымен қатар, екі қатар да алдын-ала 
тарифтелді. 

lnYt = α + lnβХt + ε

C
LN_Ш ЫҒЫНДАР
R-шаршы
Түзетілген R-шаршы
Регрессия S.E. 
Қалдық шаршылар сомасы
Ақиқатқа жақындық 
журналы
F-статистика
Ықтималдық (F-статистика)

7.429921
0.050397
0.930585
0.926247
0.018743
0.005621
47.10357

214.4987
0.000000

121.2727
14.64577

0.061266
0.003441
Орташа тәуелді құбылмалы
S.D. тәуелді құбылмалы
Akaike ақпараттық  өлшемшарты
Schwarz  өлшемшарты
Hannan-Quinn критерийі

Durbin-Watson  статистикасы

0.0000
0.0000
8.324877
0.069017
-5.011508
-4.912578
-4.997867

0.680164

Айнымалы Ықтималдықt-СтатистикаStd. ҚатеКоэффициент
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Модель статистикалық маңызды нәтиже 
көрсетті, мектепке дейінгі білім беру 
шығындары әйелдер арасындағы жұмыс 
күшінің санына әсер етеді. Алайда, бұл 
регрессия қолдануға болмайтын жалған 
регрессиялар санатына жатуы мүмкін. Бұл ұзақ 
мерзімді регрессия жалған емес пе дегенді 
анықтау үшін қателерді түзету механизмі 
кіретін VAR моделін құру қажет немесе  келесі 
формула бойынша ЕСМ керек.

Тәуелді айнымалы: D(LN_LABOR_WOMEN)
Тәсіл: Шағын алаңдар
Үлгі (түзетілген): 3 18
Қосылған

гипотезаны қабылдауға негіз береді. Сондай-
ақ, λεt-1 коэффициентінің алдындағы теріс 
белгіге назар аудару керек, бұл ESM моделінің 
дұрыс болғанын көрсетеді, өйткені егер белгі 
оң болса, онда бұл алынған модельдің дұрыс 
еместігін көрсетер еді. 
Енді біз бұл модельді болжам жасау үшін,

C
D(LN_LABOR WOMEN(-1))
D(LN_Ш  ЫҒЫНДАР(-1)) 
RESID_LN_LABOR_W_LN_EXP(-1) 
R-шаршы
Түзетілген R-шаршы
Регрессия S.E. 
Қалдық шаршылар сомасы
Ақиқатқа жақындық журналы
F-статистика
Ықтималдық (F-статистика)

-0.005321
0.243809
0.091267
-0.451229
0.580554
0.475692
0.010383
0.0012945
2.68039
5.536379
0.012771

-0.730031
1.061205
2.030553
-2.209168

0.007289
0.229748
0.044947 
0.204253 
Орташа тәуелді құбылмалы
S.D. тәуелді құбылмалы
Akaike ақпараттық  өлшемшарты
Schwarz  өлшемшарты
Hannan-Quinn критерийі
Durbin-Watson  статистикасы

0.4794
0.3095
0.0651
0.0474
0.012905
0.014339
-6.085049
-5.891902
-6.075158
2.199963

Айнымалы Ықтималдықt-СтатистикаStd. ҚатеКоэффициент

Формуладағы ЕСМ λe_(t-1) түрінде, ал 
нәтижелер кестесінде 
RESID_LN_LABOR_W_LN_EXP(-1) айнымалы 
түрінде берілген. Кестеден көріп 
отырғанымыздай, бұл айнымалы 
статистикалық маңызды нәтижені көрсетті, 
оның ықтималдық мәні 0,0474-ке тең. Бұл мән 
5% - дан аз, бұл коэффициенттің нөлге тең 
екендігі туралы нөлдік гипотезаны 
қабылдамауға, ал есептелген коэффициенттің 
статистикалық маңыздылығы туралы балама 

атап айтқанда, мектепке дейінгі білім беруге 
жұмсалатын шығындарға қатысты әйелдер 
жұмыс күшінің санын болжау үшін қолдана 
аламыз. Ол үшін бастапқы дерек-
мәліметтерге негізделген модельді қолдануға 
болады, ол мына тұрғыда болады:
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Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындар кезіндегі коэффициенттің мәнісі -  
мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындардың 1% -ға ұлғаюы әйелдер 
жұмыс күшінің 0,05%-ға   өсетінін білдіреді.
Өсім үшін EСM қолдана аласыз, ол келесі 
көріністегідей болады:

Нәтижесінде мектепке дейінгі білім беруге 
арналған шығындар мынадай 
айнымалылармен ұзақ мерзімді тәуелділікте 
болады: 

1. Әйел жұмыс күшінің саны, мың әйел
2. Мектепке дейінгі ұйымдардағы

балалар саны;
3. Мектепке дейінгі ұйымдар саны;
4. Мектепке дейінгі ұйымдардағы

педагог қызметкерлердің саны;
5. Мектепке дейінгі ұйымдардағы

орындар саны;
6. ЖТС, млн. теңге

Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларға бағытталған шығындар және 
мүгедектігі бойынша тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға 
қарастырылған шығындар әйел жұмыс күшінің 
санына қатысты ғана ұзақ мерзімді 
тәуелділікте болады.
Алынған модельдердің сәйкестігін бағалау 
үшін статистикалық сынақтар жүргізілді, атап 
айтқанда модельдердің қабілет сәйкестігін 
растаған гетероскедастикалық, 
автокорреляция және қалдықтардың қалыпты 
таралуына тест жасалды.
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3.1 Күтім қызметтерін 
институционализациялау бойынша 
зерттеулерге шолу

ВКүтімге қатысты әлеуметтік қызметтерді 
қамтамасыз ету саясаты саласындағы 
мәселелерде еңбек ету мен жеке өмір 
теңгерімін қамтамасыз ету шаралары 
тұрғысында мамандандырылған қызметтер 
арқылы үй шаруашылығы жұмыстарын 
қоғамдық салаға бағыттау, сондай-ақ күтім 
жасау және демалыс, еңбек нарығын реттеу 
заңнамалары арқылы әйелдер атқарып келген 
істерді ер адамдарға қарай бағыттау 
қарастырылды. Мұндай қайта бөлу үй 
жұмыстарының ішкі көлемін үй 
шаруашылығының мүшелерімен (балалар мен 
қарттар, мүгедектер немесе науқастар, сондай-
ақ дені сау ересек отбасы мүшелерімен қатар, 
отбасының көмекке тәуелді мүшелері) еңбек 
нарығындағы жүктемеге орай келісе отырып 
көмектесетін құқықтық және 
институционалдық тетіктер есебінен жүзеге 
асырылады [1].
Бірқатар зерттеулер "күтім  жасау саласында 
дағдарыстың" пайда болғанын көрсетті, жалпы 
алғанда адамдар мен  қоғам күтім жасауға 
және күтім бойынша  нормаларын орындауға 
дайын еместігі,  бұның өзі нарықтағы 
бәсекелестік қысымның артуының сөзсіз 
нәтижесі [2] [3]. "Күлгін Экономика" күтім 
жасау саласындағы дағдарысқа жауап ретінде 
ұсынылды. "Күлгін экономиканың" төрт негізгі 
бағытына кіретіндер күтім жасау бойынша 
әлеуметтік қызмет инфрақұрылымы және 
күтім қызметтеріне әмбебап қол жетімділік, 
сонымен қатар  жаңа жұмыс орындарын құру 
тікелей және басым бағыт болып табылатын 
макроэкономикалық саясаттың негіздері;  
күтім жасау, білім беру және медициналық 
қызметтерді ұсыну үшін ресурстарды бөлу 
әлеуметтік инвестиция ретінде де, жалпылама 
экономикалық өсудің жолы ретінде де 
қарастырылады.  [4].  

Осы сектормен байланысты экономикалық 
және әлеуметтік салдарларды көрсететін 
әлеуметтік күтім қызметтерін кеңейтудің 
экономикалық нәтижелерін бағалаудың 
көптеген тәсілдері бар. Өз зерттеулерінде 
Дель Бока мен Сауер (Del Boca, Sauer) 
Францияда, Италияда және Испанияда 
тұрмысқа шыққан әйелдердің жұмыс күшіне 
қатысу үлесін зерттеу үшін пайдалылықты 
арттырудың динамикалық моделін 
қолданады. Авторлардың тұжырымдарына 
сәйкес, егер Италия мен Испаниядағы орташа 
білімді әйелдер Франциядағыдай 
институционалды ортаға тап болса, оның 
ішінде үш жасқа дейінгі балаларға күтім жасау 
бойынша көмек көрсетілсе, онда олардың 
жұмыс күшіне қатысуы сәйкесінше 17,5% және 
29,4% - ға артар еді [5].
Аппс пен Риздің еңбектеріндегі ұсыныс моделі 
(Apps, Rees) шын мәнінде әйелдердің жұмыс 
күшіне қатысуы мен  бала туу деңгейін 
арттыратын балаларға берілетін жәрдемақы 
емес, арзан күтімге қолжетімділік екендігі 
атап көрсетілген [6]. Авторлар Германия, 
Италия және Испания сияқты бала туу деңгейі 
төмен ЕО елдерінде әйелдердің еңбек 
нарығына қатысу деңгейінің төмен екендігін 
айтады. Аталған еңбекте  сөз болып отырған  
мәселені мемлекеттік саясаттың салық салу 
жүйесі мен балаларды қолдау жүйесінің 
көмегі арқылы  қалай түсіндіруге 
болатындығы қарастырылды. Авторлар алған 
нәтижелерге қарағанда, ата-аналарға ақшалай 
жәрдемақы берудің орнына  жеке салық 
салынатын (жалпы емес) және отбасылардың 
бала күтімі мекемелеріне қолжетімді елдерде 
жұмыс істейтін әйелдердің саны көбірек, 
сондай-ақ бала  туу деңгейі жоғары 
болатындай мүмкіндік көбірек екен.
Тағы бір зерттеулерінде Аппс пен Риз Apps, 
Rees) Австралия, Ұлыбритания және Германия 
елдеріндегі уақытты пайдалану бойынша 
дерек-мәліметтерді талдады [7]. Олар үй 
шаруашылығының мүшелері, әсіресе әйелдер, 
күтім бойынша қоғамдық қызметтер болмаған 
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жағдайда, мемлекет үшін экономикалық 
жағынан тиімсіз уақытты еңбек нарығынан 
бала күтімі мен үй күтімі бойынша ақы 
төленбейтін жұмысқа қайта бөлуге 
оралатынын және соның нәтижесінде 
әйелдердің жұмыс күшіне қатысуы 
төмендейтінін көрсетті. Зерттеуде нарық  
баланы қолжетімді және жоғары сапалы 
күтіммен қамтамасыз етпейді деп 
мәлімделген. Авторлар негізгі екі себепке 
назар аударады: 1) бала күтімі қызметтерінің 
қоғамдық игілік ретіндегі сипаты және 
осындай қызметтерді ұсынуда масштабты 
тиімділіктің болмауы; 2) Өнімнің шекті құны 
мен бала күтімі бойынша шекті әлеуметтік 
шығындар арасындағы елеулі алшақтықтың 
салдарынан туындауы мүмкін салықтық 
сәйкессіздіктер. Авторлардың пікірінше, екі 
себеп те бала күтімі бойынша қызмет 
көрсетуге мемлекеттің араласуын қолдауға 
негізделген дәлелді-уәж болып табылады. 
Бірқатар эмпирикалық зерттеулерде жұмыс 
күшіне деген сұранысқа ерекше назар аудара 
отырып, макроэкономикалық негіз аясында 
осы мәселеге көзқарас жасалды. Авторлар 
Хансен мен Андерсен (Hansen, Andersen) 
макроэкономикалық модельді қолдана 
отырып, бала күтімі саласындағы мемлекеттік 
инвестициялардың экономикалық өсуге және 
жұмыспен қамтуға әсерін зерттеді [8]. ЕО 
елдері мен Ұлыбританияны зерттеу балаларға 
қоғамдық күтім көрсету қызметтерін кеңейту 
саясаты ЖІӨ-ді 2,4% -ға өсіріп, бес жыл ішінде 
4,8 млн.жаңа жұмыс орындарын құруға 
жеткізетінін көрсетті.  Сондай-ақ ол жұмыс 
орындарының жартысынан көбі (2,7 млн.) 
әйелдерге арналатын болады. 
Австрияда жүргізілген зерттеу көрсеткендей, 
бала күтімін қамтамасыз ететін қызметтерге 
инвестициялар қолжетімді орындар мен 
қазіргі  сапасыздықты азайтып қана қоймай, 
сонымен бірге тұрғындардың жұмыспен 
қамтылуын едәуір арттырып, мемлекеттік 
бюджетке оң әсер етуі мүмкін [9]. Есептеулер 
көрсетіп отырғандай,  200 млн еуро жылдық 
бастапқы қаржыландыру барысында орталық 
және жергілікті билік органдары бес жыл 
ішінде сәбилерге арналған бөбекжайларда (3 
жасқа толмаған) жаңа 35 мың қолжетімді 
орын құрып және қолданыстағы 700 мың 
балабақшада неғұрлым қолайлы жұмыс 
режимін ұсына алады, сондай-ақ  бала күтімі 
саласында 14 мың жаңа жұмыс орнын ашып, 
сұраныстың ұлғаюы/кеңеюі есебінен басқа 
секторларда қосымша 2 300 орын құратын 
болады. Сонымен қатар, зерттеу бағалауы 

бойынша, бала күтіміне қатысты міндеттеріне 
байланысты еңбек нарығына қатыса алмаған  
ата-аналардың 14 мыңнан 28 мыңына  дейіні 
жұмыс таба алады. Зерттеу сонымен қатар, 
инвестициялаудың бесінші жылынан бастап,  
жұмыспен қамтудың ұлғая түсетінін және 
жұмыссыздық бойынша жәрдемақыны 
үнемдеуден түсетін қосымша салықтар 
мемлекет кірістерін арттыратынын, бұл оң 
тәжірибе болашақта да жалғасатынын 
көрсетеді.    
Бұрын жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, 
жоғары сапалы, қолжетімді әлеуметтік 
қызметтердің болмауы әйелдердің еңбек 
ұсынысына айтарлықтай шектеулер қояды 
және әйелдердің еңбек нарығымен 
байланысын әлсірететін негізгі факторлардың 
бірі болып табылады [1] [10]. Әйелдердің 
еңбек ұсынысына қатысты талқыланған 
тиімділіктен басқа, бұл зерттеу сұраныс 
тарапынан экономикалық негіздемені 
бағалайды, күтім бойынша  әлеуметтік 
қызметтер секторында жұмыс орындарын 
құру үшін оның әлеуетін бағалау, әйелдер мен 
тұрғындардың әлеуметтік осал топтарына 
жұмыс орындарын бөлу арқылы мемлекеттік 
инвестицияның салынуын бағалайды. 
Бүгінгі таңда үй еңбегі технологиясындағы 
өзгерістерге, сондай-ақ нарықтық сегменттің 
дамуына және оған үй шаруашылықтарының 
қосылуына байланысты үй еңбегінің кейбір 
түрлері өзгеріске ұшырауда және ерлі-
зайыптылар арасындағы ымыра-келісім мен 
талқылаудың тақырыбы бола отырып, 
гендерлік "қоныс аударуы" мүмкін. Алайда, 
бұл үй шаруашылығындағы түбегейлі 
өзгерістер туралы тұжырымдарға қарағанда 
болашақ өзгерістерге көбірек мүмкіндіктер 
ашады, өйткені негізінен әйелдер атқаратын 
үй жұмыстарының  көбісі отбасында 
тұрақталып  қалып отыр [11]. 

3.2 Тұрғындарды жұмыспен қамтудың 
гендерлік аспектілері және күтім жасау 
қызметтерін институттау.
Ақы төленбейтін күтім мен үй жұмыстары үшін 
жауапкершіліктің тең бөлінбеуі әйелдердің 
мүмкіндіктері мен құқын кеңейтуге және 
олардың қоғам мен экономикаға толық 
қатысуына тереңдей  әсер ететіндігі түсінікті 
бола түсуде. Күн тәртібінде 2030 жылға дейінгі 
даму және тұрақты даму мақсаттары (ОДМ) 
саласында  БҰҰ-ға мүше мемлекеттер "әрбір 
әйел мен әрбір қыз толық гендерлік теңдікті 
пайдаланатын және олардың құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту үшін барлық 
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құқықтық, әлеуметтік және экономикалық 
кедергілер жойылған әлемге" қол жеткізу 
бойынша міндеттеме алды. Және гендерлік 
теңдікке қол жеткізу мен әйелдердің 
құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге 
қатысты жекелеген мақсат - ақы төленбейтін 
күтім мен үй шаруасын мойындау және 
бағалау жөніндегі нақты міндетті қамтиды 
[12].
Экономикалық тұрғыдан алғанда, әйелдер 
табысы өскен сайын үй шаруасына кететін 
уақытын қысқартуы керек, өйткені олардың 
жоғары қаржылық ресурстары нарықтағы үй 
еңбегін алмастырғыштарды (үй жұмысын 
орындау бойынша көмекші (ОА) сатып алуға, 
бала күтімі бойынша күтуші жалдауына және 
т.б. мүмкіндік береді. Бұл көзқарас 
әйелдердің үй шаруашылығына жұмсайтын 
уақыты күйеулерінің/серіктестерінің 
табысының өсуіне қарағанда, өз табысының 
ұлғаюынан тезірек қысқаратындығы туралы 
мәліметтермен расталады[13] [14] [15]. 
Сондай - ақ, бұл үйде жұмыс істейтін 
әйелдердің нарықтық алмастырғыштарының 
шығындары, мысалы, үй қызметтері, үйден 
тыс тамақтану, күйеулеріне/серіктестеріне 
қарағанда әйелдердің жалақысы жоғарылаған 
сайын тез өсетінін және табысы жоғары 
әйелдердің, тіпті егер олар үйде жұмыс 
істейтін нарықтық алмастырғыштардың 
қызметтерін пайдаланбаса да, үй жұмысын 
істеуге деген міндетті сезінуі төмендей 
түсетіндігін көрсететін мәліметтерге сәйкес 
келеді. [14] [15] [16] [17] [18]. Сондай-ақ, 
жоғары жалақы алатын жұмыстағы  әйелдер 
күйеулерін/серіктестерін үй шаруасын көбірек 
атқаруға икемдеп, көндіре алуы мүмкін, 
дегенмен Гупта (Gupta) бұндай гипотезаға  
дәлел жоқ дейді. [13] [14]. 
Зерттеліп жатқан мәселенің өзектілігі 
Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 
"...ерлер мен әйелдердің жұмыспен тең 
қамтылуын қамтамасыз ету үшін жағдай 
жасауға" бағытталған 6.15 бастамасында да 
көрініс тапқан [19]. Ұлттық шоттар жүйесіне 
күтім жасау бойынша есепке алынбаған үй 
еңбегі, үйдегі шаруалар, жалдамалы үй 
жұмысы сияқты бейресми сектордағы 
жұмыспен қамтуды өлшейтін гендерлік 
сезімтал көрсеткіштер енгізілетін болады. 
Гендерлік аспектіні ескере отырып, еңбек 
режимі және еңбекті қорғау жөніндегі 
заңнама жетілдіріледі, еңбек жағдайлары 
жақсартылады, Жұмыспен қамтудың икемді 
түрлерін енгізу және кеңейту мүмкіндіктері 
қаралады.  
Гендерлік стратегияны іске асыру 
жылдарында Қазақстанда неке-отбасы 
қатынастарында тұратын ерлер мен

әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін 
кеңейтуде оң нәтижелерге қол жеткізілді. 
Отбасылық міндеттерді еңбек қызметімен 
ұштастыру мүмкіндіктерін жасау мақсатында 
еңбек заңнамасында ата-аналарды икемді 
жұмыспен қамту және бала күтіміне 
байланысты демалыс беру құқықтары туралы 
нормалар бекітілген. Сонымен қатар, балалы 
отбасыларды қолдау жөніндегі мемлекеттік 
шаралар кешені әлеуметтік жәрдемақылар 
мен түрлі қызметтер арқылы жүзеге 
асырылады. Әлеуметтік төлемдер төлеу 
жүйесі бала туғанда берілетін және бір жасқа 
дейінгі бала күтімі бойынша, мүгедек баланы 
тәрбиелеуге берілетін жәрдемақыларды, 18 
жасқа дейінгі балаларға арналған мемлекеттік 
жәрдемақыны, көпбалалы аналар мен 
отбасылар үшін арнаулы мемлекеттік 
жәрдемақыны қамтиды. 2014 жылдан бастап 
жұмыс істейтін әйелдердің зейнетақы 
жинақтарының лайықты мөлшерін 
қамтамасыз ету мақсатында бала күтімі 
бойынша әлеуметтік төлемдерді алушылар 
үшін міндетті зейнетақы жарналарын 
субсидиялау көзделген [20].
Десек те бұған қарамастан,  қоғамда 
қолжетімді сапалы қызмет пен күтім бойынша 
жақсы ұсыныстардың шектеулі болуынан, 
әйелдердің бала күтімі мен көмекке тәуелді 
отбасы мүшелеріне қарап, қамқорлық жасау 
үшін  жоғары жалақы төлейтін жұмыстан 
кетуіне мәжбүр болатын жағдайлары 
толығымен шешілмеген күйінде қалып отыр. 
Күтім қызметтері мен қабылданған 
шаралардың біркелкі бөлінбеуінен оның 
барлық әлеуметтік-экономикалық салдарын 
түсіну әлі де шектеулі. Сонымен қатар, бүгінгі 
таңда ұлттық деңгейдегі сенім тудыратын 
гендерлік сезімталдық деректерінің болмауы 
осы мәселені шешудің мақсатты 
стратегиялары мен бағдарламаларын 
жасауда, сондай-ақ осы мақсатқа жетудегі 
прогресті бақылауда  қиындықтар туғызып 
келеді. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі жанындағы Статистика 
комитетінің ресми деректері бойынша 2019 
жылы 15 және одан жоғары жастағы жұмыс 
күшінің саны елдің жұмыспен қамтылуын 
іріктеп зерттеу қорытындылары бойынша 9,2 
млн.адамды құрады. Республика 
экономикасында 8,9 млн.адам немесе 15 
және одан жоғары жастағы тұрғындардың 
83% жұмыспен қамтылған. 15 және одан 
жоғары жастағы тұрғындардың  жұмыспен 
қамтылу деңгейі 79% -ды құрады және 2018 
жылмен салыстырғанда 0,24% -ға ұлғайды. 
Жұмыссыздар саны 442 мың адамды құрады, 
жұмыссыздық деңгейі -4,8%-ды  құрады.

15Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



азаматтардың санаты -29-дан 54 жасқа дейінгі 
адамдар. 55 жастан кейін еңбек нарығындағы 
белсенділік төмендей бастайды.
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Жұмыс күші, адам
Тұрғындар саны 
бойынша жұмыс 
күшінің үлесі, 
пайызға шаққанда
Тұрғындардың 
жұмыспен 
қамтылғаны, адам
Жұмыспен қамтылу 
деңгейі, пайызға 
шаққанда:- 15 және одан 
жоғары жастағы 
тұрғындарға
- жұмыс күшінің саны

Жұмыссыз 
тұрғындар, адам
Жұмыссыздық 
деңгейі, пайызға 
шаққанда
Жастар арасындағы 
жұмыссыздық 
деңгейі, пайызға 
шаққанда (15-28 жас 
аралығы)

Ұзақ мерзімді 
жұмыссыздық 
деңгейі, пайызға 
шаққанда

Жұмыс күшінің 
құрамына кірмейтін 
тұрғындар, адам

Тұрғындар 
санындағы жұмыс 
күшінің құрамына 
кірмейтін 
адамдардың үлесі, 
пайызға шаққанда

9,215,323
70.2%

8,773,215

66.8%

95.2%
442,108

4.8%

3.8%

2.2%

3,913,390

29.8%

4,740,841
76.4%

4,544,920

73.3%

95.9%
195,921

4.1%

3.3%

1.7%

1,461,046

23.6%

4,474,482
64.6%

4,228,295

61.0%

94.5%
246,187

5.5%

4.4%

2.9%

2,452,344

35.4%

8,980,500
83.1%

8,543,911

79.0%

95.1%
436,589

4.9%

3.8%

2.3%

1,830,811

16.9%

4,673,443
86.2%

4,478,353

82.6%

95.8%
195,090

4.2%

3.3%

1.7%

750,081

13.8%

4,307,057
79.9%

4,065,558

75.5%

94.4%
241,499

5.6%

4.4%

3%

1,080,730

20.1%

Барлық 
тұрғын

16-59 жас 
аралығындағы 
(әйел), 16-63 жас 
аралығындағы 
(ер) тұрғындар 

Оның ішінде Оның ішінде

ерлер ерлерәйелдер әйелдер

2-кесте. Қазақстан Республикасының 2019 жылдың  3-тоқсанындағы  Еңбек 
нарығының негізгі индикаторлары

Дереккөз: [21].

Жұмыспен қамту туралы мәліметтерге сәйкес, 
жұмыс сағатының нақты саны бойынша 
аптасына 36-дан 40 сағатқа дейін жұмыс 
істейтін, экономикалық белсенді

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 
жылы (1-ші тоқсан) жұмыссыздар қатарындағы 
ерлердің үлесі 47,3% (209,3 мың адам), әйелдер – 
52,7% (233,5 мың адам) құрады.  Жұмыссыздардың 
жалпы санында 15-28 жас аралығындағы 
жастардың үлесі 18,9% немесе 83,7 мың адамды

құрады. 15-28 жас аралығындағы жастар 
арасындағы жұмыссыздық деңгейі – 3,9% құрады. 
Ең жоғары жұмыссыздық деңгейі ерлер мен 
әйелдерде 29 – дан 34 жасқа дейінгі аралықта 
байқалады, сәйкесінше 5,4% және 8,1% құрайды. 
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Жұмыспен 
қамтылған 
тұрғындар, 
барлығы
оның ішінде жасына қарай, жасы:
15
16-24
25-28
29-34
35-44
45-54
55-4
65 жас 
және одан 
жоғары

8,773,215

1,088
1,117,370
1,002,926
1,633,552
2,197,852
1,806,990
948,141
65,296

2,751

-
444
-
130
754
256
462
705

116,493

237   
13,331   
9,557   
14,926   
16,195   
18,826   
29,776   
13,645

92,209

56   
8,046   
5,337   
12,305   
20,729  
21,529 
19,436 
4,771

58,176

795   
9,369   
2,267   
5,718   
7,384   
8,198   
16,503  
7,942

90,756

-   
12,277
6,735   
13,722   
17,644   
14,848   
20,827  
4,703

57,384

-   
6,750   
3,664   
6,011   
12,300  
12,843
13,573 
2,243

92,606

-   
8,801   
9,252   
12,874  
26,908 
19,248
14,590
933

6,375,609

-   
842,484
743,648  
1,186,721
1,596,163
1,343,503
643,222
19,868

1,724,553

-   
188,402
192,336
333,679
468,727   
348,544   
182,457   
10,408

162,678

-   
27,466   
30,130   
47,466   
31,048   
19,195   
7,295 
78

Барлығы

Оның ішінде аптасына жұмыс істеді, сағат
5 сағат
және
кемірек

41 сағат
және
көбірек

уақытша 
жұмыспен 
қамтылма-
ғандар

6-10 16-20 26-3011-15 21-25 31-35 36-40

3-кесте. ҚР-ның 2019 жылдың 3-тоқсанындағы негізгі жұмыста жас мөлшері мен аптадағы 
жұмыс сағаттарының нақты саны бойынша жұмыспен қамтылған тұрғындары.

Дереккөз:   [21].

Тұрғындар
оның 
ішінде
ерлер
әйелдер
Қалалық 
жердің 
тұрғындары
оның ішінде
ерлер
әйелдер
Ауылдық 
жердің 
тұрғындары
оның ішінде
ерлер
әйелдер

4.8

4.1
5.5
4.8

4.4
5.3
4.7

3.8
5.8

0

0
0
0

0
0
0

0
0

3.7

2.9
4.4
4.2

3.7
4.8
2.9

2.1
4

4

3.7
4.4
4.4

4.5
4.3
3.5

2.6
4.6

6.6

5.4
8.1
6.2

5.6
6.9
7.3

5.1
10

4.5

3.9
5.1
4.5

3.8
5.1
4.6

4.1
5.1

4.5

4
4.9
5

4.3
5.5
3.9

3.7
4.1

5.1

4.6
5.7
4.5

4.4
4.6
5.8

4.8
7.1

1.8

0.9
2.5
0.4

0.9
0
3.2

1
5.2

Барлығы
15 16-24 25-28 29-34 35-44 45-54 55-64 65 жас және 

одан 
жоғары

Оның ішінде жасына қарай, жасы:

4-кесте. 2019 жылдың  3-тоқсанындағы ҚР-дағы жұмыссыздық деңгейі және 
жұмыссыз тұрғындардың жас мөлшері, пайызға шаққанда

Дереккөз:  [21].

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Тұрғындардың даму процесінде әйелдің рөлі 
маңызды екені анық. Олар ел экономикасына 
және үй шаруашылығының табысына 
айтарлықтай үлес қоса алады. Алайда, 
әйелдердің еңбегі ер әріптестерімен бірдей  
еңбек етсе де,  тең емес - төмен ақы төленуі 
салдарынан, не әйелдердің еңбек нарығының 
жоғары ақы төленетін секторларына қол 
жеткізуі шектеулі болатындықтан олар тиісті 
баға алмайды. Әйелдердің жұмыспен 
қамтылуының нақты деңгейіне және 
жұмыспен қамтылудың артықшылығын 
жүзеге асыру моделіне бірқатар факторлар 
әсер етеді: экономикалық 
(макроэкономикалық), үй шаруашылығы 
(микроэкономикалық және әлеуметтік) және 
әлеуметтік-мәдени факторлар. Экономикалық 
және әлеуметтану әдебиеттері әйелдердің 
еңбек ұсыныстарын талдау үшін түрлі 
тәсілдерді ұсынады. Неоклассикалық 
экономикалық теорияның стандартты

моделіне сәйкес, егер еңбек нарығындағы 
жұмыс шығыны үй жұмысының баламалы 
шығындарынан асып кетсе, әйелдер ақылы 
жұмыс істейтін болады. 
Посткеңестік кеңістіктегі көптеген елдер 
сияқты Қазақстанға да әйелдердің 
экономикалық белсенділігінің жоғары деңгейі 
тән. Бұл ретте әйелдердің жұмыспен қамтылу 
көрсеткіштері тұрақты түрде өсу сипатына ие 
болса,  жұмыссыздық көрсеткіштері біртіндеп 
төмендей түсуде (сурет 1). Сонымен қатар 
еңбек нарығында гендерлік кемсітушілік бар, 
оған жалақы жүйесіндегі айырмашылық пен 
кәсіби сегрегация кіреді. Қазақстанда күтім 
жасау бойынша әлеуметтік қызметтер 
секторының даму деңгейі төмен. Елде ҚДТ 
ұйымдары көрсететін қызметтердің, әсіресе, 
қарт адамдар мен отбасының науқас 
мүшелеріне күтім жасау қызметтерінің 
сапасыздығы мен  жеткіліксіз екендігі белгілі.
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1-сурет. Экономикалық белсенді тұрғындар саны (әйелдер)

3 671

3 229

1 746

1 482

442

2001    2002    2003    2004   2005    2006    2007    2008    2009    2010   2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017   2018

407 391 378 370 363 353 331 315 281 268 286 261 256 255 242 237 242

1 409 1 425 1 377 1 337 1 319 1 325 1 351 1 351 1 369 1 355 1 303 1 248
1 145

956 998 972 991

1 814
1 942

2 086 2 160
2 276

2 383
2 488 2 513 2 584

2 696
2 828

2 934 2 976
3 106 3 115 3 154 3 229

3 223
3 367

3 463 3 497
3 595

3 708
3 840 3 864

3 953
4 051 4 131 4 181 4 121 4 062 4 113 4 126

4 220

3 630
3 758 3 841 3 867 3 957

4 061
4 171 4 179 4 233

4 319
4 417 4 442 4 377 4 317 4 355 4 363

4 462

Жұмыс күші, мың әйел
Жұмыспен қамтылған тұрғындар, мың әйел 
Жалдамалы жұмысшылар, мың әйел
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, мың әйел
Жұмыссыз тұрғындар, мың әйел

Дереккөз: stat.gov.kz деректері бойынша [21].

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасы 
әйелдер үшін жұмыс орындарын сұраныстан 
аз мөлшерде ашып отыр. Сонымен қатар, 
жасырын жұмыссыздық және заңды/заңсыз 
еңбек миграциясы бар. Қазақстанның 
жекелеген өңірлерінде тұрғындар санының 
өсуі мен ішкі көші-қон процестері әлеуметтік 
инфрақұрылыммен (балабақшалар, мектептер, 
ауруханалар және т.б.) жеткілікті қамтамасыз 
етілмейді, бұл да адами капиталдың болашақ 
сапасына әсер етеді. 
Әйелдердің еңбек нарығына жаппай қатысу 
мүмкіндігі балалардың қоғамдық күтімі 
жүйесін дамыту арқылы  қамтамасыз етіледі. 
Көмекке тәуелді отбасы мүшелеріне күтім 
жасау қызметтерінің қол жетімділігінен басқа 
да қызметтердің ең маңызды компоненттері 
оның құны мен ұзақтығы болып табылады. 
Бұрынғы социалистік елдер алғашқылардың 
бірі болып, мектепке дейінгі мекемелер 
қызметінің жан-жақтылығын қамтамасыз ете 
отырып,  әйелдер жұмыс күшін қоғамдық 
өндірісте жұмыс істеуге тарта алды. 
Скандинавия елдері соңғы жылдары 
әйелдерді жұмыспен қамту және қызмет 
көрсету деңгейі бойынша әлемде көш бастап 
келеді [22].
Әлеуметтік қорғаудың жеткіліксіздігі мен 
еңбек және отбасылық міндеттерді қажетті 
деңгейде теңдестіруге мүмкіндік бермейтін 
шаралар, оның ішінде мемлекеттік күтім 
секторындағы сапалы жұмыс орындарының, 
көрсетілетін қызметтердің және 
инфрақұрылымның тапшылығы қызметкерлер 
мен кәсіпорындар үшін басты 
проблемалардың бірі болып табылады. 
Мұндай қорғау-қолдау шараларының жоқтығы 
әйелдердің лайықты жұмыс орындарына қол 
жеткізуіне шектеу болады. Басқа да маңызды 
факторларға балаларға, мүгедектерге және 
ұзақ мерзімді күтімді қажет ететін адамдарға 
лайықты күтімнің болмауы немесе толық 
болмауы, сондай-ақ қызметкерлердің, көмек 
алушылар мен сол күтімді жасаушылардың 
сұраныстарына құны мен сапасы жағынан 
жауап бермейтін күтім қызметтері жатады. 
Сондықтан, әйелдер өмір бойы үй мен отбасы 
күтімі үшін ақы төленбейтін жұмыс жасай 
отырып, күтімнің жетіспеушілігін өтеу үшін 
жауапкершілікті өз мойнына алады. Күтім 
жасаушылар еңбегінің төлем тұрғысынан 
лайықты бағаланбауы, тіпті ақы төленбеуі, 
күтім индустриясындағы басым көпшілігі 
жалдамалы жұмысшылар, атап айтқанда, бала 
бақшалар тәрбиешілері мен білім беру 
жүйесінің мұғалімдері, сондай-ақ күтушілер 
мен мейірбикелер болып келетін әйелдер 
еңбегінің жағдайы қашан да жақсармайтынын 
көрсетеді [23].

3.3 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 
ісі бойынша қызметтер

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту (МТО) 
сапасын жақсарту және МТО ұйымдарының 
қызметтеріне қолжетімділікті кеңейту 
балаларды жан-жақты дамыту және әйелдерді 
еңбек нарығына тартуды ілгерілету үшін 
маңызды құрал болып табылады.
2015 ж. БҰҰ "Біздің әлемді қайта құру: 2030 
жылға дейінгі тұрақты даму саласындағы күн 
тәртібі" [24] қарарын қабылдады, ол тұрақты 
дамудың 17 түрлі мақсатын айқындап берді. 
Төртінші мақсат "жалпыға бірдей және әділ де, 
сапалы білім беруді қамтамасыз ету және 
барлық адамдардың өмір бойы білім алу 
мүмкіндігін ынталандыру" мәселесін қамтиды 
және міндеттердің бірі - 2030 жылға қарай жас 
балаларға сапалы күтім, білім беру және 
дамыту салаларында жалпыға бірдей қол 
жетімділікті қамтамасыз ету және оларды 
бастауыш білімге дайындау деп айқындаған 
[24]. 
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің ресми статистикалық деректері 
бойынша 2018 жылы Қазақстанда мектепке 
дейінгі мекемелерде 100 орынға 106-ға жуық 
баладан келген. Қазақстан өңірлерінің 80%-да 
балабақшаларда орын тапшылығы сезіледі. 
Мектепке дейінгі мемлекеттік мекемелердің 
тапшылығына және жекеменшік 
орталықтардың қымбаттығына байланысты, 
әсіресе тұрмысы төмен - әлеуметтік осал 
отбасылардан шыққан балалар мектепке дейін 
сапалы білім ала алмайды. Мигранттар, 
азшылық топтар және басқа да әлеуметтік 
осал топтар ұлттық білім беру көрсеткіштеріне 
кірмей қалған. Мемлекет қабылдаған 
бағдарламалар мен бастамалар негізінен қала 
тұрғындарына бағытталған, ал ауыл 
балаларының проблемаларын қозғамайды.
2018 жылы Қазақстанда  барлығы 10 314  МТО 
ұйымы жұмыс істеді, оның ішінде 6 565 -і – 
мемлекеттік меншікте,  3 749-ы – 
жекеменшікте. 2000 жылмен салыстырғанда  
МТО мекемелерінің саны 1089 бірліктен 9,5 
есеге өсті, сол кезде оның 923-і мемлекеттік, 
162-і жекеменшік және төртеуі шетелдік 
меншікте болды [21]. 
ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері 
бойынша 2018 жылы мектепке дейінгі жастағы 
балалардың 57.83% - ы мектепке дейінгі 
біліммен қамтылды, бұл ЭЫДҰ елдері 
бойынша орташа көрсеткіштен айтарлықтай 
төмен. 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 
мектепке дейінгі біліммен қамту 95.24% 
құрады. 2000 жылдан бастап МТО-ны 
ұйымдастыруға бағытталған  мемлекеттік 
шығын көбейтіліп,  мектепке дейінгі ұйымдар 
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саны да тұрақты өсу үрдісіне ие болғанына 
қарамастан,  МТО ұйымдарында орын 
жетіспеушілігі проблемасы әлі де өзекті болып 
қалып отыр. 2018 жылы  МТО ұйымдарына 
қабылдануға 556154 бала кезекте тұрды [21].     
2018 жылы Қазақстанда 1991 жылдың 
соңындағы халық саны 1 943 949 адамға 
артып, тұрғындарының саны 18 395 660 
адамды құрады [25]. Балалар саны да өсті 
(балалар санының өсуі 2004 жылдан бастап 
байқалады) және 2018 жылы мектеп жасына 
дейінгі балалар саны (3 жастан 6 жасқа дейін) 
1 537 539 адамға жетті [24]. Қазақстанда бала 
туудың деңгейі жоғары болып келеді (әр 1000 
адамға жаңа туған 20-22 сәби) [26]. 2019 
жылдың басында елдегі үй 
шаруашылықтарының 54,3% - ында кәмелетке

толмаған балалар болған, олардың ішінде 
отбасының 16% - ында үш бала, ал 9% - ында 
үш баладан көп балаға дейін болған.  2018 
жылы елдегі жұмыспен қамтылған тұрғындар 
үлесі 80% - ды құраса,  жұмыссыздық деңгейі 
4,8%  болған [21]. 
90-шы жылдардағы социалистік 
орталықтандырылған экономиканың 
ыдырауы және оған жалғасқан дағдарыс 
мемлекеттің білім саласына жұмсайтын 
шығындарының азаюына және мектепке 
дейінгі ұйымдар санының күрт төмендеуіне 
әкелді. 
1991 жылдан 2003 жылға дейін МТО 
ұйымдарының саны 8 881-ден 1106-ға дейін 
қысқарды [21]. 2, 3 сур.). 
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2-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдар саны (қала / ауыл)

Мектепке дейінгі ұйымдар саны, барлығы 
Мектепке дейінгі ұйымдар саны, қала
Мектепке дейінгі ұйымдар саны, ауыл

Дереккөз: stat.gov.kz деректері бойынша [21].
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Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар 
саны 1991 жылғы 1 023 099-дан 2003 жылы 

156 542-ге дейін төмендеп кетті [21]. 3, 4 сур.).
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3-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардың саны (мемлекеттік / жекеменшік)

Мектепке дейінгі ұйымдар саны, барлығы
Мектепке дейінгі ұйымдар саны, қала
Мектепке дейінгі ұйымдар саны, ауыл

Дереккөз: stat.gov.kz деректері бойынша [21].
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4-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар саны

Дереккөз: stat.gov.kz деректері бойынша [21].
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ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім 
туралы Ұлттық баяндамасында 
демографиялық фактор елдің экономикасы 
мен біліміне әсер ететін маңызды құрамдас 
бөліктердің бірі екендігі атап көрсетілген [25]. 
Өз кезегінде елдегі экономикалық 
тұрақсыздық отбасылық шешім қабылдауға 
және бала тууға да әсер етеді. Егер 1991 
жылдың соңында 3-6 жас аралығындағы 
балалардың саны 1 467 658 болса, 2003 жылы 
бұл көрсеткіш 859036 адамға дейін 
төмендеген [25]. 
Демек мектепке дейінгі жастағы балалар 
санының азаюы, мектепке дейінгі 
ұйымдардың қызметіне сұранысты азайтуы 
керек еді, алайда бұл мекемелерде орын

МТО ұйымдарының тапшылығы 2000 жылдың 
басында, экономикалық өрлеу мен бала туу 
санының өсуі басталған кезде ел үшін күрделі 
сын-мәселеге айналды. 2004 жылдан бала 
саны өсе бастады, 2018 жылы 3-тен 6 жасқа 
дейінгі бала саны елде 1 537 539-ға жетті [25].
МТО ұйымдарында орын жетіспеушілігі 
проблемасын шешу үшін Қазақстан Үкіметі 

жетіспеушілігі -тапшылық болатын. 
Мемлекеттік және ведомстволық МТО 
ұйымдарының көпшілігі  мемлекеттік 
қаржыландырудың күрт қысқаруы мен 
балабақшалары жұмыс істейтін ведомстволық 
кәсіпорындардың құлдырауына байланысты 
жабылды; ғимараттардың бір бөлігі 
жекешелендіріліп, олар  коммерциялық 
мақсаттарда, қоймалар, дүкендер және т.б. 
ретінде пайдаланылса, ғимараттардың  ендігі 
бір бөлігі қараусыз қалды. Ресми статистикаға 
сәйкес, 2003 жылы мектеп жасына дейінгі 
балалардың тек 21,59% - ы мектепке дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамтылды (сурет. 
5) [21]. 

балаларды мектепке дейінгі біліммен 100% 
қамтуды ілгерілетуге бағытталған білім беру 
жүйесін реформалауды бастады. ҚР Үкіметі 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
қызметтерін кеңейтуге ықпал ететін 
мынандай стратегиялар, бағдарламалар мен 
заңдарды және заңдық актілерді қабылдады:
1997 жылы "Қазақстан-2030: барлық 
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5-сурет. 1-6 (7) жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту
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Дереккөз: stat.gov.kz деректері бойынша [21].
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қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі 
және өмір сүру деңгейін арттыру" 
мақсатындағы ұзақ мерзімді стратегия 
қабылданды;
2005-2010 жж. арналған "Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы". 
Қазақстан Республикасының "Концессиялар 
туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі № 167-III 
Заңы. 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі № 319 "Білім туралы" заңы 
"Қазақстан Республикасының 2020 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспары" (2010 
жылғы 1 ақпан). 
"Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы" (2010 жылғы 7 
желтоқсан).
"Қазақстан Республикасында денсаулық 
сақтауды дамытудың "Саламатты Қазақстан 
"мемлекеттік бағдарламасы" (2010 жылғы 29 
қараша).
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
туралы" заң (2001 жылғы 17 шілде).
2007-2011 жылдарға арналған "Қазақстан 
балалары"мемлекеттік бағдарламасы.
"Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және 
оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі 
2010-2014/2020 жылдарға арналған "Балапан 
" бағдарламасы»
 "ҚР-ның 2050 жылға дейінгі  "Қазақстан-2050" 
даму стратегиясы" 2012ж. 
Қазақстан Республикасының  "Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік туралы" 2015 жылғы 31 
қазандағы № 379-V ҚРЗ заңы. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 
217 бұйрығы. "Балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиелеу мен оқыту нысандарына 
қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарға" қатысты санитарлық ережелерін 
бекіту туралы " (күші жойылған).
ҚР ДСМ-нің  "Мектепке дейінгі ұйымдарға 
және балалар үйлеріне қойылатын 
санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға 
қатысты" санитарлық ережелерін бекіту 
туралы» 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 
бұйрығы.
"Мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
арттыру жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары 
(2012-2018 жылдар)" (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 26 наурыздағы № 254 қаулысы). 
2014. 
"Білім беруді және ғылымды дамытудың 
2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы".

ҚР "Білім туралы" 13.11.2015 № 398-V заңы.
ҚР-ның "Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы" заңы, 2018 жылғы 4 шілде № 172-VI.
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 
шілдедегі "Білім туралы" заңы МТО сапасын 
арттыру мақсатында МТО-дың жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларының мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандартына сәйкестігі 
жөніндегі талапты енгізеді (15-баптың 1-
тармағы), сондай-ақ 5-6 жастағы балалар үшін 
міндетті мектепалды даярлықты енгізеді [26]. 
Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 
шілдедегі "Концессиялар туралы" заңы МТО 
ұйымдарының қызметтерін әлеуметтік 
маңызды тұрғыда айқындай отырып, 
"әлеуметтік инфрақұрылым және 
экономиканың барлық салаларындағы 
тіршілікті қамтамасыз ету" нысандарын 
концессияға беруге мүмкіндік жасады. 
Осылайша бизнес сектор МТО бойынша 
қызметтерді жүзеге асыруға мүмкіндік алды 
[27].
"Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы" білім беру 
сапасын жетілдіруді және 2020 жылға дейін 
білім берумен толық қамтуды мақсат етіп 
қояды. Осы мақсатты іске асыру үшін 
Бағдарлама білім беруді қаржыландыруды 
арттыруды көздейді [28].  
2012 жылғы желтоқсанда қабылданған "ҚР-
ның 2050 жылға дейінгі "Қазақстан-2050 " 
даму стратегиясы" МТО-ны дамытуды білімді 
және дені сау қоғамды қалыптастырудағы 
мемлекеттің басым міндеті ретінде айқындап, 
білім беруді қаржыландыруға елдің ЖІӨ-нің 
4.1% - ын, ал мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға ЖІӨ-нің 0.6% - ын бөлуді белгіледі 
[29]. 
Мемлекет қабылдаған шаралар МТО саласын 
мемлекеттік қаржыландырудың, мектепке 
дейінгі ұйымдарды әкімшілік және қаржылық 
орталықсыздандырудың артуына ықпал етті. 
Қабылданған бағдарламаларды жүзеге асыру 
білім беру саласы қызметкерлерінің 
еңбекақысын көтеру, бала туу және 1 жасқа 
толғанға дейінгі бала күтімі бойынша 
жәрдемақыларды төлеу, тұрмысы төмен 
отбасыларға әлеуметтік көмек көрсету 
нәтижесінде кедейлік проблемаларын шешіп, 
азайтуға ықпал етті. Әйелдерге жүктілігіне 
байланысты 126 күндік ақылы еңбек 
демалысы берілді. Бұған қоса, ата-аналардың 
біріне бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтімі 
бойынша ақы төленбейтін демалыс алу құқы 
берілді [30].  
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Алайда,  МТО-ға бөлінетін мемлекеттік 
шығындардың артуынан  мектепке дейінгі 
білім беру қызметтеріне 
қанағаттандырылмаған сұраныс 
проблемалары 2009 жылға дейін де шешілген 
жоқ.  2009 жылы ЖІӨ-ге қатысты мектепке 
дейінгі білімге жұмсалатын мемлекеттік 
шығындар ЖІӨ-нің 0.2% - ын құрады; елде 
1852 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істеді және 
балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 
24.8% - ды құрап, төмен болды [21], (5-сур.). 
Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған ұзақ мерзімді мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде МТО 
ұйымдарының жетіспеушілігі проблемасын 
түбегейлі шешу және мектепке дейінгі білім 
беру қызметтерінің сапасын жетілдіру 
мақсатында "Балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету 
жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған 
"Балапан" бағдарламасы қабылданды, ол 
кейіннен 2020 жылға дейін ұзартылды. 
"Балапан" бағдарламасы 2015 жылға қарай 
балалардың 77.7% - ын мектепке дейінгі білім 
берумен қамтуға және 2020 жылға дейін 
балаларды 100%  қамтамасыз етуге 
бағытталған. Бағдарламада 2010 жылдан 
бастап 2020 жылға дейінгі әр жылға арналған 
нақты іс-қимылдар мен индикаторлар 
айқындалды. Мектепке дейінгі тәрбиемен 
және оқытумен 100% қамту мақсатына 
балабақшаларға арналған жаңа ғимараттар 
салу, бұрын жекешелендіріліп кеткен 
балабақшаларды қайтару, МТО жекеменшік 
ұйымдар мен шағын орталықтар ашу, 
мектепке дейінгі мекемелерге мемлекеттік 
білім беру тапсырысын беру және мектепке 
дейінгі жекеменшік ұйымдарды субсидиялау, 
МТО ұйымдарын тек жеке тұрған 
ғимараттарда ғана емес, тұрғын үй 
кешендерінің бірінші қабаттарында да ашу 
[31] арқылы қол жеткізу жоспарланған. 
"Балапан" бағдарламасын іске асыру үшін 
2010 – 2013 жылдарға 165 940 млн.теңге 
бөлінді, оның ішінде 162 920,5 млн. теңге 
республикалық бюджеттен және 3 019,5 млн. 
теңге жергілікті бюджеттерден. 
Бағдарламаның 2014 – 2020 жылдарға 
арналған бюджеті 190 млрд.536 млн. теңгені 
құрайды, оның ішінде республикалық 
бюджеттен 41 млрд. 242 млн. теңге бөлу 
болжанып отыр; бірақ жұмсалатын қаржының 
149 млрд. 294 млн. теңге болатын басым 
бөлігі жергілікті бюджеттерге [31] жүктелген.

2013 жылдың соңында Бағдарламаны іске 
асыру айтарлықтай нәтижелер көрсетті және 
мектепке дейінгі ұйымдардың саны 7661-ге 
дейін ұлғайды, бұл елде барлығы 1852 
мектепке дейінгі ұйым болған 2009 жылмен 
салыстырғанда 4 есе артық. 2013 жылы 1 
жастан 6 (7) жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 40%-
ға жетті [21], (5 сур.). Мектепке дейінгі білім 
берумен қамтудың өсімі  негізінен 3 жастан 6 
жасқа дейінгі балаларды қамтыды және 2013 
жылы осы жастағы балалардың 73.4% - ы МТО 
ұйымдарына барды [32].
Оң өзгерістерге қарамастан, 2013 жылы МТО  
мекемелерінде орын тапшылығы әлі бар 
болатын, ал кезек күткендер тізімінде 406000-
нан астам бала болса, оның ішінде 196600 
бала 3-тен 6 жасқа дейінгілер еді [30]. 
Бағдарлама 2020 жылға дейін ұзартылды.
2013 жылы мектеп жасына дейінгі балалар (0-
ден 7 жасқа дейін) 2.4 миллион болды, бұл 
бүкіл тұрғындардың 15% - ын және туғаннан 
бастап, кәмелеттік жасқа дейінгі балалардың 
50% - ын құрады [33]. 
Қазақстан Үкіметі МТО ұйымдарын ашуға 
қойылатын талаптарды қарапайымдандырып, 
жеңілдету үшін бірқатар шаралар қабылдады. 
2015 жылы мектепке дейінгі мекемелерді 
лицензиялау шарттары қайта қаралды және 
жеңілдетілді [32]. Ал 2016 жылы Үкімет МТО 
ұйымдарын ашуға лицензия алу туралы 
талапты толық жойды [35]. 
2015 жылғы мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік туралы заң шағын және орта 
бизнесті мектепке дейінгі мекемелер желісін 
дамытуға тарту үшін қажетті қаржылық-
экономикалық ынталандырулар жасап, 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігін 
әзірлеуге және оның жұмыс істеуіне ықпал етті 
[36]. Бала күтімі бойынша қызметтерге 
мемлекеттік білім беру тапсырысы мектепке 
дейінгі жекеменшік мекемелерге де беріле 
бастайды [31]. 
ҚР Ұлттық экономика министрлігі [37] және ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігі [38] МТО 
ұйымдарын ашу үшін неғұрлым жеңілдетілген 
санитарлық нормалар мен ереже талаптары 
қарастырылған  нормативтік құжаттар 
қабылдады. Тұрғын үй кешендерінің бірінші 
қабаттарында жалға алынған үй-жайларда 
МТО мекемелерін ашуға рұқсат етілді және 
балабақша ашу үшін жеке ғимарат болуы 
керек деген бұрынғы талап жойылды.
2016 жылдан бастап ҚР Салық кодексінде

24Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



балабақшаларды ашатын кәсіпкерлер үшін 
салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Салық 
кодексінің 135-бабына сәйкес, әлеуметтік 
қызметтер көрсететін ұйымдар, оның ішінде 
мектепке дейінгі мекемелерді қоса алғанда, 
табыс салығынан босатылды [39], сондай-ақ 
"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
саласындағы білім беру қызметтерін жүзеге 
асыру бойынша айналымдар қосымша құн 
салығынан" босатылды [39]. МТО қызметтері 
үшін осы жеңілдіктер 2017 жылғы Салық 
кодексінде де,  2019 жылғы оның жаңа 
редакциясында да сақталған [40]. Осы 
шаралардың барлығы жекеменшік МТО 
мекемелері санының өсуіне ықпал етті. 2010 
жылмен салыстырғанда,  мектепке дейінгі 
жекеменшік ұйымдардың саны 309 болса, 
2014 жылы олардың саны 5 есеге артып, 1460 
ұйымды құрады. 2018 жылы олардың саны 2.6 
есеге дейін өсіп,  3749 ұйымға жетті [21], (3-
сур.).
2018 жылы құрылған 788 жаңа МТО 
мекемелері кезек күткендер тізіміндегі 
балаларға арналған 62.4 мың қосымша орын 
ашса, 711 МТО ұйымы жекеменшік болды, 
олар 47,4 мың жаңа орын құрды [25]. 
2018 жылы елдегі мектепке дейінгі 
жекеменшік ұйымдардың саны 3 749 бірлік 
болды немесе 329181  орынды қамтамасыз 
ететін барлық МТО ұйымдарының 36,3% - ын 
құрады, ал бұл МТО мекемелеріне баратын 
барлық балалардың 34,9% - ы [21]. 3).
2018 жылы 3 және одан жоғары жастағы 
балаларды МТО мекемелеріне қамту 95% [25] 
жетті, бұл 2020 жылға дейінгі кезеңде білім 
беруді реформалауда басымдық берілген 
бағыт болды. МТО мекемелеріндегі қамту 
көрсеткішінің өсуіне негізінен мектепке дейінгі 
жекеменшік ұйымдар мен шағын орталықтар 
санының артуы ықпал етті. 
 Осы жылы 3 жастан 6 жасқа дейінгі 
балалардың саны 1 034 997 баланы құрады, 
оның ішінде 985 721 бала МТО ұйымдарына 
барды [41]. Сонымен бірге, 3 жасқа дейінгі 
балаларға күтім жасау қызметтерін 
институционализациялауды кеңейту 
проблемасы да бар, бұл әйелдердің жұмыс 
күшіне қатысу деңгейін арттыруға мүмкіндік 
береді.
2018 жылы МТО  мекемелерінде бір жастан 3 
жасқа дейінгі балалардың үлес салмағы 31.7% 
- ды құрады (2017 жылы-28,2%), бұл ЭЫДҰ 
елдері бойынша 34% - дық орташа 
көрсеткіштен де төмен [34].
Осы жастағы балаларды МТО мекемелерінің 
қызметімен қамту көрсеткішінің төмендігі ата-

анасының біріне бала 3 жасқа толғанға дейін 
берілетін заңдық негіздегі демалыс құқығымен 
байланысты болуы мүмкін [34]. Сондай – ақ 
отбасының баланы балабақшаға беру  
жөніндегі шешіміне мемлекеттік  МТО 
мекемелеріндегі қызмет сапасының төмендігі; 
ал жекеменшік МТО ұйымдарының қызмет 
ақысының тым қымбаттығы (көбінесе 
әйелдердің табысынан асып түсетін) және 
негізінен жалақысы төмен қызмет салаларында 
(білім беру, медицина) жұмыс істейтін 
әйелдердің жалақысының мардымсыздығы; 
декреттік демалыстан кейін еңбек нарығында 
әйелдердің бәсекеге қабілетсіздігіне 
байланысты оларды жұмысқа 
орналастырудағы қиындықтар; қазақстандық 
әйелдердің сәбиін 1.5-2 жасқа дейін емшек 
сүтімен қоректендіруге бейімдігі сияқты 
бірқатар факторлар әсер етуі мүмкін. МТО 
мекемелерінде 3 жасқа дейінгі балалардың 
үлес салмағының аздығының маңызды себебі - 
мемлекеттік балабақшаларға қабылдау үшін 
"оңтайлы" жас  мөлшері 3 жас болып 
есептелетіндігімен де  байланысты [42]. 
Мемлекеттік тапсырыс бойынша жекеменшік 
балабақшаға жолдама алу үшін кезекте тұрған 
баланың жасы 3 жастан асқан болуы тиіс, бұл 
ретте жолдама балабақшада орын болған 
жағдайда ғана беріледі [43]. Аз қамтылған 
отбасылардың  балалары үшін жекеменшік 
балабақшалар қолжетімсіз. Осылайша, МТО 
мекемелері тарапынан 0-ден 3 жасқа дейінгі 
балаларға күтім жасау қызметтерін ұсынудың 
жеткіліксіздігі байқалады. Үкімет үшін баланы 
балабақшаларға қабылдау жасын қайта қарап, 
0-ден 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге күтім 
бойынша қызметтер ұсынуды қамтамасыз 
еткен орынды болар еді.
МТО мекемелерінің саны қарқынды өскенімен 
де, осы ұйымдардағы орын тапшылығы 
мәселесін ол әлі толық шешкен жоқ. ҚР БҒМ 
деректері бойынша [25] 2018 жылы 0-ден 6 
жасқа дейінгі 556 154 бала  МТО мекемелеріне 
қабылдану кезегі бойынша тізімде тұрған. Бұл 
ретте Қазақстан қалаларындағы 
балабақшаларға сұраныс ауылдарға қарағанда 
төрт есе көп [25]. Кезек күту тізіміндегі барлық 
мектеп жасына дейінгі балалардың 80% - ы 
қалада тұратындар [25], 6-сурет]. Қалаларда 
мектепке дейінгі білім беру қызметтеріне 
сұраныстың  жоғары болуы ауылда жұмысқа 
орналасу мүмкіндігінің болмауынан және 
ауылдық жерлерде инфрақұрылымның 
дамымауына байланысты тұрғындардың 
жаппай қалаға қоныс аударуына байланысты.
Қазақстан тұрғындарының 42.6% - ы ауылда
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мекемелерінде орын тапшылығы 
проблемасын азайту мақсатында мектепке 
дейінгі ұйымдарға жолдама берудің 
автоматтандырылған жүйесін енгізді. 
"Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына 
жолдамаларды беру, кезекті қалыптастыру 
және жұмыс істеу процесін автоматтандыру 
бойынша әдістемелік ұсынымдар" әзірленді 
[44].
Елде бала туу деңгейінің жоғары болуы және 
қазіргі кезек күткендер тізімі бала күтімі 
бойынша қызметтерді 
институционализациялауды одан әрі 
кеңейтудің қажеттілігін көрсетеді. 2018 жылы 
мектепке дейінгі білім мен тәрбие беру 
қызметін 880 896 бала қамтылған 10 314 
мектепке дейінгі мекеме ұсынды [21]. Көп 
жағдайда МТО ұйымдары балабақшалар мен 
шағын орталықтар түрінде қызмет еткен. 
Қазақстандағы мектепке дейінгі оқу-тәрбие 
қызметімен айнлысатын МТО ұйымдарының 
құрылымы мемлекеттік және жекеменшік 
бөбекжайлардан, балабақшалардан, 
отбасылық балабақшалардан, санаториялық 
балабақшалардан, "мектеп-балабақша" 
кешендерінен, мектепке дейінгі шағын 
орталықтардан тұрады. МТО қызметін негізгі 
атқарушылар балабақшалар, шағын 
орталықтар және бөбекжайлар болып 
табылады. Бөбекжайларға 1 жастан 3 жасқа 
дейінгі балалар барады. Балабақшаларға 3 
жастан 6 жасқа дейінгі балалар қамтылады.
МТО мекемелерінің  санын ұлғайтуға негізінен 
жекменшік балабақшалар мен шағын 
орталықтар ашу есебінен, ал аз ғана бөлігі 
жаңа мекемелер құрылысын салу арқылы  қол 
жеткізіледі (5-кесте). 
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Ауыл/0-3 жас

тұрады, ал ауылдық жерлерде кедейлік 
қалаға қарағанда 2.7 есе жоғары [21]. 2018 
жылы 3-6 жастағы балаларды мектепке 
дейінгі біліммен қамтудың ең төменгі 
көрсеткіштері Нұр-Сұлтан қаласында (83,7%) 
және Алматы қаласында (82,7%) тіркелді [25]. 
Ауылдан қалаға ішкі көші-қон ағыны 3 жастан 
6 жасқа дейінгі 28 835 баланы қамтыды. 2018 
жылы көші-қон нәтижесінде Алматы 
қаласында балалар саны 4468 адамға өсті [25].
 
6-сурет. Балабақшалардан орын алу 
кезегі туралы мәліметтер, 2018 ж., адам.
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мемлекет реттеп отырады. ҚР БҒМ 2017 жылы 
ашықтықты қамтамасыз етіп, ел бойынша 
бірыңғай кезек  желісін құру арқылы МТО 
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Жаңа МТО мекемелерін ашуды жеңілдету 
мақсатында қайта қаралған және 
оңайлатылған санитарлық-эпидемиологиялық 
нормалар теріс нәтиже беріп, пайдалануға 
қабылданған МТО мекемелері 
қанағаттанарлықтай дайындалмаған, 
инфрақұрылымы жеткілікті жағдайда 
жетілмеген болып шыққан. Мұндай 
мекемелер ыстық судың, кәріз жүйелерінің 
немесе тіпті сумен жабдықтаудың 
болмауынан бүлдіршіндерді қабылдап, 
оларға толыққанды қызмет көрсетуге 
бейімделмеген. Әсіресе, мұндай проблемалар

Ауылдық жерлердегі МТО мекемелерінің  
үлес салмағы қалаларға қарағанда көп және 
2018 жылы ол  60,7% - ды құрады. 2019 
жылдың бас кезінде  4057 МТО ұйымдары 
елдің қалаларында, ал 6257-сі  ауылдарда 
орналасқан болатын [24]. 2). 
Сонымен қатар ауылдық жерлерде мектепке 
дейінгі ұйымдардың контингенті қалаларға 
қарағанда 1.5 есеге төмен және тиісінше 365 
012 және 515 884 адамды құрайды [45]. 
Ауылдардағы мектепке дейінгі ұйымдар 
әдетте шағын көлемде болады; кішігірім 
ауылдардағы МТО ұйымдарының балалар 
топтары көбіне толық жабдықталмаған 
немесе түрлі жастағы балалар бір топқа 
біріктірілген болады, мекемелердің көпшілігі 
шағын орталықтар түрінде жұмыс істейді. 
Ауылдық мекемелердің  орташа контингенті 
58 баланы құраса, қалада бұл көрсеткіш 127 
балаға дейін жетеді. [45]. Қалалық жерлерде 
МТО ұйымдарының қызметтеріне сұраныс 
жоғары (7-сурет). 

ауылдық МТО ұйымдары үшін өзекті. 2018 
жылы ел бойынша МТО  ұйымдарының 19,6% 
- ында ыстық су болмаған, 23,2% - ында кәріз 
жүйесі болмаған,  ал 15.3% - ында сумен 
жабдықтау болмаған. Мектепке дейінгі 
мекемелерді қарқынды түрде ашу әдістері 
көрсетілетін қызметтердің де сапалы болуына 
өзінің кері әсерін тигізді (қызметкерлердің 
төмен жалақысы, тәрбиешілер мен 
медбикелер біліктілігінің төмендігі, 
техникалық жарақтандырудың болмауы, 
ескірген оқу-әдістемелік материалдар) [25]. 
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Строительство, из них:
за счет РБ
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5-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардың 
ашылу мониторингі, 2018 ж.

Дереккөз: [25].
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7-сурет. Қала-ауыл бөлінісіндегі МТО желісінің балаларды қамтуы және даму серпіні

Дереккөз: [25].
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3.3.1 Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуды қаржыландыру

ҚР Қаржы министрлігінің деректеріне сәйкес, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бюджеті 2018 жылы 10.12 трлн. теңге болды. 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 27-
бабына сәйкес, бірыңғай бюджеттік 
сыныптама құрамына: 1) бюджет түсімдерінің 
сыныптамасы; 2) бюджет шығындарының 
мақсатты топтарға байланыстырылмаған 
экономикалық мазмұн бойынша шығындарды 
айқындайтын бюджет шығыстарының 
экономикалық сыныптамасы кіреді. (жалақы, 
қызметтерге ақы төлеу және т.б.); 3) 
мемлекеттік функцияларды іске асыруға 
арналған бюджет шығындарының негізгі 
бағыттарын айқындайтын бюджет 
шығыстарының функционалдық сыныптамасы 
[46]. Бюджет шығыстарының функционалдық 
сыныптамасына мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуға арналған шығындар, мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту ұйымдарында медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру, мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың қолжетімділігін 
қамтамасыз ету, мектепке дейінгі білім беру 
саласын әдістемелік қамтамасыз ету, бала туу 
және оның күтімі жөніндегі жәрдемақылар, 
медициналық-әлеуметтік мекемелерде

қарттар мен мүгедектер үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетуге арналған 
шығындар және т. б. кіреді.
Бала күтімі бойынша шығындарды қаржылық 
инвестициялармен қатар қараған кезде үй 
шаруашылығында бала күтімі бойынша 
төленбейтін еңбекті және бюджетке түспей 
қалған салықтарды қараған орынды болар еді 
[47]. Бала күтімі бойынша шығыстардың 
бюджеттік сыныптамасына ата-аналардың 
балаларына арналған мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарының қызметтеріне қол 
жеткізудің шектеулілігі (орын тапшылығы, 
жалақының төмендігі, МТО-дан қызмет 
көрсету ұсынысының болмауы, қызмет 
сапасының төмендігі) салдарынан жұмысқа 
шыға алмауына байланысты бюджетке 
түспеген салықтардың толық алынбауынан 
болатын шығындар кірмейді. 
2018 жылғы жалпы мемлекеттік шығыстар 
құрылымында білім беруге арналған 
шығындардың үлесі 17.2% - ды құрады (9-сур.). 
Бұл көрсеткіш Тұрақты дамудың төртінші 
мақсатындағы міндеттерге қол жеткізу 
бойынша БҰҰ ұсынған деңгейге сәйкес келеді, 
атап айтқанда мемлекеттік шығыстардың 
15-20% - ы шегінде. 2012 жылдан бастап 2018 
жылға дейін бұл көрсеткіш салыстырмалы 
түрде тұрақты болып қалды, 2012 жылы 19.3%  
ең жоғары мән болса, 2017 жылы 14.8%  
төменгі мәнге азайды [21]. 
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8-сурет. ҚР-ның білім беруге бөлінген мемлекеттік шығыстарының серпіні 
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Номиналды мәнде 2000 жылдан бастап МТО-
ға  арналған шығыстар тұрақты өсу үрдісіне ие 
және ол 2018 жылы 274,6 млрд.теңгені 
құрады (8-сурет). Сонымен қатар, 2018 жылы 
елдің ЖІӨ-нен білім беруге жұмсалатын 
мемлекеттік шығыстар үлесінің көрсеткіші 
3.3% - ды құрады, бұл БҰҰ ұсынған  4-6% -дық  
деңгейден төмен және ЭЫДҰ елдері бойынша 
5% -дық орташа деңгейден төмен [25]. 2015 
жылғы соңғы деректерге сәйкес, ЖІӨ-ге 
қатысты мектепке дейінгі білім беруге 
арналған шығыстар 0.6% - ды құрады, бұл 
ЭЫДҰ елдері бойынша орташа алғанда 0.8% -
ға төмен [34]. 
2018 жылғы қаңтардан бастап елдегі МТО 
ұйымдары қаржыландырудың жан басына 
шаққандағы  жаңа моделіне көшеді, бұл жүйе 
2020 жылы толықтай енгізіліп,  персоналға 
жұмсалатын шығыстарды қысқартуды, тікелей 
білім беруді дамытуға жұмсалатын 
шығыстарды ұлғайту және қаражатты бөлудегі 
ашықтықты қамтамасыз ету мақсатын 
көздейді.[34]. Қаржыландырудың жаңа 
моделі жан басына шаққандағы 
қаржыландыру болады. Жан басына 
шаққандағы қаржыландыру нормативі 
жалақыға, оқулықтарға, коммуналдық 
қызметтер мен жабдықтарға, оқушыларды 
күтіп-бағуға, тамақтандыруға, көлікке және 
басқа да шығыстарға арналған нақты 
шығындарды ескере отырып есептеледі. ҚР 
Білім және ғылым министрлігі шығыстардың 
негізгі бөлігін (жалақыға, оқу 
материалдарына, коммуналдық қызметтерге) 
айқындайды да, одан әрі облыстық және 
аудандық бюджеттерге береді [48].

Мемлекеттік  МТО ұйымдарында ата-аналар 
баланың тамағын ғана төлейді. Бала күтімі 
бойынша толық тегін қызмет мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған 
мамандандырылған мекемелерде 
ұсынылады. Жекеменшік балабақшалар үшін 
мемлекеттік тапсырыс бойынша тамақтану 
құнын қалалық мәслихат бекітеді [49].
Алайда, қазіргі уақытта жан басына 
шаққандағы қаржыландыруға көшу күрделі 
проблемаларға тап болды. Бір балаға 
жұмсалатын шығындар бойынша есептелген 
сома МТО мекемелерінің  шығынын толық 
өтей алмайды. Әсіресе,  мектепке дейінгі 
жекеменшік ұйымдардың алдында жан 
басына шаққандағы қаржыландырудың 
жеткіліксіздігі өзекті проблема болып тұр. 
Бастапқы кезеңде мемлекет бір баланы күтіп-
бағуға шамамен 20 мың теңгедей қаржы 
бөлді. Кейін төлем нормалары ел бойынша 
орташа есеппен 27 мыңға дейін ұлғайтылды, 
бірақ төлемнің айырма сомасы 
республикалық бюджеттен жергілікті 
бюджетке аударылды. Алайда, көбінесе 
жергілікті бюджеттер бұл айырмашылықты 
қамтымайды [50]. Тіпті 2019 жылы норматив 
бойынша қайта есептелген сома, МТО  
жекеменшік  ұйымдарының барлық негізгі 
шығындарын өтей алмаған [50].  Дегенмен,  
жекеменшік МТО мекемелері мектепке 
дейінгі білім-тәрбие беру орындарының 34.9% 
- ын жабады және елдегі  барлық осындай 
ұйымдардың 36.3% - ын құрайды [40]. 
Сондай-ақ, Қазақстандағы білім беру саласы 
қызметкерлерінің жалақысы ең төменгілердің 
бірі екенін атап өту керек [21]. 2018 жылдың 3 
тоқсанында ҚР Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитетінің дерек-
мәліметтері бойынша балабақша 
тәрбиешісінің орташа айлық атаулы жалақысы 
62373 теңгені құрады [21]. Естеріңізге сала 
кетейік, 2018 жылдың қыркүйек айында ең 
төменгі күнкөріс деңгейі 29146 теңге болған 
[21]. 
Осылайша, Қазақстанда ЖІӨ-ге қатысты 
мектепке дейінгі білім беруге арналған 
мемлекеттік шығыстар төмен. Жан басына 
шаққандағы қаржыландырудың жаңа моделін 
толыққанды іске асыру үшін бюджетаралық 
қатынастар мен жан басына қатысты 
қаржыландыру нормативін есептеу әдістері 
толықтай жетілдірілмеген. 
МТО мекемелеріне қабылдану үшін кезек 
тізімінің сақталуы және елде бала туу 
көрсеткішінің жоғары болуы бала күтімі 
бойынша қызметтерді одан әрі кеңейтіп, 
ұлғайтудың өзекті мәселе болып тұрғанын 
көрсетеді. Осыған байланысты МТО-ның жаңа 
ұйымдарын құруға қатысты қызметкерлердің 
жалақысына, инфрақұрылымды дамытуға 
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9-сурет. ҚР Мемлекеттік шығыстарының 
құрылымы, 2018 ж., % 
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арналған болжамды шығындарды мұқият 
есептеу қажет. Шығыстарды 
қаржыландырудың нақты көздерін айқындау 
қажет; МТО жүйесін дамытуға қатысы бар 
барлық министрліктердің ынтымақтастығы; 
мүмкіндіктері шектеулі балалардың, ауылдық 
жерлердің ерекше қажеттіліктерін ескере 
отырып, МТО мекемелері бойынша бюджет 
қаражатын біркелкі бөлу; 3 жасқа дейінгі 
балалардың МТО-ға қабылдануын 
қамтамасыз ету және т. б. қажет.

3.4 Көмекке тәуелді отбасы мүшелерінің 
күтімі бойынша қызметтер 

Барлық қоғамдарда әйелдер, ерлер және 
мүмкіндігі шектеулі балалар көбінесе ең 
маргиналды топтардың қатарына жатады 
және адам құқықтарын жүзеге асыру 
мәселесінде айрықша проблемаларға тап 
болады. Ұзақ уақыт бойы мұндай 
проблемалар олардағы физикалық, 
психикалық, интеллектуалдық немесе 
сенсорлық ауытқулардың табиғи және айқын 
салдары деп есептеліп келді.
Шамамен миллиардтан астам адам немесе 
әлем тұрғындарының шамамен 15%-ы (2010 
жылғы жаһандық халық санын бағалауға 
сәйкес) қандай да бір мүгедектік дертімен 
түрімен өмір сүреді. Бұл 1970 жылдары 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
жүргізіп, 10% құраған алдыңғы бағалаудан көп 
жоғары көрсеткіш. "Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау шолуына "сәйкес, 15 жастан асқан 785 
миллионға жуық адам (15,6%) мүгедектік 
жағдайында өмір сүреді, ал "Аурулардың 
жаһандық ауыртпалығы туралы есепте" 975 
миллионға жуық адам (19,4%) деп бағаланған. 
Осы бағалаулар аясында, "Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау шолуы" бойынша, 110 
миллион адам (2,2%) жұмыс жасауда елеулі 
қиындықтарға тап болады, ал "Аурудың 
жаһандық ауыртпалығы туралы есептің" 
бағалауынша, 190 миллион адам (3,8%) "өте 
ауыр мүгедектік халінде", бұл квадриплегия, 
депрессияның ауыр түрі немесе толық 
соқырлық сияқты жағдайлардан туындаған 
мүгедектікке тең [51].

Мүгедек әйелдер, ерлер мен балалардың 
бірқатары қоғамға толықтай интеграцияланған, 
олар қоғамдық өмірге белсене  қатысады және 
түрлі қызметке, іс-шараларға араласады.  Десек 
те, олардың көпшілігі кемсітушілік, сыртқа тебу, 
оқшауландыру, тіпті қорлау проблемаларына 
кез болады. Көптеген мүгедектер тақыр 
кедейлік жағдайында, арнайы мекемелерде 
тұрады, білім алу немесе жұмыс істеу үшін 
мүмкіндіктері жоқ, сөйтіп, маргиналданудың 
басқа да көптеген факторларын бастан кешеді. 
Көптеген елдер мүгедек жандардың өмірін 
жақсарту бойынша түрлі шараларды жүзеге 
асыра бастағанымен, бұл салада әлі де 
істелетін іс  көп.
Дүниежүзілік мүгедектік туралы баяндаманың 
мәліметтері мүгедек жандар кез болатын 
көптеген кедергілерді болдырмауға және 
адамның мүгедектігіне байланысты 
қолайсыздықтарды жеңуге болатындығын 
көрсетеді [52].
Қазақстан 2015 жылы Мүгедектердің 
құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясын 
ратификациялады, сол арқылы мүгедек 
адамдардың экономикалық, азаматтық, 
әлеуметтік және мәдени құқықтарын кемсітусіз 
және басқалармен тең дәрежеде іске асыру 
жөніндегі халықаралық стандарттарды 
имплементациялау бойынша міндеттемелерді 
өзіне алды. Конвенция нормаларын іске асыру 
үшін 2015 жылғы 3 желтоқсанда 24 
заңнамалық актіге, оның ішінде үш кодекске 
түзетулер енгізген "Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мүгедектердің құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" ҚР заңы 
қабылданды [53].
Қазіргі уақытта Қазақстанда ерекше 
қажеттіліктері бар 680 мыңнан астам адам 
тұрады, олардың 61,5% - ы еңбекке қабілетті 
жаста, 25,7% - ы зейнеткерлік жастағы 
адамдар, 12,8% - ы 18 жасқа дейінгі балалар.  
Соңғы үш жылда ерекше қажеттіліктері бар 
адамдардың үлес салмағы салыстырмалы 
түрде тұрақты және бүкіл тұрғындар арасында 
– 3,7% құрайды [54].
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 
2018 жылғы 1 шілдеден бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедекке жататын кәмелеттік жастағы 
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мүшесінің орташа табысы арасындағы 
айырманы құрайтын болады. 2018 жылғы 1 
желтоқсандағы жағдай бойынша бала тууына 
байланысты біржолғы жәрдемақы алушылар 
саны 332,3 мың адам болып, оларға 34,2 млрд 
теңге төленген.  (2017 жылдың сәйкес 
кезеңінде 34,7 млрд теңге болатын 
жәрдемақыны 392 743 адам алды). 
Жәрдемақы мөлшері: бірінші, екінші және 
үшінші балаға - 91 390 теңге көлемінде (2017 
жылы - 86 222 теңге); төртінші және одан көп 
балаға - 151 515 теңге (2017 жылы - 142 947 
теңге) құрайды. Өзгерістерге сәйкес, 
мемлекеттік жәрдемақы 4 немесе одан да көп 
кәмелетке толмаған балалары немесе 23 
жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын 
студенттері бар көп балалы отбасыларға 
тағайындалады. Сонымен, 4 балалы  отбасы 
42496,   5,– 53126, 6 – 63757, 7 – 74388 теңге 
алатын болады. Жәрдемақы алушылардың 
саны 2017 жылмен салыстырғанда артты, бұл 
АӘК алу өлшемшарттарының қатарына енді 
тек жалақы мен қосалқы шаруашылықтан 
түскен табыс кіретіндігіне байланысты. Бұрын 
студенттік стипендиялар мен түрлі әлеуметтік 
төлемдер ескерілетін. АӘК реформалауға 

10-суретке сәйкес, атаулы әлеуметтік көмекті 
есептеу және төлеу форматы 2018 жылдан 
бері өзгергенін байқауға болады. Атаулы 
әлеуметтік көмек- бұл аз қамтылған 
азаматтарға және табысы төмен отбасыларға, 
оның ішінде көпбалалы отбасыларға берілетін 
ақшалай төлем. АӘК 18 жасқа дейінгі 
балаларға, сондай-ақ жоғары және кәсіптік 
оқу орындарында оқитын 23 жасқа дейінгі 
студенттерге төленеді. Егер бұрын әр балаға 
айына 21 мың теңге төленсе, енді 
төлемдердің мөлшері кедейлік шегі мен жан 
басына шаққандағы отбасының әрбір

дайындық 2002 жылы Дүниежүзілік банкпен 
ынтымақтастық аясында басталды. Осылайша, 
2014-2017 жылдар аралығында елде "Өрлеу" 
пилоттық жобасы іске асырылды, нәтижесінде 
мемлекеттен көмек алушылар үшін әлеуметтік 
келісімшарттар жүйесі, көмек алу 
шарттылығы, сондай-ақ аз қамтылған 
отбасыларды өз алдына оқшау қалдырмау  
тәжірибесі енгізілді. Атаулы әлеуметтік көмек 
реформасын жалғастыра отырып, 2018 жылы 
АӘК тағайындау құқығын анықтау үшін табыс 
деңгейіне қойылатын критерий өзгеріп, оны 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40% - ынан 50% 
- ға дейін көтерді. Нәтижесінде АӘК алушылар 
саны 2017 жылмен салыстырғанда 20 есеге 
артты.
Қазақстан Республикасында мүгедек 
жандардың құқықтарын қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2025 
жылға дейінгі Ұлттық жоспардың (бұдан әрі – 
Ұлттық жоспар) мақсаттары-мүгедектердің 
құқықтары туралы Конвенцияны 
ратификациялауға байланысты Қазақстан 
Республикасы қабылдаған міндеттемелерді 
іске асыру және  2030 жылға дейін әлеуметтік 
жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар 
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мүгедек жандарға күтім жасайтын адамдар үшін 
жаңа жәрдемақы түрі енгізілді. Бүгінгі таңда  
мөлшері 29699 теңгені құрайтын мұндай 
жәрдемақы 10 мың отбасына тағайындалды. 
881 ұйым арнайы әлеуметтік қызметтердің 
кепілдендірілген көлемін  ерекше сұраныстары 
бар 100 мыңға жуық адамға көрсетті, оның 
ішінде 8,8 мың адам 130 ҮЕҰ арқылы қызмет 
алды. Жалпы, 2018 жылы мүгедектігі бар 
адамдарға әлеуметтік қамсыздандыру мен 
көмек көрсетуге 302,8 млрд теңге 
қарастырылған (2017 жылға қарағанда 121% 
өскен) [53].

10-сурет. Әлеуметтік жәрдемақылардың 3 
түрінің көлемі.

Дереккөз: [21].
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үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті 
қоғам қалыптастыру болып табылады.
Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция 
нормаларының ережелерін 
имплементациялауға жағдай жасауға 
бағытталған Қазақстан Республикасында 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 – 2018 жылдарға арналған іс – шаралар 
жоспарын (бұдан әрі-іс-шаралар жоспары) үш 
кезеңмен жүзеге асыру аяқталды. Іс-шаралар 
жоспарының негізгі мақсаттары мен 
міндеттері орындалды. (Қазақстан 
Республикасында мүгедек адамдардың 
құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс 
сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға 
дейінгі Ұлттық жоспар). 
Жыл сайын 200 мыңнан астам мүгедек жан 
оңалтудың техникалық құралдарымен және 
қызметтерімен (ОТҚ) қамтамасыз етіледі. 2018 
жылы ОТҚ – мен қамтамасыз ету үлесі мұқтаж  
жандардың  жалпы санының 57,8% – ын 
құрады (2013 жылы – 88 %, 2015 жылы – 67 %, 
2016 жылы-67 %, 2017 жылы-67,5 %).
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасының 2012 жылғы 14 
желтоқсандағы "Қазақстан–2050 
"Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты" атты Жолдауын іске асыру үшін 
жұмыс берушілер тұрғындардың әлеуметтік 
осал топтарын жұмысқа белсенді тартып, 
оларды еңбекақымен қамтамасыз ететін 
жағдайларды жасау қажеттігі атап өтілді. 2019 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
еңбекке қабілетті жастағы 411 мың мүгедек 
адамның 27% - дан астамы (111,5 мың адам) 
жұмыс істейтін болған. Мүгедектігі бар 
еңбекке қабілетті жастағы  адамдардың 
қатарында мүгедектік топтары бойынша ең 
көп үлес салмаққа ие болатындар 
мүгедектіктің екінші тобындағы (46% немесе 
191,9 мың адам) және мүгедектіктің үшінші 
тобындағы (45% немесе 186,4 мың адам) 
адамдар,  ал ең азы мүгедектіктің 1-
тобындағы жандардың үлесі (9% немесе 39,7 
мың адам.)  Мүгедек жандарды жұмыспен 
қамтуды кеңейту мақсатында жұмысқа 
орналастыру квотасы қайта қаралды. Егер 
бұрын ол барлығы үшін үш пайызды құраса, 
бүгінгі күні ауыр еңбек пен зиянды, қауіпті 
болып келетін жұмыстардағы жұмыс 
орындарын есепке алмағанда, 

жұмыскерлердің санына қатысты 2–ден 4 
пайызға дейін сараланған тәсіл жүзеге 
асырылады.  Квота аясында мүгедектігі бар 7,4 
мың адам жұмысқа орналастырылды. Квота 
бойынша жұмысқа орналастырылған 
мүгедектігі бар жандардың басым көпшілігі 
білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік 
қызметтер, сауда, ауыл шаруашылығы және 
көлік салаларында жұмыс істейді.
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде мүгедек адамдар 
тұрғындардың өзге де осал топтарымен қатар 
артықшылық тәртібімен елді жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына қатысуға 
құқылы.
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Бағдарламаға қатысушылар қатарына 18,9 
мың мүгедек адам енгізілді, бұл бағдарламаға 
қатысушылардың жалпы санының 2,8% - ын 
құрайды, оның ішінде 16,6 мың адам жұмысқа 
орналастырылды.
Мүгедек адамдарды жұмысқа орналастыру 
бойынша жұмыс берушілерді ынталандыру 
мақсатында 2018 жылдан бастап, мүгедек 
жандарды жұмысқа алғаны үшін жұмыс 
берушілердің арнайы жұмыс орнын 
жарақтандыруға жұмсаған шығындарын 
субсидиялау енгізілді. 2019 жылғы 1 
қаңтардан бастап ҚР "Мемлекеттік сатып алу 
туралы" заңында мүгедектердің қоғамдық 
бірлестіктері мен олар құрған ұйымдардың 
мемлекеттік сатып алуға қатысу рәсімдерін 
автоматтандыру бөлігінде түзетулер күшіне 
енді. Бұл шара тауарларды жеткізу, 
жұмыстарды орындау және қызметтерді 
көрсету кезінде мүгедектердің қоғамдық 
бірлестіктері мен олар құрған ұйымдардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейді 
[54].
Сарапшылардың айтуынша, мүгедектік 
"жасарып" келеді, жарақаттар мен түрлі 
кеселдердің салдарынан мүгедектер 
арбасына таңылған ержеткен бозбалалар мен 
бойжеткен қыздар көбейе түскен. Аурудан 
зардап шеккен олар өз үйлерінде томаға-
тұйық күн кешкенді жөн көреді.
"Әлемдік демографиялық перспективалар: 
2019 жылғы қайта қаралған басылым" есебіне 
сәйкес, 2050 жылға қарай 2019 жылғы әрбір 
11-шімен (тұрғындардың 9%) салыстырғанда 
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әлемдегі әрбір алтыншы адам 65 жастан асады 
(тұрғындардың 16%). 2050 жылға қарай Еуропа 
мен Солтүстік Американың әрбір төртінші 
тұрғынының жасы 65 және одан да асқан 
жастағылар болады. 2018 жылы тарихта алғаш 
рет 65 жастан асқан адамдардың саны бүкіл 
әлемде бес жасқа дейінгі балалар санынан 
асып түсті. Болжам бойынша, 80 жастан асқан 
адамдардың саны үш есе артады: 2050 жылы 
2019 жылғы 143 миллионнан 426 миллионға 
дейін жетеді [55].
БҰҰ болжамдарына сәйкес, әлемдегі 
тұрғындар саны алдағы бірнеше онжылдықта 
өсіп, 2030 жылы қазіргі 7,7 млрд — тан 8,5 
млрд-қа дейін, ал 2050 жылы 9,7 млрд-қа 
дейін артады. Қазақстанда да өсім күтілуде: 
2050 жылға қарай тұрғындар саны 24 млн 
адамға жетеді. 2019 жылдың басында 
Қазақстан тұрғындарының саны 18,4 млн адам 
болды, бұл оның алдындағы  жылмен 
салыстырғанда 1,3% - ға артық (18,2 млн адам). 
Соңғы 10 жылда елдегі тұрғындар санының 
орташа өсімі 1,5% - ды құрады [56].
Қазақстанда да үрдіс байқалады: егер 2014 
жылы 65 жастан асқан тұрғындар  6,8% — ын 
құраса, 2018 жылдың соңында олар 7,5%-ға 
жетті. Болжамды деректерге сәйкес, елде 65 
жастан асқан қарт адамдар үлес салмағының 
екі есеге жуық ұлғаятындығы байқалады, 2050 
жылға қарай 7,5% - дан 14,1% - ға дейін. Атап 
өтсек, БҰҰ жас шкаласы бойынша ҚР 
тұрғындары "қартайған" болып саналады [57].
Жоғарыда атап өтілген шарттар нәтижесі қарт 
азаматтардың өмір сүру деңгейін жақсарту 
болып табылатын тұрғындардың қартаю 
проблемалары бойынша биліктің барлық 
деңгейлері мен тармақтары қабылдайтын 
шешімдерді айқындайды. Бұған зейнетақылар 
мен жәрдемақылардың тұрақты түрде өсуі, 
медициналық қызмет көрсетудің жақсаруы, 
олар үшін медициналық-әлеуметтік 
мекемелер желісінің қалыптасуы және т. б. 
дәлел бола алады. Үкіметтік емес ұйымдардың 
тұрғындардың қартаю мәселелерін шешуге 
қатысуын кеңейтуге, сондай-ақ қарияларға 
әлеуметтік қызмет көрсетуге бизнесті тартуға 
бағытталған құқықтық және 
ұйымдастырушылық шарттар жасалды [58].
Алайда, егде жастағы азаматтардың өмір сүру 
сапасын жақсарту тұрғысынан бірнеше 
міндеттерді жүзеге асыру қажет. Бұл ретте 

мемлекеттің осы саладағы негізгі күш-жігері 
мынадай басым бағыттарға 
шоғырландырылатын болады: қарт 
азаматтардың кірістерін қорғау, қолжетімді 
медициналық көмекпен қамтамасыз ету, 
кедергісіз мекен-жайда белсенді ұзақ өмір 
сүру ортасын қалыптастыру.
Болжамдарға сәйкес, Қазақстанда 2019 
жылдан бастап 2050 жылға дейінгі кезеңде 
әлеуетті қолдау коэффициенті 2 есе 
төмендейді, яғни 65-тен асқан жастағы 1 
зейнеткерге шамамен еңбекке қабілетті 
жастағы 3,5 адам келеді, бұл соңғыларына 
жүктемені арттырады. 2018 жылдың соңында 
1 зейнеткерге 6,8 еңбекке жарамды адам, ал 
2014 жылы-7,5 адамнан келді. Бұл 
коэффициенттің төмен болжамды мәндері 
Қазақстан тұрғындарының  қартаю 
процестерінің еңбек нарығына, экономикалық 
көрсеткіштерге әлеуетті ықпалын, сондай-ақ 
Қазақстан таяудағы онжылдықтарда тап 
болуы мүмкін әлеуметтік және зейнетақымен 
қамсыздандыру саласында мемлекеттік 
бюджетке түсетін жүктеменің артатындығын 
атап көрсетеді [59].
 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша Қазақстандағы қарттар үйлерінде 
12754 зейнеткер тұрған. 2018 жылы 
Қазақстанда арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсететін 249 ұйым болды, оның ішінде 155-і 
стационарлық үлгідегі, 63 -і жартылай 
стационарлық үлгідегі, 30-ы - адамдар 
уақытша тұратын мекемелер және арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету бойынша бірнеше 
шарттары бар 1 ғана ұйым болды [60].
Бұл ретте осы ұйымдарда тұратындардың 
жалпы саны 44 433 адам болса, оның 42,9% - 
ын немесе 19 077-ін  әйелдер құрады. Атап 
айтқанда, стационарлық үлгідегі Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету жөніндегі 
мекемелерде 29 191 адам немесе жалпы 
санының 65,7% - ы, жартылай стационарлық 
үлгідегі ұйымдарда - 12 572 адам немесе 
28,3% - ы, уақытша тұратын ұйымдарда-2 378 
адам немесе 5,4% - ы, арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсетудің бірнеше шарттары бар 
ұйымда-292 адам немесе 0,7% - ы тұрған. 
Жасы бойынша тұратын (қызмет көрсетілетін) 
зейнеткерлердің жалпы санынан 12 754 адам 
немесе  28,7%, жалғызбасты-туысы жоқ 
адамдар - 5 965 адам немесе 13,4%, белгілі
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тұрғылықты жері жоқ  - 2 186 адам немесе 
4,9%,  ақылы негізде тұратын - 638 адам 
немесе 1,4%, бас бостандығынан айыру 
орындарынан бостандыққа шыққандар - 590 
адам немесе 1,3%, Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен мүгедектері - 90 адам 
немесе 0,2%, тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құрбандары -41 адам немесе 0,1%. 2018 
жылдың соңына қарай  мұнда тұратын 
мүгедектігі бар (қызмет көрсетілетін) 
адамдардың саны 23 684 адамды құрады, 
оның ішінде тірек-қимыл аппараты бұзылған 
адамдар - 3 897 адам (жалпы санынан 16,5%), 
психикалық мінез - құлқы бұзылған 
адамдар-18 090 адам (76,4%) [24]. 
Қарт адамдарға қатысты мемлекеттік 
саясаттың негізгі ережелері Қазақстан

Республикасының Конституциясында, 
Қазақстан Республикасының "Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы", "Неке (ерлі-зайыптылық) және 
отбасы туралы" кодекстерінде, ҚР Еңбек 
кодексінде, Қазақстан Республикасының "ҚР 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы", "ҚР 
мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша және жасына 
байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар туралы", "ҚР арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақы туралы", "ҚР 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы", "Ұлы 
Отан соғысына қатысушылар және оған 
теңестірілген адамдар туралы", "Қоғамдық 
бірлестіктер туралы" және т.б.  заңнамалық 
құжаттарда бекітілген  [61].
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4. БАСТАПҚЫ АҚПАРАТТЫ
ТАЛДАУ

4.1 Үй шаруашылықтарына сауалнама 
жүргізу

Сауалнама іріктеліп алынған 300 үй 
шаруашылығында  жеке құрылымдалған 
сұқбат техникасында жүргізілді, оның 65% - ын 
қалалық үй шаруашылықтары және 35% 
ауылдық үй шаруашылықтары құрады 
(Алматы қаласы және Алматы облысы 
бойынша). Сауалнамаға қатысқан барлық үй 
шаруашылығы мүшелерінің шамамен 40 
пайызы 25 пен 74 жас аралығындағы ер 
адамдар, 60 пайызы әйелдер болды. 

11-сурет: Үй шаруашылықтарының 
тұрғылықты жері

65%

35%
Қала 
Ауыл

12-сурет: Респонденттердің жынысы

Әйел адам
Ер адам

62%

38%

13-сурет: Респонденттердің жасы

54%

25%

21%

25 жасқа
дейін

46 жастан 
74 жасқа 
дейін

26 жастан 
45 жасқа 
дейін

Респонденттердің басым бөлігі (65%) ресми 
тіркелген некеде, ал респонденттердің төрттен 
бір бөлігіне жуығы үйленбегендерін немесе 
бойдақ екенін жазған. Білім деңгейі бойынша 
– респонденттердің жартысы техникалық және 
кәсіптік білімі барлар, 37% орта және 14% 
жоғары білімді тұрғындар.

14-сурет. Респонденттердің отбасылық 
жағдайы

22

4
9

65

Бойдақ/
Үйленбеген

Жесір әйел/
жесір еркек

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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15-сурет: Респонденттердің білім деңгейі

49%

14%

37%
Орта 
Техникалық 
және кәсіптік 
Жоғары

Сауалнамаға қатысқан үй 
шаруашылықтарының жартысы күтімге 
мұқтаж 6 жасқа дейінгі балаларымыз бар деп 
жауап берді. Үй шаруашылықтарының 33 
пайызында 75 жастан асқан қарт адамдар бар, 
ал 9 пайызында күтімге мұқтаж ауру (мүгедек) 
отбасы мүшелері бар. Көптеген жағдайларда, 
бұл балалар мен қарт/науқас отбасы 
мүшелеріне қамқорлық жасайтын үй 
шаруашылығындағы әйелдер. Күндізгі күтімге 
қатысты (балабақшалар, қарттар/науқастарға 
күтім жасайтын ұйымдар) мемлекеттік 
мекемелер жекеменшік орталықтарға 
қарағанда жоғары сұранысқа ие. Бұл 
жекеменшік мекемелердегі  бағаның 
қымбаттығына байланысты болуы мүмкін. 

16-сурет. Күтімге мұқтаж үй 
шаруашылығы мүшелерінің  болуы

47

21

9

33

6 жасқа 
дейінгі 

балалар
дың 

болуы

75 
жастан 
асқан 
қарт 

адамда
рдың 
болуы

Мүмкіндігі 
шектеулі 

адамдард
ың 

(науқастар, 
мүгедекте
р) болуы

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

17-сурет. Балаларды күтетін үй 
шаруашылығының мүшесі

3.2 6.48.0

22.4
14.412.0

61.6

1
1 - Күйеу
2 - Әйел
3 - Әже/ата
4 - Күндізгі күтім: балабақша, бөбекжай 
(жеке меншік ұйым)
5 - Күндізгі күтім: балабақша, бөбекжай 
(мемлекеттік мекеме)
6 - Бала бағушы немесе үй қызметкері 
7 - Үй шаруашылығының мүшесі болып 
табылмайтын туыстары немесе достары

2 3 4 5 6 7

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

18-сурет. Қарт/науқас отбасы 
мүшелеріне қамқорлық жасайтын үй 
шаруашылығының мүшесі

3.2 3.2

23.7

4.36.55.4

73.1

1
1 - Күйеу
2 - Әйел
3 - Күндізгі күтім: қарттар мен науқастарға 
күтім жасау ұйымы (жеке меншік ұйым)
4 - Күндізгі күтім: қарттар мен науқастарға 
күтім жасау ұйымы (мемлекеттік мекеме)
5 - Күтуші немесе үй қызметкері 
6 - Үй шаруашылығының мүшесі болып 
табылмайтын туыстары немесе достары
7 - Күтімді қажет етпейді (қарттар, мүгедек)

2 3 4 5 6 7

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Жоқ
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Респонденттердің жартысынан көбі 
жұмыссыздар, ал сұралғандардың төрттен

37

Сұралған үй шаруашылықтарының 34 
пайызында отбасының ай сайынғы жалпы 
табысы – 200 мың теңгеден 300 мың теңгеге 
дейін; 24 пайызында – 100 мың теңгеден 200 
мың теңгеге дейін; 14 пайызында – 300 мың 
теңгеден 400 мың теңгеге дейін; 11 
пайызында 100 мың теңгеден аздау, тек 6 
пайызында 400 мың теңгеден жоғары. 
Респонденттердің жартысына жуығы 
отбасындағы негізгі асыраушы-жұбайы/
күйеуі деп жауап берді. Респонденттердің 
62% - ы әйелдер болғанын ескере отырып, 
отбасындағы негізгі асыраушылар ер 
адамдар деп болжауға болады.
Көптеген үй шаруашылықтары (65%) соңғы 12 
айда мемлекеттен немесе басқа 
коммерциялық емес ұйымнан әлеуметтік 
қамсыздандыру төлемдерін (әлеуметтік 
төлемдер) алдық  деп жауап берген. 

19-сурет: Отбасының жалпы айлық 
табысы

100 000 теңгеден кем
100,001-200,000 тг 
200,001-300,000 тг 
300,001-400,000 тг
400 000 теңгеден артық 
Жауап беруге қиналамын/
Жауап беруден бас тартуға 

34%

23%

11%

12%

6% 14%

20-сурет. Отбасындағы негізгі 
асыраушы

29

5
12 9

45

Мен

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

21-сурет: Үй шаруашылықтарына 
мемлекеттен немесе басқа коммерциялық 
емес ұйымнан әлеуметтік қамсыздандыру 
бойынша төлемдер 

65%

35%
Ия
Жоқ

Ері/
жары

Балалар Ата-аналар Басқа
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бір бөлігі тұрақты жұмыс істейтіндерін, 
қалғандары студенттер (5%), зейнеткерлер 
(12%) және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
(9%) екенін көрсетті. Жұмыссыз 
респонденттер жұмысқа орналаса 
алмауының негізгі себебі ретінде, 
жақындарына күтім жасау бойынша өздерінің 
міндеттерімен біріктіруге болатын жұмысты 
табудағы қиындықты көрсетті. Олар атап 
өткен басқа себептер: өздерін 
қанағаттандыратын ойдағыдай  жұмыс таба 
алмаған; мамандық бойынша жұмыс жоқ; өз 
ісін ашқысы келеді немесе уәде еткен 
жұмысқа шығатын күнді күтеді. 

22-сурет. Респонденттің әлеуметтік
мәртебесі

52

5
12 9

22

Жұм
ыссы

з 

Зе
йнетке

р 

Студ
ент

Жал
дам

ал
ы 

жмысш
ы
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90%

80%

70%
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50%

40%

30%

20%

10%

0%

23-сурет. Респонденттің жұмысқа
орналаспауының негізгі себебі

11
34

29

5

1
1 - Мені қанағаттандыратын жұмыс таба 
алмадым
2 - Мамандық бойынша жұмыс жоқ
3 - Жақындарыма күтім жасау бойынша 
менің міндеттеріммен үйлесімді жұмыс табу 
мүмкін болмады
4 - Өз ісімді ашқым келеді
5 - Уәде берген, жұмысқа шығуды күтіп 
жүрмін

2 3 4 5

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Айта кету керек, респонденттердің көпшілігі 
(62%) егер бала күтімі немесе отбасының 
басқа да көмекке тәуелді мүшелеріне 
көрсетілетін қызмет (Қарттар, науқастар) 
қолжетімді болса, жұмысқа шығар едік  деп 
жауап берді. Олардың 35 пайызы, егер ай 
сайынғы жалақысы150 мың теңгеден болса, 28 
пайызы 100 мың теңгеден жалақы берсе, 
жұмысқа шығуға дайынбыз деген, ал 20 
пайызы айына 250 мың теңгеден астам 
еңбекақы өздеріне жұмысқа шығуға 
ынталандыру болатынын айтқан еді.  

24-сурет: Егер балаларға, қарттарға/
науқастарға күтім көрсету қызметі
қолжетімді болса, жұмысқа шығуға
ниеттілер

62%

38%
Ия
Жоқ 

25-сурет: Ай сайынғы жалақы, жұмысқа
шығуға ынталандыру ретінде, теңгемен

50 000 кем 
50,0001 - 100,000 
100,001 - 150,000 
150,001 - 250,000 
250 000 артық 

35%

28%
11%

20%

6%
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Ерлер мен әйелдердің үй еңбегінің 
орындалатын көлемі мен олардың жеке 
экономикалық дәулетінің өсуі арасындағы 
тәуелділік мәселесіне қатысты үй еңбегінің 
көлемін бағалау үшін мынадай қызмет 
түрлерін орындауға жұмсалатын жиынтық 
уақыт шығындары қаралды: тамақ дайындау, 
пәтерді (үйді) жинап-тазалау, тамақ өнімдерін 
сатып алу, үй шаруашылығы мүшелері тұратын 
пәтерді (үйді) жөндеу, балаларға күтім жасау 
және сабақ оқу, респонденттермен бірге 
тұратын отбасының басқа да тәуелді 
мүшелеріне (қарттар, науқастар) күтім жасау; 
сондай-ақ үй шаруашылығының жекелеген 
мүшелерінің табыс деңгейі. Үй 
шаруашылықтарын зерттеу нәтижелері жеке 
табысы жоғары әйелдердің (сонымен қатар 
бүкіл үй шаруашылығының материалдық әл-
ауқатын ескеру қажет) үй жұмыстарына (жуу, 
тазалау, тамақ дайындау және т.б.) аз уақыт 
жұмсайтындығын және табысы төмен 
әйелдерге қарағанда отбасының басқа 
мүшелеріне күтім жасайтындығын көрсетті. 
Яғни, үй еңбегі ауқымының статистикалық 
мәні кірістер деңгейіне тәуелділігі байқалады. 
Біз жоғары қаржы ресурстары бар әйелдер үй 
еңбегінің нарықтық алмастырғыштарын 
(көмекшілер, күтім жасаушы күтушілер және 
т.б.) сатып ала алады, сонымен қатар үй 
жұмысын автоматтандырады деп болжай 
аламыз. Осылайша, олар өзін-өзі тануға, 
карьера жасауға, демалуға бос уақыттарын 
арнай алады және бұл өз кезегінде олардың 
отбасылық және жеке өмірлеріне 
ризашылықпен қанағаттануларына оң әсер 
етуі мүмкін. Сондай-ақ, нәтижелер әйелдердің 
үй шаруашылығындағы жұмыспен қамтылу 
көрсеткіші ерлерден 2,5 есе жоғары екенін 
көрсетті, бұл статистика комитетінің 2018 
жылғы деректеріне сәйкес келеді: әйелдер үй 
шаруашылығының және оның мүшелерінің 
ақы төленбейтін үй қызметтеріне, сондай-ақ 
отбасы мүшелерінің ақы төленбейтін күтім 
қызметтеріне шамамен 2,9 есе көп уақыт 
жұмсайды. 

4.2 Сараптамалық сұқбат

4.2.1 МТО-Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту  

Қызметкерлер санаты бойынша күтім жасау 
мекемелері қызметкерлерінің арасында: 
тәрбиешілер/күтушілер/ қызмет көрсетуші 
персонал/әкімшілік персонал сұқбат 
деректеріне сәйкес, барлық қызметкерлердің 
ішінде тәрбиешілердің орташа үлес салмағы 
жекеменшік ұйымдарда 8,1% - ды және 
мемлекеттік ұйымдарда 21,6% - ды құрайды. 
Сондай-ақ, кішкентай бүлдіршіндер  мен 
мектепке дейінгі білім беретін жекеменшік 
және мемлекеттік мекемелерде қызмет ететін 
персоналдың орташа санында айырмашылық 
бар екенін атап өткен жөн. Сұқбатқа сәйкес, 
бұл мекемелердің қызметкерлер санаты 
бойынша қызметкер іздеуде қандай 
проблемаларға тап болғанын көре аласыз. 
Нәтижелер мемлекеттік мекемелерде 
кадрларды таңдауда күрделі қиындықтар 
байқалмайтындығын көрсетеді. 
Респонденттердің тек 6% - ы қызмет көрсету 
персоналын табудағы қиындықтар туралы 
және 10% - ы білікті мұғалімдер мен 
тәрбиешілерді таңдаудағы қиындықтар 
туралы хабарлады. Жекеменшік мекемелерде 
респонденттердің 67% - ы мұғалімдер мен 
тәрбиешілерді іздеуде қиындықтар 
кездескенін айтса, жекменшік балалар 
орталықтары өкілдерінің көпшілігі жұмысқа 
қабылдануға келетін үміткерлердің жеткілікті  
болатынын мәлімдеген. Алайда, жұмыс 
орындарын білікті үміткерлермен жеткілікті  
қамтамасыз ету туралы сөз болғанда, барлық 
респонденттер бұл мәселеде қиындықтарға 
тап болғанын айтты. Мысалы, қызмет 
көрсетуші персоналды жалдау кезіндегі 
қиындықтар туралы хабарлаған жекеменшік 
мекемелердің өкілдері  үміткерлердің 81,0% - 
ның жеткілікті біліктілігі болмайтынын атап 
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4.2.2 Тәуелді отбасы мүшелері

Біздің сұқбатымызға сәйкес, бұл мекемелерде 
қариялардың өмір сүру себептері мәжбүрлі 
жалғыздық, туыстардан бас тарту, жақын 
адамдарынан айырылу сияқты әртүрлі болып 
келеді.. Қалай болғанда да, қарт, көбінесе 
әлсіз, күш-қайраты кеткен, күнделікті күтімді 
қажет ететін адамдар өздерінің өмірлік 
мәселелерімен жалғыз қалады. Елде осы 
типтегі елуге жуық мемлекеттік мекеме 
болғанына   қарамастан, жасы келген 
жалғызбасты қариялар қатары көбеймесе, 
азаймай отыр.
Ұлттық заңнаманы талдау нәтижесі жалпы 
алғанда, азаматтардың құқықтарын 
қамтамасыз етуді реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерде қарт адамдардың 
құқықтарына қатысты кемсітушілік нормалар 
жоқ деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Бұл ретте отандық заңнаманың 
ерекшелігі, іс жүзінде Қазақстанда балалар 
мен жастарды қоспағанда, тұрғындардың жас 
ерекшеліктерін дифференциациялау өзекті 
мәселе деп қаралмайды.  Азаматтар басқа 
белгілері бойынша бөлінеді: Отанға сіңірген 
еңбегі, жұмыспен қамтылуы, еңбекке 
қабілеттілігі, қаржылық жағдайы және т. б. 
Осылайша, жасы келген қарттар  бір мезгілде 
зейнеткерлерге, мүгедектерге, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлерінеде айнала алады. 
Сәйкесінше, заңнамалық база осы 
өлшемшарттар бойынша қалыптасады. Бұл 
ретте аталған санаттағы азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын іске асыруға  
бағытталған нормативтік құқықтық актілер аз 
емес, баршылық. 
Алайда уақыт өте келе және экономикалық 
жағдайдың өзгеруіне қатысты проблемалық 
мәселелер үнемі туындайды. 
Тұрғындардың қартаюы жасы келген 
қариялардың  экономикалық және әлеуметтік 
белсенді  азаматтарға тәуелділігінің артуымен 
қатарласа жүреді. Денсаулықтың 
қанағаттанғысыз жағдайы, қаржылық 
жағдайының тұрақсыздығы, зейнеткерлік 
және зейнет жасында еңбек нарығындағы 
бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуі егде 
жастағы адамдардың едәуір бөлігіне тән 
белгілер болып табылады. Олардың көпшілігі 
қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайда 
өздерінің қабілетсіздігі мен әлеуметтік 
сұранымсыздықты сезінеді.
Ұлттар қартайып келеді, қоғамның  алдында 
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көрсеткен. Екінші басты мәселе - білікті 
үміткерлерді әдетте ұсынылған еңбек 
жағдайлары қанағаттандырмайды, атап 
айтқанда: жалақы, жұмыс уақыты және 
демалыс күндеріне көңілдері толмайды..
Сұқбат барысында балалар орталықтарының 
өкілдерінен қабылданған балалардың нақты 
санын мекемелердің сыйымдылығымен 
салыстыруды сұраған едік. Кестеде осы 
салыстырудың нәтижелері қысқаша 
көрсетілген.

6-кесте. Балалар мекемелерінің 
қызметтері мен сыйымдылығына 
сұраныс (%)

Сұраныс сыйымдылықтан 
асып түседі

Сұраныс сыйымдылыққа 
тең

Сұраныс 
сыйымдылықтан төмен

Барлығы

6 

42 

52 

6

68 

17 

15 

3

Мемле-
кеттік

Жеке-
меншік

Балалар мекемелерінің өкілдері жекеменшік 
мекемелердің 52% - ында сұраныстың 
сыйымдылықтан төмен екенін атап өтті. 
Басқаша айтқанда, жекеменшік мекемелердің 
тек 48% - ы толық қуатында жұмыс істейді. 
Мемлекеттік мекемелерде толық қуатында 
жұмыс істейтін мекемелердің үлесі 85% - ды 
құрайды.
Деректерге сәйкес, жекеменшік 
балабақшалардағы жылдық орташа төлем 420 
000 теңге болады. Мемлекеттік балабақшалар 
тек тамақтандыру үшін ақы алады. Мысалы, 
Алматы қаласы бойынша күніне 850 теңге, 
Алматы облысы бойынша күніне 650 теңге. 

7-кесте. Бір балаға жылдық ақы төлеу 
(теңгемен)

Сұқбат нәтижелері жекеменшік және 
мемлекеттік мекемелерде жыл сайынғы 
бюджеттегі ең көп шығынды персонал 
шығындары құрайтындығын көрсетеді. 

Жекеменшік балабақша
Мемлекеттік балабақша

420,000
164,000 – 215,000
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қарияларға лайықты қарттықты қамтамасыз 
ету, медициналық көмек және күтім жасау, 
зейнетақы мен жәрдемақы төлеу 
проблемалары тұр. Мысалы, Германиядағы 
қарттар үйін мекендеп тұру құны орта есеппен 
айына 1700 еуроны (700 мың теңгеден астам) 
құрайды.  18 миллион халқы Қазақстанда 
шамамен 2 млн. зейнеткер бар, ал орташа 
зейнетақы 50 мың теңгеден сәл ғана асады. 
Сонымен қатар, мағыналы сұқбаттың 
нәтижелері көптеген қарт адамдардың 
белсенді өмір сүретінін және көпшілігі бұдан 
да белсенді өмір сүргісі келетінін көрсетеді. 
Балалары өте жақын тұратын қарияларға 
Қарттар үйінде орын жоқ.  Мемлекет бұл 
мәселеде қабілетті балалар өздерінің қарт ата-
аналарына қамқорлық жасауға міндетті деген 
принципті ұстанады. Мысалы, қайта 
әлеуметтендіру орталығында заң бойынша бір 
жыл ғана бола аласыз. Шығарылғаннан кейін 
олар баспананы жалға алып тұрады немесе 
туыстарымен қарым-қатынас орнатуға 
тырысуы керек. Тағы бір нұсқа – жекеменшік 
қарттар үйлері. Олардың әрқайсысында төлем 
шарттары әртүрлі, кейбір жағдайларда тұрғын 
үйді мұра ету керек, ал басқаларында 
зейнетақыны төлемге жұмсайды. Мемлекеттік 
медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
ешкімге өз меншігін берудің қажеті жоқ  болса 
да, қарияның зейнетақысының 70 пайызы оны 
асырауға, күтіп-баптауға кетеді, зейнеткердің 
өзінде 30 пайызы қалады.
 "Ержеткен туған балалары болса да, 
бізде тұруға мәжбүр қарияларды көргенде 
жүрегің қан жылайды, біздің үйде 
мейірбикелік күтім,- дейді қарттар үйінің 
директоры,- сіз  медбикелеріміздің қаншама 
төгілген көз жасты көргенін, қаншама қайғылы 
оқиғаларды тыңдағанын көз алдыңызға 
елестете алмайсыз. Ата-аналарды балалары 
әкеледі,  өздері қарияларына қамқорлық 
жасай алмайды. Өйткені олар жұмыс істеп, 
ақша табуы керек". Жекеменшік қарттар үйлері 
иелерінің айтуынша, бүгінде 50-60 орындық 
шағын баспаналардағы барлық төсек-орындар 
толған, бос емес, ал сыртта бөтен болса да, 
жайлы және жылы үйде тұрғысы келетін 
қарттардың кезегі бір үзілмейді. Жекеменшік 

мейірбикелік үйлердің тұрғындары -
зейнеткерлер, олар қалай және не үшін мұнда 
келгендерін айтқылары келмейді. Олардың 
көпшілігі денсаулығын жоғалтқан, дімкәс 
жандар.  Жекеменшік мейірбикелік үйлерде 
оларға тиісті күтім жасалады, киімі бар, 
тамақтанады, дәрігерлердің нұсқауларына 
сәйкес ем алады. Мұндай мейірбикелік 
үйлердің құны Алматы қаласы бойынша 
айына 70 000 теңгеден басталып,150 000 
теңгеге дейін жетеді.
"Біздің елімізде балалар үшін бағдарламалар 
өте көп: даму орталықтары, тегін үйірмелер, 
клубтар, спорт секциялары және қолжетімді 
бағадағы балабақшалар. Ал қарт адамдар 
үшін не бар? Неліктен біз олар туралы 
ойламаймыз? Біз де қарттықтан қашып 
құтылмаймыз ғой. Біз бәріміз де осыған 
келеміз", - дейді бір жекеменшік Қарттар 
үйінің меңгерушісі.
Сұқбат деректеріне сәйкес,  бір бөлмеге 
қанша адамнан орналасуына қарай (бірден 
бес орынға дейін) жекеменшік қарттар үйінде 
ай сайынғы орташа төлем 70 000-нан 150 000 
теңгеге барады. Жекеменшік қарттар үйлері 
мен мемлекеттік қарттар үйлерінің басты 
айырмашылығы- мұнда қонақтар көбіне 
тұрақты қалмайды. Бір респонденттің 
айтуынша, ата-әжелер жекеменшік қарттар 
үйінде жеті күннен екі жылға дейін уақыт 
болады. Әдетте, туыстары күрделі 
операциялардан кейін егер балалары шетелде 
тұрып, ата-анасына қамқорлық жасай алмаса 
немесе күтушінің көмегі қажет болса, 
қарттарды  интернаттарға жіберетін болып 
шешім қабылдайды. Кейбір жағдайларда 
жекеменшік қарттар үйлері қариялардың бір-
бірімен араласып, сөйлесе алатын демалыс 
үйлері ретінде де қарастырылады. 
Мемлекеттік қарттар үйлері мемлекеттік 
қамқорлықтағы зейнеткерлер мен 
мүгедектердің зейнетақылары мен 
жәрдемақыларынан 70%-ын ұстап қалады. 
Жәрдемақылардың тағайындалған 
мөлшерінің 70%-ы жеке банктік шотқа немесе 
медициналық-әлеуметтік мекемелер мен 
қарттар үйлерінің қолма-қол ақшаны бақылау 
шотына аударылады. Аталған қаражатты 
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пайдалану тәртібін "Қазақстан 
Республикасындағы мүгедектігі  және 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы"1997 жылғы 16 маусымдағы ҚР заңына 
сәйкес, орталық атқарушы орган айқындайды.
Жекеменшік қарттар үйлерінің иелері соңғы 
кездері жалғызбасты, балалары тастап кеткен  
қарттардың көбейіп бара жатқанын айтады, 
олар өмірдің қиын жағдайына тап болған 
осындай үйсіз-күйсіз жандармен жылдар бойы 
жұмыс істеп келе жатқандықтан,   орталықты 
паналауға  қарттардың жиі келетінін байқаған.

4.3. Моделирование

Мектепке дейінгі білім беру мен әлеуметтік 
көмек шығындарының гендерлік және 
экономикалық көрсеткіштерге әсерін бағалау
Институционализация шеңберіндегі 
шығындарды игеру мақсатты көрсеткіштердің 
ұлғаюын, мысалы, әйелдер арасындағы жұмыс 
күшінің санын ұлғайтуды, бюджетке салық 
түсімдерінің көлемін ұлғайтуды және т. б. 
білдіреді.
Әр модель бойынша әсер етуші 
айнымалылардың төмен, орташа және жоғары 
мәндерімен 3 болжам жасалды. Дегенмен,  

модельге кез-келген басқа мәнді модельге 
қоюға болады. 
Білім беру шығындарының гендерлік және 
экономикалық көрсеткіштерге әсері
Білім беруге жұмсалатын қаржы жыл сайын 
өсе түсетін оң үрдіске ие. 2018 жылы мектепке 
дейінгі білім беру шығындары 274 589 813 
мың теңгені құрады. Үш сценарий үшін өсім 
ретінде 50 000 000, 100 000 000 және 200 000 
000 теңге өсімнің үш мәні таңдалды. Бұл 
мәндер модельге қойылып, келесідей 
нәтижелер алынды.
Әйелдердің жұмыс күші
Алынған модельге сәйкес, мектепке дейінгі 
білім беру шығыстары 1% - ға ұлғайған кезде 
әйелдердің жұмыс күшінің саны 0,05% - ға 
артады. Модель келесі көрініске ие.

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындары 50 млрд.теңгеге артқан кезде 
әйелдердің жұмыс күшінің өсуі 64 мың 
адамды құрайды және жалпы саны 4 526 мың 
адамға жетеді. Шығындар 100 млрд. теңгеге 
ұлғайған кезде өсім 97 мың адамды құрайды 
және жалпы саны 4 559 мың адам болады. 
200 млрд. теңгеге ұлғайған кезде өсім 152 
мың әйелді құрайды және әйелдердің жұмыс 
күшінің жалпы саны 4614 мың адам болады.

42Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Әйелдер арасында жұмыспен қамтылғандар 
саны
Алынған модельге сәйкес мектепке дейінгі 
білім беруге арналған шығындар 1% - ға 
ұлғайған кезде әйелдер арасында жұмыспен 
қамтылғандар 0,0678% - ға артады. Модель 
келесі көрініске ие.

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындар 50 млрд.теңгеге ұлғайған кезде 
әйелдер арасында жұмыспен қамтылғандар 
89 мың адамға дейін жетіп, жалпы саны 4309 
мың адам болады.
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9-кесте. Әйелдердің жұмыс күші

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

8.4033
19.4308
4,462
274,589,813

2018 ж. мәні
64
50,000,000
8.4176
19.5981
4,526
324,589,813

Болжам 1
97
100,000,000
8.4248
19.7413
4,559
374,589,813

Болжам 2
152
200,000,000
8.4368
19.9780
4,614
474,589,813

Болжам 3

Әйелдер жұмыс күшінің өсу серпіні 
келесі кестеде көрсетілген.

26-сурет. Әйелдердің жұмыс күші

Болжам1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

4700

4375

4050

3725

3400

3670,9
3629,5

3757,7

3957,1

4061

4170,9
4178,7

4233,4

4319,4

4417,3 4441,9
4376,7

4316,84354,8
4563,2

4461,8

4613,5381
4558,8488
4526,0509

3841,1
3866,7

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар саны
Бала санының мектепке дейінгі білім беру 
шығындарына тәуелділік моделі төменде 
келтірілген. Мектепке дейінгі білім беруге 
арналған шығыстардың 1% - ға ұлғаюы 
мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар 
санының 0,5% - ға артуына алып келеді.

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығыстар 50 млрд.теңгеге ұлғайған кезде 
бала санының өсуі 27695 адамды құрайды 
және жалпы саны 908591 адамға жетеді.
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10-кесте. Әйелдер арасында жұмыспен қамтылғандар саны

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

8.3477
19.4308
4,220
274,589,813

2018 ж. мәні
89
50,000,000
8.3685
19.5981
4,309
324,589,813

Болжам 1
131
100,000,000
8.3782
19.7413
4,351
374,589,813

Болжам 2
201
200,000,000
8.3942
19.9780
4,421
474,589,813

Болжам 3

Әйелдер арасында жұмыспен қамтылғандар санының өсу серпіні 
келесі кестеде көрсетілген.

27-сурет. Әйелдер арасында жұмыспен қамтылғандар саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

4600

4200

3800

3400

3000

3228.6
3222.5

3366.9
3463.3

3496.5

3594.6

3708.3
3839.5

3863.5

3952.6

4051.3
4131.2

4181.267
4120.7

4062.1
41134126.3

4220.292

4421.3258
4351.0128
4308.984

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мектепке дейінгі ұйымдар саны
Білім беруге жұмсалатын шығыстардың 1% - ға 
ұлғаюы мектепке дейінгі ұйымдар санының 
0,7% - ға ұлғаюына алып келеді.

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығыстар 50 млрд.теңгеге ұлғайған кезде 
мектепке дейінгі ұйымдардың саны1032-ге 
дейін өсіп, олардың жалпы саны 10314 данаға 
жетеді.
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11-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар саны

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

13.6887
19.4308
880,896
274,589,813

2018 ж. мәні
27,695
50,000,000
13.7197
19.5981
908,591
324,589,813

Болжам 1
96,525
100,000,000
13.7927
19.7413
977,421
374,589,813

Болжам 2
221,806
200,000,000
13.9133
19.9780
1,102,702
474,589,813

Болжам 3

Мектепке дейінгі мекемелердегі балалар санының өсу серпіні 
және болжамды деректер келесі кестеде көрсетілген.

28-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1200000

900000

600000

300000

0

140350147489156542
168761

185368
207798

232925257053
274905

390791

489380

584305
634504

727478
758772

807170
862305

880896

977421.2211

1102702.2048

908591.3844

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог 
қызметкерлердің саны
Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындардың 1% - ға ұлғаюы мектепке 
дейінгі мекемелердегі бала санын 0,5% - ға 
арттырады. Мектепке дейінгі білім беруге 

арналған шығындар 50 млрд.теңгеге жеткен 
кезде педагог қызметкерлер санының өсуі 817 
адамды құрайды да, олардың жалпы саны 
95655 адамға жетеді.
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12-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдар саны

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

9.2413
19.4308
10,314
274,589,813

2018 ж. мәні
1,032
50,000,000
9.3366
19.5981
11,346
324,589,813

Болжам 1
2,205
100,000,000
9.4350
19.7413
12,519
374,589,813

Болжам 2
4,416
200,000,000
9.5976
19.9780
14,730
474,589,813

Болжам 3

Мектепке дейінгі ұйымдардағы бала санының 
өсу  серпіні және болжамды деректер келесі 
кестеде көрсетілген.

29-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдар саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

16000

12000

8000

4000

0

1103 1095 1106 1120 1179 1327 1500 1692
1852

4781

6133

7221
7661

8467
8834

9410
9828
10314

11345,7972

12519,4823

14729,6768

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындар 
саны
Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындар 
санының білім беру шығындарына тәуелділік 
моделі келесі регрессия теңдеуімен 
ұсынылған.

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығындардың 1% - ға ұлғаюы мектепке 
дейінгі ұйымдардағы орындар санын 0,4796% 
- ға арттырады. Абсолюттік мәнде мектепке 
дейінгі білім беруге арналған шығындардың 
50 млрд.теңгеге көбеюі мектепке дейінгі 
ұйымдардағы орындар санының 11398 данаға 
ұлғаюына әкеледі.
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13-кесте. Педагог қызметкерлер саны

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

11.4599
19.4308
94,838
274,589,813

2018 ж. мәні
817
50,000,000
11.4685
19.5981
95,655
324,589,813

Болжам 1
7,908
100,000,000
11.5400
19.7413
102,746
374,589,813

Болжам 2
20,788
200,000,000
11.6581
19.9780
115,626
474,589,813

Болжам 3

Педагогикалық персонал құрамының өсу  
серпіні және болжамды деректер келесі 
кестеде көрсетілген.
30-сурет. Педагог қызметкерлер саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

149150

120000

90850

61700

32550

3400

1654417400
16738 17794

1922521329
24089 27277

29862

42408

52777

63304
69675

74212
80857

84796
90671

94838
95655,3311

102746,0241

115626,1118

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар 
санының өсу серпіні және болжамды деректер 
келесі кестеде көрсетілген.

Жеке табыс салығы (ЖТС)
ЖТС бюджетіне түсетін түсімдер көлемінің 
мектепке дейінгі білім беру шығындарына 
тәуелділік моделі мынадай:

Мектепке дейінгі білім беруге арналған 
шығыстардың 1% - ға ұлғаюы ЖТС бюджетіне 
түсімдер көлемін0,6179% - ға өсіреді. 

Осылайша, мектепке дейінгі білім беруге 
арналған шығындар 100 млрд.теңгеге 
ұлғайған кезде ЖТС көлемінің өсуі 75647 млн. 
теңгені құрайды және жалпы сома 914041 
млн. теңгеге жетеді. Ал мектепке дейінгі білім 
беруге арналған шығыстар 200 млрд.теңгеге 
ұлғайған кезде ЖТС көлемінің өсуі 219542 
млн. теңгені құрайды және жалпы сома 1 
трлн. теңгеден сәл асады. теңге.
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14-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындар саны

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

13.6317
19.4308
832,113
274,589,813

2018 ж. мәні
11,398
50,000,000
13.6453
19.5981
843,511
324,589,813

Болжам 1
71,399
100,000,000
13.7140
19.7413
903,512
374,589,813

Болжам 2
179,984
200,000,000
13.8275
19.9780
1,012,097
474,589,813

Болжам 3

31-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындар саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1100000

825850

551700

277550

3400

163046
164286

165711
170530

180624

215679239225
258575

372505

469288
557985

604140

675556
728551

757685
832113

896985 903511,7733

1012096,6216

943510,701

197415

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Тұрғындардың осал топтарына әлеуметтік 
көмек шығындарының гендерлік және 
экономикалық көрсеткіштерге әсері
Тұрғындардың осал топтарына әлеуметтік 

көмек көрсету шығындары жиі өзгеріп отырды 
және түрліше есептелді. Мәселен, 2018 жылы 
тағайындалған атаулы әлеуметтік көмек 
алушылар саны 40 еседен астам өсті, Үкіметтің 
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Сөйтіп егер мемлекет мектепке дейінгі білім 
беруге мемлекеттік шығындарды осы 
мөлшерге  дейін ұлғайтпаса, онда мемлекеттік 
бюджет 1 трлн. теңгеден қағылады. 

15-кесте. Жеке табыс салығы (ЖТС)

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

13.6392
19.4308
838,394
274,589,813

2018 ж. мәні
-1787
50,000,000
13.6371
19.5981
836,607
324,589,813

Болжам 1
75,647
100,000,000
13.7256
19.7413
914,041
374,589,813

Болжам 2
219,542
200,000,000
13.8718
19.9780
1,057,936
474,589,813

Болжам 3

ЖТС өсу  серпіні және болжамды деректер 
келесі кестеде көрсетілген.

32-сурет. Жеке табыс салығы (ЖТС)

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1374150

1100000

825850

551700

277550

3400

6857477381
93281

98535
122999

165033
221025

252434
268725

301284
376245.0749

438497.8385
492991.0563

552280.2836
598807

691778

750212
838391

914041.1325
836606.7989

1057935.684

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Әйелдер арасында жұмыспен 
қамтылғандар санының өсу  серпіні келесі 
кестеде көрсетілген.

Модельдерді құру нәтижесінде тұрғындардың 
осал топтарына әлеуметтік көмек шығындары 
тек әйелдер жұмыс күшінің санына ғана 
статистикалық маңызды әсер ететінін көрсетті.
 
Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар 
Алынған модельге сәйкес тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға 
арналған шығыстар 1% - ға ұлғайған кезде 
әйелдер арасындағы жұмыс күшінің саны 
0,0857% - ға өседі. Модель келесі көрініске ие.

Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларға арналған шығыстар 1 млрд. 
теңгеге өскен кезде әйелдер арасындағы 
жұмыс күшінің өсуі 132 мың адамды құрайды 
да, жалпы саны 4593 мың адамға жетеді.
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шешімі бойынша бұндай көмек алушылар 
қатары айтарлықтай өсті. Өкінішке қарай, бұл 
көрсеткіштің статистикалық болжамдылығына 
кері әсер етті. Әлеуметтік жәрдемақының бұл 
түрінен басқа тағайындалған мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар мен мүгедектік 
бойынша тағайындалған мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар туралы мәліметтер  
жинау мүмкін болды. Соңғы екі жәрдемақыға 
жыл сайын өсіп  отыратын оң үрдіс тән. 2018 
жылы тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларға арналған шығын 26 
млрд.теңгені, ал мүгедектігі бойынша 
тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларға арналған шығыстар 
шамамен 21 млрд. теңгені құрады. Үш 
сценарий үшін өсім ретінде 1 млрд.теңге, 5 
млрд. теңге және 10 млрд. теңгелік өсімінің 
үш мәні таңдалды. Бұл мәндер модельге 
қойылып, келесідей нәтижелер алынды. 

16-кесте. Тағайындалған мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

8.4033
10.1675
4,462
26,044

2018 ж. мәні
132
1,000
8.4324
10.2052
4,593
27,044

Болжам 1
186
5,000
8.4442
10.3432
4,648
31,044

Болжам 2
246
10,000
8.4570
10.4925
4,708
36,044

Болжам 3

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Мүгедектігі бойынша тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар
Әйелдер арасындағы жұмыс күші санының 
Мүгедектігі бойынша әлеуметтік 
жәрдемақыларға қатысты шығыстарға 
тәуелділік моделі мынадай.

Әйелдер арасында жұмыспен 
қамтылғандар санының өсу  серпіні келесі 
кестеде көрсетілген.

Мүгедектігі бойынша тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға 
арналған шығыстар 1% - ға ұлғайған кезде 
әйелдер арасындағы жұмыс күшінің саны 
0,074% - ға көтеріледі. Абсолюттік сандарда 
жәрдемақының осы түріне жұмсалатын 
шығындардың 1 млрд.теңгеге ұлғаюы, 
әйелдер арасындағы жұмыс күшін 121 мың 
адамға жеткізіп, олардың жалпы саны 4583 
мың адам болады.
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33-сурет. Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға қатысты әйелдер 
арасындағы жұмыс күшінің саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

4800

4450

4100

3750

3400

3670.9
3629.5

3757.7

3741.1
3866.7

3957.4

4061

4170.9 4178.7
4233.4

4319.4

4417.3
4441.974

4376.7
4316.8

4354.5 4363.2
4461.866

4707.9521
4648.1022
4593.4951

17-кесте. Мүгедектігі бойынша тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар

Y өсімі
X өсуі
lnY
lnX
Y
X

8.4033
9.9392
4,462
20,727

2018 ж. мәні
121
1,000
8.4301
9.9863
4,583
21,727

Болжам 1
179
5,000
8.4426
10.1553
4,641
25,727

Болжам 2
241
10,000
8.4558
10.3329
4,702
30,727

Болжам 3

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу
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34-сурет. Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға қатысты әйелдер 
арасындағы жұмыс күшінің саны

Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

4800

4450

4100

3750

3400

3670.9
3629.5

3757.7

3741.1
3866.7

3957.4

4061

4170.9 4178.7
4233.4

4319.4

4417.3
4441.974

4376.7
4316.8

4354.5 4363.2
4461.866

4702.4024
4640.8319
4582.9968

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу
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Қазақстандағы әйелдердің ақы төленбейтін үй 
еңбегіне зерттеу жүргізу барысында 
қорытындылар тұжырымдалып, МТО саласын 
және отбасының көмекке зәру  мүшелеріне 
күтім жасауды дамытуға қатысты түрлі 
ұсыныстар жиналды.
Жинақталған ұсыныстарды іс жүзінде жүзеге 
асыру үшін ол ұсыныстар МТО және 
әлеуметтік қорғау мәселелерін жақсы талдап-
білетін кәсіби заңгерлер тарапынан құқықтық 
сараптамадан өткізілуі керектігін атап өту  
қажет. Беріліп отырған ұсынымдар іске 
асырылу үшін жаңа нормативтік-құқықтық 
актілерді (НҚА) қабылдау арқылы немесе 
қолданыстағы НҚА-ға түзетулер енгізу арқылы 
өтуі тиіс. Заңнамаға өзгертулерден басқа, 
кейбір ұсынымдар ұйымдастыру шараларын 
әзірлеуді, іс-шаралар өткізуді, бюджет 
қаражатын келісуді және бөлуді талап етеді. 
Төменде оларды жүзеге асыру әдістерін 
көрсететін бірнеше маңызды ұсыныстар 
берілген, бірақ ұсыныстарды іске асырудың 
құқықтық тетіктерін егжей-тегжейлі зерттеп-
жасауды кәсіби заңгерлердің еншісіне берген 
жөн.
Модельдеуді жүргізу нәтижесінде 
шығындардың себеп-салдарлық 
байланысының мектепке дейінгі білім беруге 
және отбасының көмекке тәуелді мүшелеріне 
күтім жасауға, экономикалық белсенді 
тұрғындар құрамындағы әйелдер санының 
өсуіне; жұмыспен қамтуды ұлғайтуға және 
жұмыссыздықты азайтуға, мемлекеттік 
бюджеттің, атап айтқанда, жеке табыс салығы 
түріндегі салық түсімдерінің ұлғаюына; 
мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар 
санының және МТО ұйымдары санының 
өсуіне әсері айқындалды. Балаларға және 
отбасының тәуелді мүшелеріне күтім көрсету 

жөніндегі қызметтерді 
институционализациялауға арналған 
мемлекеттік шығыстардың ұлғаюы негізгі 
нысаналы көрсеткіштердің оң серпініне, 
әсіресе әйелдердің жұмыспен қамтылуының 
өсуіне, мемлекеттік бюджеттің, атап айтқанда 
жеке табыс салығы түріндегі салық 
түсімдерінің ұлғаюына; балаларды мектепке 
дейінгі біліммен қамту көрсеткішінің өсуіне 
алып келетіні дәлелденді.
Осылайша, күтім қызметтерін 
институционализациялауға мемлекеттік 
инвестициялардың ұлғаюы әйелдердің ақы 
төленбейтін бала күтіміне, үй шаруашылығы 
жұмыстарына және көмекке тәуелді отбасы 
мүшелеріне  жұмсайтын уақытын үнемдеумен 
қатар, ақы төленетін жұмысқа орналасуға 
мүмкіндік береді. Үй шаруашылығы үшін бұл 
қаржылық жағдайды жақсартуға мүмкіндік 
беретін қосымша табыс. Ел экономикасы үшін 
бұл- тұрғындардың тұтынушылық сұранысын 
арттыру түріндегі пайда, оның өзі кәсіпкерлік 
қызметпен қатар бүкіл ел экономикасының 
жандануына ықпал етеді; бұл-жұмыспен 
қамтылған әйелдер санының артуы 
нәтижесінде бюджетке салық түсімдерінің 
және зейнетақы аударымдарының ұлғаюы; 
бұл- жұмыссыздық проблемасын шешу, МТО 
мекемелерінің көбеюіне  байланысты 
қосымша жұмыс орындарын құру. 
Келесі екі кестеде тәуелді айнымалылардың 
білім беру шығындарының өсуіне қатысты 
өсімі көрсетілген. Өсім пайызбен және 
абсолютті мәндермен келтірілген. Сонымен 
мектепке дейінгі білім беруге жұмсалатын 
шығындар 1% - ға артқанда жұмыспен 
қамтылған әйелдер саны 6,8% - ға, мектепке 
дейінгі ұйымдар саны 5,3% - ға, мектепке 
дейінгі ұйымдардағы орындар саны 3,1% - 

5. ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН 
ҰСЫНЫСТАР 

Қазақстандағы әйелдердің
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ға, мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар 
саны 51% - ға, педагогтер саны 2,7% - ға және 
ЖТС  көлемі 2,3% - ға  дейін өседі. Абсолюттік 
мәндерде білім беруге арналған 
шығындардың 50, 100 және 200 млрд.теңгеге 
артуы кезіндегі көрсеткіштердің де өсімі 
көрсетілген. Мысалы, білім беру 100 млрд. 
теңгеге өскен кезде (болжам 2-де) жұмыспен 
қамтылған әйелдер саны 131 мың адамға, 
мектепке дейінгі ұйымдар саны 2 205 бірлікке, 

Әлеуметтік жәрдемақы шығындары тек 
әйелдер жұмыс күшінің санына әсер етті. 
Тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларға арналған шығыстардың 1% 
- ға артуынан әйелдер жұмыс күшінің саны
8,6% - ға өседі. Мүгедектігі бойынша
тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақыларға арналған шығыстардың 1%
- ға өсімі кезінде әйелдердің жұмыс күші
санының 0,6% - ға ұлғаяды. Абсолюттік
мәндерде білім беруге

мектепке дейінгі ұйымдардағы орындар саны 
71 399 бірлікке, мектепке дейінгі 
ұйымдардағы балалар саны 96 525 адамға, 
педагогтар саны 7 908 адамға артып, ЖТС 
көлемі 21 9542 млрд.теңгеге жететін болады.
Модельдерді егжей-тегжейлі талдау Әдістеме 
бөлімінде, білім беру шығындарының 
әйелдер жұмыс күшінің санына әсер ету 
моделінің мысалында келтірілген.

арналған шығындардың 1, 5, және 10 
млрд.теңгеге артуы кезіндегі көрсеткіштердің 
өсімі көрсетілген. Мәселен, тағайындалған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 5 
млрд. теңгеге өскен кезде (болжам 2-де) 
әйелдердің жұмыс күші 186 мың адамға дейін 
жетеді. Ал мүгедектігі бойынша 
тағайындалған мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар 5 млрд.теңгеге өскен кезде 
әйелдердің жұмыс күші 179 мың адамға 
артады.
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18-кесте. Білім беруге арналған шығындар өсімінің жиынтық кестесі

Өсім %-бен
Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

1%
50
100
200

6.8%
89
131
201

5.3%
1,032
2,205
4,416

3.1%
11,398
71,399
179,984

51%
27,695
96,525
221,806

2.7%
817
7,908
20,788

2.3%

75,647
219,542

Өсім X, 
млрд. 
теңге

Y өсімі
Жұмыспен 
қамтылған 
әйелдер саны, 
мың әйел.

МТО саны, 
бірл.

МТО-дағы 
орындар 
саны, бірл.

МТО-дағы 
балалар саны, 
адам

Педагогтар 
саны, адам

ЖТС, 
млн. теңге

19-кесте. Әлеуметтік жәрдемақыларға арналған шығыстардан әйелдер жұмыс күші
санының өсу кестесі

Өсім %-бен
Болжам 1
Болжам 2
Болжам 3

1%
1,000
5,000
10,000

8.6%
132
186
246

0.6%
121
179
241

Өсім X, 
млн. теңге Тағайындалған мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақылар
Мүгедектігі бойынша 
тағайындалған мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар 

Y өсімі

Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



Әйелдердің экономикалық белсенді 
болмауы әйелдің өзі үшін де, оның отбасы 
үшін де, жалпы экономика үшін де теріс 
салдарға әкеледі. Біріншіден, бұл үй 
шаруашылығының орташа табысының 
азаюына әсер етеді. Бұған қоса, зейнетақы 
аударымдары мен жарналары болмаған соң, 
олар зейнетақы жасына жеткенде ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 54% шегінде базалық 
зейнетақы төлемін ғана алатын болады. 2018 
жылы базалық зейнетақы төлемі 15 274 
теңгені құрады. Ресми жұмыс пен тұрақты 
табыстың болмауы әйелдердің  несие алуына 
мүмкіндік бермейді. Ресми жұмыспен 
қамтылмаған әйелдер бала туу және бала 
күтімі бойынша жәрдемақы ала алмайды, 
медициналық сақтандыруға және жұмыс 
берушінің қорынан немесе мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын әлеуметтік 
қамсыздандырудың басқа да 
артықшылықтарынан құр қалады. Үй 
шаруашылығындағы ақы төленбейтін 
жұмысты ғана орындай отырып, әйелдің көп 
жағдайда өзін-өзі дамытуға, білім-білігін 
өсіруге мүмкіндігі жоқ. Отбасының көмекке 
зәру мүшелеріне қамқорлық жасаумен ғана  
айналысқан әйелдер үшін қолдаудың 
әлеуметтік түрлерін қарастыру қажет, мысалы, 
бұл уақытын жұмыс өтілі ретінде есептеу 
керек. Тұтастай алғанда экономика үшін 
жұмыспен қамтылмаған әйелдер санының 
өсуі ресурстардың тиімсіз пайдаланылғанын 
білдіреді, бұл ел экономикасының өсу 
қарқынының төмендеуіне, салық түсімдері 
мен зейнетақы аударымдарының толық 
жасалмауына, тұтынушылық сұраныстың 
төмендеуіне, экономиканың көлеңкелі 
секторының дамуына, кедейлік көрсеткішінің 
өсуіне және елдегі жан басына шаққандағы 
кіріс көрсеткіші деңгейінің  төмендеуіне 
әкеледі.
Балаларды жастайынан күту және мектепке 
дейінгі білім беру қызметтеріне жүргізілген 
талдау нәтижесінде мынадай ұсынымдар 
жасалды:

Біздің ойымызша, мақсатты көмек әдістерін 
іске асыру және тұрғындарды осы көмекті 
институттандыруға байланысты жұмысқа 
орналасуға ынталандыру бойынша негізгі 
ұсыныстардың бірі-бұл тұрғындардың 
ақпараттандыру мәселесі. Зерттеу барысында 

● Тұрғындардың хабардар болуын 
арттыру.

әйелдердің МТО және әлеуметтік қорғау 
салаларында көмек көрсету құралдары 
туралы білмейтіндігі, хабарларының төмен 
екендігі анықталды. Бұл көмекті алушылар 
осы саладағы ақпараттың күрделі және 
шиеленіскен болатынына  шағымданады. 
Қажетті және өзекті ақпарат заңдық құжаттар 
түрінде, НҚА, заңнамаға көптеген түзетулер 
түрінде болғандықтан, оны түсініп, игеру 
Заңтану саласында жеткілікті білімі жоқ, 
сондай-ақ қажетті ақпаратты іздеу үшін 
заманауи Интернет технологияларын 
пайдалануды жете біле бермейтін адамдар 
үшін өзіндік қиындықтар туғызатыны анық. 
Осылайша, қандай жақсы заңдар қабылданса 
да, заңнамаға пайдалы түзетулер енгізілсе де, 
олар осы көмек пен ақпаратты түпкілікті  
пайдаланушылар үшін түсінікті және 
қолжетімді емес, демек  олардың тиімділік 
коэффициенті тиісті дәрежеде 
ақпараттаандыру болмағандықтан, пайдасыз 
және тиімсіз болып қала береді.
Тұрғындарды МТО саласында көмек көрсету 
және отбасының көмекке тәуелді мүшелеріне 
күтім жасау мәселелері туралы 
ақпараттандыру соншалықты бір күрделі іс 
емес, өйткені ол заңнамаға елеулі өзгерістер 
енгізіп, үлкен материалдық қаражат салуды 
қажет етпейді. Практикалық ұсыныстардан 
мыналарды ұсынуға болады.
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ:
● Барлық мемлекеттік Интернет-
ресурстардың қолжетімділік, халық үшін 
түсініктілік мәніне аудит жүргізу. Мысалы, осы 
ұсыныстарды жазу кезінде ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
ресми сайты жұмыс істемеді, ҚР Білім және 
ғылым министрлігіне ведомстволық 
бағыныстағы кейбір сайттар нашар жұмыс 
істейді. Сайттардың өзінде, олар жұмыс 
істеген кезде, кейбір функциялар жұмыс 
істемейді, ақпарат жаңартылмайды, 
сайттардың көп бөлімдері қайта жасалып, 
жабық тұрса, кейбірі дұрыс жұмыс істемейді. 
Бұл мемлекеттік органдарда ақпараттық 
ресурстардың жұмысына аз көңіл бөлінуден, 
мемлекеттік органдардың IT-қызметкерлері 
біліктілігінің немесе жүктемесінің 
жеткіліксіздігінен туындайтын жайттар. 
● Аудит жүргізуді ашық сатып алу 
конкурсын өткізу арқылы сырттағы, жеке 
ұйымдарға сеніп тапсыру қажет.
● Ақпараттық ресурстарды құру мен 
қызмет көрсетуді аутсорсингке беру,   
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ресурстарға мемлекеттік меншікті сақтай 
отырып, оны мамандар қолына сеніп тапсыру 
болады.
• Әйелдерді ақпараттандыруға арналған 
бірқатар қарапайым сайттар жасау. 2 тілде 
бейне, анимациялық роликтер жасау. Бейінді 
ведомстволар мен министрліктердің 
сайттарында осы сайттарға сілтемелер 
орналастыру. Әлеуметтік желілерде МТО 
және тұрғындардың әлеуметтік осал 
топтарына күтім тақырыптарында 
қоғамдастықтар құру (Youtube, Facebook, 
VKontakte, Instgram, Мой мир). Осындай 
интерактивті ақпараттық құралдарды 
пайдалану ақпаратты делдалдарсыз, тікелей 
көздерден, сауалнамалар, посттарға 
түсініктемелер түрінде жинауға мүмкіндік 
береді. Таргеттелген контекстік жарнаманы 
пайдалану МТО және тұрғындардың осал 
топтарын қорғау тақырыбы бойынша ақпарат 
іздеуші интернет қолданушылардың үлкен 
тобының назарын аударуға мүмкіндік береді.
• Тұрғындарды ақпараттандыру, олардан 
тікелей кері байланыс алу тұрғысындағы 
тиімді жұмыстың кілті - Министрліктердің 
басшылықтары тарапынан осы байланыс 
арналарын дамытуға деген қызығушылықтың 
болуы. Бұл шараларды іске асыру 
басқарушылық шешімдерге байланысты және 
үлкен материалдық қаражаттың қажеті жоқ, 
өйткен әлеуметтік желілердегі 
қоғамдастықтар тегін ашылып, жүргізіледі 
және олар айтарлықтай нәтиже де береді. 
Алайда, бұл шаралар арнайы 
ұйымдастырылған, жалдап алынған  кәсіби 
мамандар қолымен енгізілуі керек және оны 
жүйелі түрде жүргізу қажет, сонда ғана 
нәтиже болады.

• Тұрғындарды ақпараттандыруды
интернет желісінің көмегімен ғана жүргізу 
жеткіліксіз, өйткені елдің бәрі бірдей желіге 
қол жеткізе алмайды, ал егер бар болса, 
компьютерлер мен гаджеттерді пайдалануды 
білмейді. Бұл жұмысты теледидар арқылы, 
атап айтқанда, мемлекеттік телеарналарда 
МТО мен әлеуметтік саладағы өзекті 
мәселелер талқыланатын мамандандырылған 
бағдарламалар ашып, жүргізу арқылы 
атқаруға болады.  Осындай бағдарламалар 

тұрғындардың ақпараттану деңгейін өсіруге 
әсер етер еді. Бұл бағдарламалардың 
жазбаларын осындай мақсат үшін арнайы 
жасалған сайттар мен Youtube арналарына 
орналастыруға болады және орналастырылуы 
керек. Әйелдер арнайы мақсатпен баратын 
(емханалар, МТО мекемелері, жәрдемақы мен 
зейнетақы төлеу бөлімшелері) орындарда 
стенділер, буклеттер, плакаттар іліп қою.
Келесі ұсыныс тұрғындардың ақпараттануын 
арттыру қажеттілігімен тығыз байланысты.

● KPI-тиімділіктің негізгі көрсеткіші.
Wikipedia-ға сәйкес тиімділіктің негізгі 
көрсеткіштері (ағылш. Key Performance 
Indicators, KPI) - ұйымның мақсаттарына 
немесе процестің оңтайлылығына, атап 
айтқанда, нәтижелілігі мен тиімділігіне қол 
жеткізуге көмектесетін бөлімше (кәсіпорын) 
қызметінің сандық көрсеткіштері. Тиімділіктің 
негізгі көрсеткіштерін пайдалану ұйымға өзінің 
жағдайын бағалауға және стратегияны іске 
асыруды бағалауға көмектеседі. KPI 
қызметкерлердің, бөлімшелердің және жалпы 
компанияның іскерлік белсенділігін бақылауға 
мүмкіндік береді. Бұл әдіс тиімділікті басқару 
жүйесінің бір бөлшегі болып табылады (ағылш. 
Performance Management) мақсаттар бойынша 
басқару жүйесінің орнына (ағылш. MBO) -
Мақсаттар бойынша басқару
KPI Қазақстанның көптеген компанияларында 
бұрыннан енгізілген. Бұл жүйе егжей-тегжейлі 
сипатталып, компьютерленген. Алайда, ол әлі 
барлық жерде енгізілмеген және барлық 
жерде тиімді жұмыс істемейді. Жүйенің 
тиімділігін түпкілікті нәтижелер бойынша 
бағалауға болады және қажет те. Әзірге 
нәтижелер мардымды деуге келмейді. Бұл тек 
жәрдемақы мөлшеріне және зерттелетін 
тақырыптарға бөлінетін қаражат сомасына 
ғана қатысты емес. Тұрғындарды 
ақпараттандыруда проблемалар бар, бірақ бұл 
одан да үлкен проблеманың бір бөлігі, атап 
айтқанда, жұмыстың орындалуына 
бақылаудың әлсіздігі және жергілікті 
жерлерде жауапкершіліктің төмен болуы. 
Бақылау жақсармаса, іске асырылып жатқан 
бағдарламалар тұрып қалады, сондай-ақ 
жаңадан қабылданған бағдарламалар да 
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тежеледі. Жергілікті жерлерде тиімсіз 
жұмысты материалдық жазалау арқылы, 
мысалы, сыйлықтың бір бөлігінен айыру 
түрінде, сондай – ақ тиімді жұмысы үшін 
сыйақы берудің түрлі KPI жүйелері 
шеңберінде осындай көптеген әдіс-тәсіл 
әзірленді. Бұл ұсыныс сонымен қатар сыртқы 
араласуды емес, тиімді басқару шешімдерін 
енгізу мен басқарудың, есеп берудің және 
бақылаудың инновациялық құралдарын енгізу 
арқылы ұйымның ішкі ресурстарын 
жұмылдыруды талап етеді. KPI жүйесін 
енгізуді басқа бір ұйымға тапсыруға немесе 
өзге ұйымдарда KPI енгізу бойынша табысты 
тәжірибесі бар мамандарды жалдауға 
болады.
KPI-бұл түсінікті және ашықта та, қарапайым 
құрал. Министрліктер басшылығы үшін 
хабардарлық пайызы, қамтылған 
тұрғындардың үлес салмағы да KPI болуы тиіс. 
Сонда ғана МТО және әлеуметтік саладағы 
жоспарланған көрсеткіштер бағытында алға 
жылжу мен қозғалысты күтуге болады.
Осылайша, жоғарыда келтірілген екі ұсыным 
ішкі НҚА арқылы енгізіліп,  реттеледі, басқа 
ұйымдарда ұзақ келісулерден өтпей-ақ, 
министрліктердің ішінде басқарушылық 
шешімдер қабылдауды талап етеді.
МТО мекемелерінен орын алу үшін кезектің 
болуы, бала туу санының өсу үрдісі бала күтімі 
бойынша қызметтерді 
институционализациялауды одан әрі кеңейту 
қажеттілігін көрсетеді. Мектепке дейінгі 
мекемелер желісін дамыту  жұмыстарын 
жалғастыру қажет, ең алдымен: 

● Санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарға сәйкес келетін жаңа балабақша-
лар салу. 
Қазіргі уақытта МТО мекемелерінің санын 
ұлғайтуға негізінен қолданыстағы 
ғимараттарда жеке балабақшалар мен шағын 
орталықтар ашу есебінен қол жеткізілсе, аз 
ғана бөлігі жаңа құрылыстар салудың 
арқасында.   Бұл ретте құрылысты үлгілік 
жобаның сметасынан аспайтын көлемде 
қаржыландыру ұсынылады. 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: жаңа МТО мекемелерін салу 
мен отбасының тәуелді мүшелеріне күтім 
жасайтын мекемелер құрылысының 
тиімділігін арттыру үшін,
- ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі мен ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, ҚР Индустрия және даму 
министрлігі жанындағы құрылыс комитетіне 
қуаты жағынан әртүрлі (мысалы, 100 балаға, 
200 балаға және т.б.) МТО мекемелері мен 
отбасының тәуелді мүшелеріне күтім жасау 
мекемелерінің  құрылысы жүргізу туралы 
ресми өтінім жіберуі керек. Сөйтіп мердігерлер 
бағаны көтеріп жібермес үшін жаңа МТО 
мекемелерін құруға  жұмсалатын болжамды 
шығынның егжей-тегжейлі есебін жасауды 
тәжірибеге айналдыру қажет: қызметкерлердің 
жалақысы, инфрақұрылымды дамыту т.б. 
Шығындарды қаржыландырудың нақты көзін 
анықтау; МТО жүйесін дамытуға қатысы бар, 
барлық министрліктердің ынтымақтасуы;  
жергілікті жерлерде бюджеттің мақсатты 
пайдаланылуын бақылау.

●  Көп әйелдер жұмыс істейтін 
кәсіпорындар мен мекемелерді кәсіпорын/
мекеме жанынан МТО мекемелерін ашуға 
немесе балама ретінде балалалы әйелдерге 
субсидиялар ұсынуға міндеттеу.

● МТО жекеменшік ұйымдарына қолдау 
көрсетуді қамтамасыз ету.
Жан басына шаққандағы қаржыландыру 
нормативінің 2019 жылғы қайта есептелгенін 
ескерсек те, МТО  жекеменшік  ұйымдарының 
барлық негізгі шығындарын жаппайды [50]. 
Жекеменшік МТО мекемелері елдегі  барлық 
осындай ұйымдардың  36.3% - ын құрайды, ал 
мектепке дейінгі білім-тәрбие беруде орынның 
34.9% - ын жабады.  
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: 
- Мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс 
істейтін жеке ұйымдардың негізгі 
шығыстарын жабу үшін жан басына 
шаққандағы қаржыландыру нормативін 
ұлғайту және алдағы уақытта инфляцияның 
орташа деңгейін негізге ала отырып, жыл 
сайын индекстеуді жүргізу.

●           Жан басына шаққандағы қаржыландыру 
моделін әлі де енгізуді жалғастыру, есептеу 
әдістерін қайта қарау және модельді 
толыққанды іске асыру үшін жан басына 
шаққандағы қаржыландыру нормативінің 
мөлшерін ұлғайту. 

●           Барлық жұмыс істеп тұрған және 
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ашылатын МТО мекемелері балаларды 
толыққанды күтіп-бағуға бейімделуі тиіс. 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: жергілікті атқарушы 
органдарға мектепке дейінгі білім беру 
бойынша қызмет көрсетіп, жұмыс істеп 
тұрған ұйымдардың инфрақұрылымы мен 
абаттандырылуының сапасын бақылауды 
қамтамасыз ету және ыстық су, кәріз, сумен 
жабдықтаудың болмауына байланысты 
проблемаларды шешу тапсырылсын.

● МТО шығындарының бірыңғай 
жіктемесін әзірлеп, енгізу. 
Зерттеу барысында елде МТО ұйымдастыруға  
жұмсалатын шығындардың бірыңғай жіктемесі 
әлі жоқ екендігі анықталды. 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: МТО жүйесін дамытуға қатысы 
бар министрліктердің (ҚР Білім және ғылым 
министрлігі, ҚР Ұлттық экономика министрлігі, 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі және т.б.) іс-
қимылын үйлестіру, келісу, сол арқылы МТО-
ны жетілдіруге бағытталған тиімді санитарлық-
эпидемиологиялық, құрылыс, өрт және білім 
беру нормаларын дамытуға ықпал ету.  
Шығыстардың тиімді әлеуметтік-
экономикалық және демографиялық саясатты 
әзірлеуге ықпал ететіндей бірыңғай жіктемесін 
дайындап, енгізу. Бала күтімі мен мектепке 
дейінгі тәрбие бойынша қызметтерді 
интеграциялау жүйесі бойынша Норвегияның 
мысалын алуға болады. Бірыңғай әкімшілік 
басшылықпен жұмыс істейтін, атап айтқанда, 6 
жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеуге, 
тәрбиелеп және күтуге бағытталған барлық 
қызметтерге жетекшілік ететін Балалар мен 
отбасы істері министрлігін пайдалануға 
болады. 
 Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне сәйкес, (2008 жылғы 4 
желтоқсандағы N 95-IV) мемлекеттік 
функцияларды іске асыруға арналған бюджет 
шығыстарының негізгі бағыттарын 
айқындайтын бюджет шығыстарының 
функционалдық сыныптамасына кіретіндер: 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған 
шығыстар, МТО мекемелерінде медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру шығындары, 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
қолжетімділікті қамтамасыз ету, мектепке 
дейінгі білім берудің әдіснамасын қамтамасыз 
ету, бала туу және оның күтімі бойынша 

жәрдемақылар, медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде қарттар мен мүгедектерге 
көрсетілетін арнайы қызметтер шығыны т.б. 
Бала күтімі бойынша шығындарды қаржылық 
инвестициялармен қатар қараған кезде үй 
шаруашылығындағы бала күтімі бойынша 
төленбейтін еңбекті және бюджетке түспей 
қалған салықтарды қараған орынды болар еді 
[47]. Бала күтімі бойынша шығыстардың 
бюджеттік сыныптамасына ата-аналардың 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының 
қызметтеріне қол жеткізуі шектеулі 
болғандықтан, (орын тапшылығы, жалақының 
төмендігі, МТО-дан қызмет көрсету 
ұсынысының болмауы, қызмет сапасының 
төмендігі) жұмысқа шыға алмауына 
байланысты бюджетке түспей қалған салықтар 
кірмейді. 

● МТО-ны ұлттық деңгейде үйлестіру 
тетігін әзірлеу.
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: 
- Шоғырландырылған теңгерім мен 
шоғырландырылған есептілікті ұсынатын 
ведомствоаралық үйлестіруші орган-
мектепке дейінгі тәрбие және білім беру 
комитетін құру. Аталған шара бірыңғай 
шаруашылық жүргізуші субъекті - МТО 
ұйымдарының мақсаттарына қаражатты 
пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Бұл комитетке  МТО жүйесін 
дамытуға қатысы бар министрліктердің, 
ведомстволардың, жергілікті билік 
органдарының және азаматтық қоғамның (ата-
аналар мен мүгедектерді қоса алғанда) 
өкілдері кірер еді. Комитеттің функциялары 
ұлттық саясатты, заңнаманы, қаржылық 
стратегияларды әзірлеуді, мектепке дейінгі 
тәрбие мен білім беру жөніндегі барлық іс-
шараларды мемлекеттік деңгейде талдауды 
және үйлестіруді қамтуы мүмкін. 
- Жергілікті жерлерде, облыс, қала, аудан 
деңгейінде филиалдар құрылып, оларды 
әкімдердің орынбасарлары басқаратын 
болады (әлеуметтік мәселелер бойынша). 
Комитеттердің филиалдары сондай-ақ білім 
беру, әлеуметтік қорғау, қаржы, денсаулық 
сақтау, спорт, полиция, азаматтық қоғам, 
мүгедектер қауымдастығы, ата-аналар және т. 
б. тиісті органдар мен ұйымдардың 
өкілдерінен тұратын болады. Ол жергілікті 
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деңгейде мектепке дейінгі білім берудің 
барлық түрлері мен нысандарын үйлестіріп, 
өңірлік ведомствоаралық ынтымақтастықты 
бағалайды. 
● МТО мекемелерінің қызметін бағалау. 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ:
- Ұлттық және халықаралық деңгейлерде 
(сапаны қамтамасыз ету, балалық шақты 
дамыту, жүйенің тиімділігі) МТО жүйесін 
бағалау үшін халықаралық стандарттарға сай  
келетін МТО дамуының негізгі индикаторлары 
бойынша деректер базасын әзірлеу. 
Халықаралық салыстырмалылықты 
қамтамасыз ету және үздік практикаларды 
қолдану үшін МТОны дамытуға қатысы бар 
барлық министрліктерді тарта отырып, ЭЫДҰ 
елдерінің тәжірибесінде деректер жинауды 
дамыту қажет. Осы индикаторлар негізінде 
жұмыс сапасын жақсартуға және қателері 
болса түзетуге көмектесу мақсатында жұмыс 
істеп тұрған мектепке дейінгі ұйымдардың 
қызметіне бағалау жүргізуге болады. Алайда, 
МТО ұйымдарын бағалау жүйесін енгізуде 
тәуекелдік бар: нәтиже мен рейтингтен орын 
алу үшін бағалауды қуып кету, қосып жазу, 
мектепке дейінгі ұйымдарға  үлкен 
бюрократиялық жүктеме жүктеу (жоғары оқу 
орындарын бағалау/аккредиттеу 
тәжірибесінде). 
-Құрылған дерекқорды МТО ұйымдары 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету үшін 
веб-сайтта, ашық қолжетімділікте 
орналастыруға болады. Сайтта ата-аналарға 
арналған пікірлер мен ұсыныстар бетін 
жасауға болады.  Бұл веб-бетті ҚР БҒМ 
сайтында орналастыруға болады. 
- ЮНЕСКО ұсынған индикаторлар негізінде 
МТО сапасын қамтамасыз ету бойынша 
қызметтердің сапа/тиімділік 
индикаторларын әзірлеу: тәрбиеші мен 
балалардың арақатынасы, тәрбиешілердің 
дайындық деңгейі, техникамен 
жабдықталуы, оқыту әдістері. Мектепке 
дейінгі мекемелерді қарқынды түрде ашу 
әдістері көрсетілетін қызметтердің де сапасын 
нашарлатты. Оған қызметкерлердің 
жалақысының аздығы, тәрбиешілер мен 
медбикелер біліктілігінің төмендігі, 
техникалық жарақтандырудың болмауы, 
ескірген оқу-әдістемелік материалдар да әсер 
етті. МТО сапасын қамтамасыз ету бойынша 

шаралар жүргізу, халықаралық стандарттарға 
сәйкестендіру және үздік әлемдік 
практикаларды қолдану: тәрбиеші мен 
балалардың арақатынасы, тәрбиешілердің 
дайындық деңгейі, техникамен жабдықтау, 
оқыту әдістемесі. 

● Балалардың МТО-ға жаппай қол 
жеткізуін қамтамасыз ету үшін аз қамтылған 
отбасыларға қолдау жасау.
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: 
- Кедей отбасылардан шыққан балаларға 
жәрдемақы белгілеу; 
- Шағын   бизнесті дамытуға жасалатын 
жеңілдікті қоса алғанда, аналардың жұмысқа 
орналасуына қолдау көрсету. 
- Бала күтімі бойынша жұмыс істемейтін 
аналарға субсидиялар беру. Субсидияларды 
қаржыландыру көзі жұмысқа шыққан ата-
аналардың жалақысынан салық 
аударымдары; үй шаруашылығын тұтынудың 
өсімі есебінен алынған салықтар болуы 
мүмкін.

●  ҚР Еңбек кодексіне түзетулер енгізу: 
"жұмыс беруші бала күтімімен және 
отбасының көмекке тәуелді мүшелеріне 
қамқорлық жасайтын қызметкерлерге еңбек 
заңнамасын сақтай отырып, қызметкердің 
өтініші бойынша қолайлы жұмыс кестесін 
ұсынуға міндетті". 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: жұмыс істейтін анаға икемді 
жұмыс кестесін заңдық тұрғыда бекітіп, толық 
емес жұмыс күні немесе үйде жұмыс істеу 
мүмкіндігін де беру, әйелдің  кәсіби және 
аналық міндеттерін қоса атқаруына жағдай 
жасайды.  Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексінде, 74-баптың 1-тармағында: 
"қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық 
және өзге де жеке қажеттіліктерін өндіріс 
мүдделерімен ұштастыру мақсатында 
қызметкерлер үшін икемді жұмыс уақыты 
режимі белгіленуі мүмкін"делінген. Икемді 
жұмыс кестесіне ауысу тек тараптардың 
келісімі бойынша мүмкін болады. Алайда, 
жұмыс берушілер көбінесе аталған норманы 
бекітетін келісімшарттарға қол қоюға мүдделі 
емес. Жұмыс істейтін аналар үшін икемді 
жұмыс кестесін ұсынудың барлық шарттарын 
айқындау және жергілікті жерлерде оны 
бұзудың алдын алу мақсатында норманы іске 
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асыру тетіктерін пысықтау қажет.  

●  МТО ұйымдары тарапынан 0-ден 3 
жасқа дейінгі балаларға күтім қызметі 
бойынша ұсыныстың ұлғаюына ықпал ету. 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ:
- Балаларды балабақшаға қабылдау жасын 
қайта қарау және мемлекеттік тапсырыс алған 
мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдар мен 
жеке балабақшаларда 0 жастан 3 жасқа 
дейінгі бүлдіршіндердің күтімі бойынша 
қызметтер ұсынуды қамтамасыз ету. 0-ден 3-
ке дейінгі жас санатындағы балаларға күтім 
бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынысын 
ұлғайту үшін МТО мемлекеттік ұйымдары 
көрсететін қызметтер сапасын арттыру; 
әйелдердің табысынан асып кететін МТО 
жекеменшік ұйымдары көрсететін 
қызметтердің құнын реттеу; негізінен 
жалақысы төмен қызмет салаларында (білім 
беру, медицина) жұмыс істейтін әйелдердің 
жалақысын арттыру; декреттік демалыстан 
кейін олардың еңбек нарығында бәсекеге 
қабілетсіздігіне байланысты әйелдерді 
жұмысқа орналастыруға қолдау жасау; 
мемлекеттік тапсырыс бойынша мемлекеттік 
те, жекеменшік те балабақша үшін "3 жыл" 
деп айқындаған "оңтайлы"  жасты қайта 
қарап, балабақшаға 3 жасқа толмай 
алатындай жаңа талаптарды бекіту керек. 

●         МТО ұйымдарына қабылдауды одан 
әрі автоматтандыруды ілгерілету. 
ІСКЕ АСЫРУ: мектепке дейінгі ұйымдарда 
орынның бар- жоғы туралы электрондық 
дерекқорды жетілдіру: МТО-ның барлық 
ұйымдары орындарды электрондық портал 
арқылы ұсынуы тиіс. 

●          Ұйымдар бойынша бюджет қаражатын 
оңтайлы бөлуді қамтамасыз ету
Мүмкіндігі шектеулі балалардың, ауылдық 
жерлердегі балалардың ерекше 
қажеттіліктерін ескеретін МТО; 3 жасқа дейінгі 
балалардың МТО-ға қабылдануын 
қамтамасыз ету және т. б. Бюджет қаражатын 
бөлу кезінде ашықтық пен әділдікті 
қамтамасыз ету қажет. 
● Мектепке дейінгі білім беруді қоса 
алғанда, білім беруге арналған шығыстарды 
ұлғайту. 2018 ж.
елдің ЖІӨ-нен білім беруге жұмсалатын 
мемлекеттік шығыстар үлесінің көрсеткіші 
3.3% - ды құрады. ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік 

шығыстар БҰҰ ұсынған деңгейдің 4-6% - ынан 
және ЭЫДҰ елдері бойынша орташа деңгейдің 
5% - ынан төмен болмауға тиіс [36]. Тиісінше, 
мектепке дейінгі білім беруге арналған ЖІӨ-ге 
қатысты шығыстар үлесін ұлғайту талап етіледі. 
Соңғы деректерге сәйкес, 2015 жылы ЖІӨ-ге 
қатысты мектепке дейінгі білім беруге 
арналған шығыстар 0.6% - ды құрады, бұл 
ЭЫДҰ елдері бойынша орта есеппен 0.8% - дан 
төмен [41].

● Жоғары білікті кадрларды сақтап қалу 
үшін МТО саласы қызметкерлерінің 
жалақысын арттыру
Күтім қызметтерін құру және пайдаланудың, 
күтім сапасын арттырудың шарттарының бірі 
болып табылады. Білім беру қызметкерлерінің 
жалақысы, 2018 жылы 62 373 теңге болған 
балабақша тәрбиешісінің жалақысы 
Қазақстандағы ең төмен еңбекақының бірі 
[24]. Жоғары сапалы күтім қызметтерін 
дамытуға және қамтамасыз етуге елеулі 
кедергі болатыны - қажетті тәжірибесі бар 
адамдардың жетіспейтіндігі, оның ішінде 
қызметтерді басқару және сақтау үшін 
мамандар табылмауы мүмкін. Қызметкерлерді 
ынталандыру және жұмыс күші мәселелерін 
институционализация процесінің бір бөлігі 
ретінде шешу тәуелді отбасы мүшелеріне үйде 
күтім жасау жүйесінен институционалды 
күтімге көшу үшін өте маңызды. Оларды осы 
саладағы жұмысқа тарту үшін де, сондай-ақ 
кадрлар тұрақсыздығының алдын алу үшін де 
лайықты еңбек жағдайлары, жеңілдіктер мен 
лайықты жалақы төленуі қажет.  

● Білім алудың айрықша жағдайларын 
талап ететін балаларға МТО мекемелерінде
мектепке дейінгі көрсетілетін қызметтерге тең 
қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін МТО 
ұйымдарының санын көбейту. 

Отбасының тәуелді мүшелеріне күтім жасау 
қызметтеріне жүргізілген талдау нәтижесінде 
мынадай қорытындылар мен ұсынымдар 
жасалды:
 Көп жағдайда қазақстандық жұмыс 
беруші мүгедектерді өздерінде еңбек етуге 
қабылдайтын жұмыс берушілерге қолдау мен 
түрлі ынталандыру тәсілдері тұрғысында 
тәжірибесі бар басқа елдердегі сияқты 
мемлекеттің қолдауына сүйенгісі келеді,  
Дамыған елдер мен Қазақстанда мүгедектерді 
жұмысқа қабылдау кезіндегі концептуалды 
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принципті айырмашылық - Солтүстік Еуропа 
және Солтүстік Америка елдерінде мүгедектігі 
бар адамды жұмысқа қабылдау кезінде 
жұмыс беруші мемлекеттен бизнесті дамыту 
бойынша толық артықшылықтар спектріне ие 
болады:

− бизнесті дамытуға арналған 
субсидиялар;

− Мемлекеттік сатып алуға қатысу 
мүмкіндігі;

− қосымша жабдық пен мүкәммалды 
орнату мүмкіндігі;

− дайындық курстарында тегін қайта оқыту 
мүмкіндігі.

Солтүстік Еуропаның жұмыс берушілері 
инфрақұрылымды өзгерту және мүгедектерді 
тасымалдау туралы алаңдамайды, өйткені 
олар сақтандырылған. Мысалы, Финляндияда 
мүгедектерді оңалту және әлеуметтік 
бейімдеу жүйесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз ететін ауқымды заңнамалық база 
әзірленген. Заңнамалық деңгейде 
тұрғындарды әлеуметтік қорғау, денсаулық 
сақтау, жұмыспен қамту, әлеуметтік 
сақтандыру, білім беру салаларына оңалту 
қызметінің интеграциясы бекітілген, сондай-
ақ олардың ынтымақтастығы мен 
кооперациясының тетіктері 
қалыптастырылған. Оңалтудың сақтандыру 
өтемақысы туралы Акт мүгедектерді 
жұмыстағы және көліктегі жазатайым 
оқиғадан сақтандыруды көздейді. 
Нәтижесінде мүгедектігі бар адамды жалдай 
отырып, фин жұмыс берушісі жұмыс орнын 
бейімдеуге, тасымалдауға қосымша шығын 
шығармайды және қызметкерлері мүмкін 
болатын жазатайым оқиғалардан 
сақтандырылады.
Көптеген елдерде мүгедектер үшін жұмыс 
орындарын квоталау жоқ, ал бізде бұл заңмен 
белгіленген, бұл жұмыс берушіні мүгедектігі 

бар адамдарды жұмысқа қабылдауды 
міндеттемейді. Қазақстанда:
- заңды тұлғалардың көпшілігі 
мемлекетке бос орындардың бар-жоғы 
туралы ақпарат береді, бұл ретте ол 
орындардың мүгедек жандарға жарамдығы 
көрсетілмейді;
- 3-топтағы мүгедектер жұмысқа еш 
қиындықсыз қабылданады;
- жұмысқа қабылдау кезінде жұмыс 
беруші мүгедектігі бар қызметкердің жұмыс 
орнын ұйымдастыру бойынша барлық 
шығындарды өз мойнына алуға тиісті. 
Тұрғындарды жұмыспен қамту туралы заңда 
жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау 
шараларының бірі ретінде азаматтардың 
жекелеген санаттарын жұмысқа 
орналастыруға квота белгіленеді. 
Азаматтардың мұндай санаттарына жұмыс 
ісиеулеріне кедергі болатындай медициналық 
қарсы көрсетілімдері жоқ мүгедек жандар 
жатады (яғни, еңбек етуіне қағидатты түрде 
тыйым салынбаған адамдар). Осыған ұқсас 
талап мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы 
заңда да бар [62]. Квоталаудың мәнісі 
мемлекеттің жұмыс берушілерді  
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін 
қамтамасыз етуге міндеттейтін жұмыс 
орындарының аздаған санынан тұрады. Квота  
әрбір жұмыс берушінің штатындағы 
жұмыскерлерінің санына қарай пайыздық 
үлеспен бекітіледі. Онда ауыр жұмыстардағы, 
еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті 
жұмыстардағы жұмыс орындары есептке 
алынбайды (квотада тиісті жұмыс 
берушілерде еңбек етіп жүрген мүгедектер 
есепке алынады).  Квоталардың жалпы 
мөлшері заңнамада (2-ден 4 пайызға дейін) 
айқындалған, бірақ өңірлер бойынша нақты 
жұмыс берушілер үшін нақты квоталарды 
жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) 
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белгілейді. Квоталау туралы талап 
қолданылмайтын жағдайлар: 

1. тізімдегі жұмыскерлерінің саны 50
адамнан кем болатын мекеме-ұйымдарға;

2. мүгедектердің қоғамдық бірлестіктеріне,
сондай-ақ жұмыскерлерінің  жылдық
орташа санының 20 пайызынан астамын
мүгедектер құрайтын ұйымдарға;

3. еңбек етуіне кедергі болатындай
медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ,
еңбекке қабілетті жастағы жұмыссыз
мүгедектер жоқ елді мекендерде
орналасқан мекеме- ұйымдарға;

4. қызметке кірудің ерекше шарттары,
лауазымға тағайындалу тәртібі  заңнамада
айқындалған ерекше жағдайларда талап
етілмейді.

Жұмыс берушілер жоғарыда аталған 
талаптарды  тиісінше орындамағаны немесе 
мүлде орындамағаны үшін қолайсыздық 
салдарларын тартқандарына  қарамастан, 
сақтаулары тиіс. Мысалы, жұмыс берушінің 
мүгедектер үшін белгіленген жұмыс 
орындарының квотасын сақтамағаны үшін 20 
АЕК-ке дейінгі мөлшерде айыппұл салынуы 
мүмкін; мүгедек қызметкерлерді кәсіптік 
оқытуды немесе қайта оқытуды жүзеге асыру, 
оларды жұмысқа орналастыру үшін арнайы 
жұмыс орындарын құруға қатысты талаптарды 
орындамау 600 АЕК-ке дейінгі мөлшерде 
айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке 
тартылады. Біз жұмыс берушілер таңдау 
жасаған  кезде теріс салдардың ауыртпалығын 
емес, мәселенің моральдық жағын - 
азаматтардың әлеуметтік осал топтары үшін 
неғұрлым қолайлы еңбек жағдайларын 
жасауға деген ниетін басшылыққа ала отырып, 
белгіленген талаптарды сақтайтынына сенеміз.
"Тұрғындарды жұмыспен қамту туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңы жұмыс 
орнын бөлу мен құрудың астарын нақты 
айқындауды ұсынбайды. Өйткені, жұмыс 
орнын бөлу оны жалпы процедураға сәйкес 
кадрлық құжаттарда рәсімдеуді білдіреді, ал 

жұмыс орнын құру оның физикалық 
қалыптасуын білдіреді. Бөлінген немесе 
құрылған жұмыс орындарының болмауы 
жұмыс берушілердің мүгедек жұмысшыларды 
өз бетімен іздеп, нақты жұмысқа 
орналастыруды қамтамасыз етуге бөлінген 
квотаны толтыруға міндетті дегенді 
білдірмейтінін ескеруіміз қажет.
 Айта кету керек, Қазақстанда 
ғимараттар мен құрылыстардың басым бөлігі 
жүріп-тұруы шектеулі топтар үшін тиісті 
инфрақұрылымды қамтамасыз ету 
нормаларына сәйкес келмейді, ал мемлекет 
жылжымайтын мүлік объектілерінің меншік 
иелерін мүгедек адамдардың мүдделерін 
ескере отырып, инфрақұрылымды өз есебінен 
өзгертуді сот арқылы міндеттейді.
 Кемсітушілікке қарсы күрес жүргізу 
мүмкіндігі шектеулі адамдарға (және басқа да 
кемістіктері бар жандарға) қызмет 
баспалдағымен жоғарылау барысында тең 
қарым-қатынасты қамтамасыз етудің негізгі 
факторы болып табылады. Ал кемсітушілікке 
қарсы күрес туралы ережелер ЭЫДҰ-ға мүше 
көптеген елдердегідей Қазақстан 
заңнамасының ажырамас бөлігі болғанымен, 
олардың тиісінше орындалуын қамтамасыз 
ету өзекті мәселе болып қалуда. 
Қазақстанның Еңбек кодексінде жұмыс беруші 
қызметкердің жұмысқа жарамсыздығы 
себебінен оны жалдаудан бас тартуы, еңбек 
қатынастарын тоқтатуы немесе қызметкерді 
оның келісімінсіз басқа лауазымға ауыстыруы 
мүмкін болатын екі себепті негіз келтірілген. 
Атап айтқанда, бұл адамның денсаулығын 
сақтау немесе басқа адамдардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету қажет болған кезде орын 
алатын шаралар. Алайда оны жұмыс беруші 
дәлелдей алатындай болуы керек, бұл ретте 
олар асыра сілтеушілікке баруы да мүмкін. 
Бұндай қауіпті жоюдың бір әдісі-жұмыс 
берушілер мен жұмысшылар өкілдерінің 
қатысуымен бірлескен шешім қабылдайтын 
тәсілге көшу. 
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Қазақстанда жұмыс істей алатын және жұмыс 
істегісі келетін мүмкіндіктері шектеулі 
жандарға жеткілікті көңіл бөлінбейді. 
Шектеулі мүмкіндіктер мәселелері жөніндегі 
жалпыұлттық шолудың ресми деректері 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың төрттен бір 
бөлігі ғана кірістерді ауыстыру Жоспарына қол 
жеткізе алатындығын көрсетеді. Австрия, 
Германия, Венгрия, Люксембург пен 
Швейцария ұзақ уақыт бойы оңалту процесін 
жәрдемақылар мен жеңілдіктерді бағалау 
процесіне интеграциялау мәселелеріне 
айрықша көңіл бөлді. Қазақстан жеңілдіктер 
мен жәрдемақылар берілгенге дейін 
оңалтуды жүргізудің осындай қағидасын 
қолдана алады. 
Саясаттың бытыраңқы құрылымдарынан және 
институционалдық органдар арасындағы 
өзара іс-қимыл процесінде  орын алған 
олқылықтардан туындайтын проблемаларды 
реттеу негізгі басымдық болып табылады. 
Қазақстан жақында әлеуметтік сақтандыру 
агенттігінің (ӘСА) өзара іс-қимылды жақсарту 
шараларын қабылдаған Швецияның үлгісімен 
рухтана алады. 
Зерттеудің сапалы әдістерінің деректері 
негізінде мүгедек жандар  мен тәуелді 
адамдар үшін Солтүстік Еуропа мен Солтүстік 
Америка елдерінің озық халықаралық 
тәжірибесін оқып-тексере келе, мынадай 
ұсынымдар жасалды:
● Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа 
қабылдау бойынша жұмыс берушілерді 
ынталандыру тұжырымдасын өзгерту.
● Мемлекеттік органдар статистикалық 
деректерді барлық адамдардың игілігі үшін 
Мыңжылдық декларациясында 
тұжырымдалған даму саласындағы 
мақсаттарға қол жеткізу ісіндегі өз прогресіне 
шолуды жүзеге асыру кезінде мүгедектік 
проблемасын тіркеуге алу үшін мүмкіндігіне 
қарай пайдаланады;
●   Талаптарды белгілеу бөлігінде 
нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру-
мүгедектер мен тұрғындардың жүріп-тұруы 
шектеулі басқа да топтары үшін ғимараттар 
мен құрылыстардың, жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарының, 
елді мекендер көшелерінің қолжетімділігін 
міндетті түрде қамтамасыз ету;

   - 2020 жыл Волонтер жылы деп 
жарияланғанын ескере отырып, мүгедектігі 
бар адамдар үшін әлеуметтік 
қызметкерлермен бірге волонтерлік 
институттарын дамыту;
● Канада, Финляндия сияқты дамыған 
елдердің тәжірибесін кәсіби ерекшеліктерді 
ескере отырып, жұмыс орындарын 
жабдықтау стандарттары мен мүгедектерді 
кәсіптік оңалту аспектілерінде пайдалану;
● Мемлекет пен бизнестің мүгедектерді 
жұмысқа орналастыру бойынша өзара іс-
қимыл тетіктерін әзірлеу оның ішінде 
Кәсіпкерлер палатасы жанынан мүгедек 
адамдарды жұмысқа орналастыру барысында 
бизнес үшін жаңа мүмкіндіктердің әдіс-
тәсілдерін әзірлеу (салық жеңілдіктері, 
шығындарды өтеу, имиджді күшейту).
Қазақстан қоғамы мынадай 
трансформациялардан өтуде: егде 
адамдардың, оның ішінде жалғыз тұратын 
және қарым-қатынасқа, қолдау мен көмекке 
мұқтаж адамдардың үлес салмағы артып 
барады; егде тұрғындар феминизациясы; 
ұрпақтардың оқшаулануы; қарттарға 
қамқорлықтың қажеттілігі. Мұндай жағдайда 
қарттардың лайықты өмір сүру жағдайларын 
қамтамасыз ету міндеті кімге жүктелуі керек 
деген мәселе басты проблемаға айналады. 
Қазақстанның әлеуметтік саясатының әлі де 
даму үстіндегі жүйесі дәл қазіргі таңда 
қариялардың өмір сүруге қажетті сапасын 
қамтамасыз етпейді. Алайда уақыт өте келе ол 
мемлекеттік бағдарламалар мен ресурстардың 
көбірек көлемін қажет етеді. Осы 
қорытындылар негізінде, сондай-ақ 
қарттардың өмір сүру сапасын бағалау 
саласындағы озық халықаралық тәжірибені 
ескере отырып, мынадай ұсынымдар 
тұжырымдалды:
● Кедейлікте өмір сүріп жатқан 
қариялардың, қартайған әйелдер мен 80 
жастағы және одан асқан барлық қарттар 
үшін адекватты өмір сүру деңгейін қамтамасыз 
ету мақсатында алыстағы ауылдық жерлерде 
тұратын қарттардың ерекше қажеттіліктерін 
қанағаттандыру; 
● Үздіксіз жасалатын күтімнің кешенді 
жүйесін жасау негізінде, оған
профилактика, шұғыл көмек, созылмалы 
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ауруларды емдеуді, ұзақ мерзімді күтімді 
және емделмейтін науқастарға күтім жасауды 
қоса алғандағы қарттардың сұраныстарына 
жауап ретінде  денсаулық сақтау және 
әлеуметтік жүйені бейімдеу;
● Мемлекеттік және жекеменшік 
Қарттар үйлеріндегі қариялардың күтім 
қызметіне артып келе жатқан сұранысын 
қанағаттандыру стратегиясын әзірлеу;
● Қариялардың күтім қызметіне  
қажетті сұранысын қанағаттандыру ісінде 
адам ресурстары тапшылығының  орнын 
толтыру үшін күтімді атқаратын адамдарды 
және қызмет көрсетушілерді кәсіби даярлауға 
қаржы ресурстарының жеткілікті көлемін 
бөлу;
●  Қарттардың қоғам өміріне жан-
жақты қатысуына,  ақпараттық және 
коммуника-циялық технологияларға 
мейлінше қол жеткізуіне мүмкіндік беру үшін, 
ортопедиялық және оңалту техникасын қоса 
алғанда, қарияларға арналған тиімді 
өнімдерді, қызметтерді, дәрі-дәрмектер мен 
техниканы әзірлеу мен зерттеу саласында 
мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту ;
● Канада, Швеция, Оңтүстік Корея 
сияқты елдердің қарт адамдарға күтім жасау 
тәжірибесі бойынша бенчмаркинг жүргізу.
Кедейлікте өмір сүріп жатқан қариялардың, 
қартайған әйелдер мен 80 жастағы және одан 
асқан барлық қарттар үшін адекватты өмір 
сүру деңгейін қамтамасыз ету мақсатында 
алыстағы ауылдық жерлерде тұратын 
қарттардың ерекше қажеттіліктерін 
қанағаттандыру;
● Білім беру және отбасының көмекке 
тәуелді мүшелерінің күтімі бойынша 
шығындарға байланысты 
гендерлік және экономикалық 
көрсеткіштердің  мәнін болжау үшін 
әдіснамалық сөйлемді қолдану.

Үй шаруашылықтарына жүргізілген 
сауалнама нәтижесінде мынадай 
қорытындылар мен ұсынымдар жасалды: 
Көптеген жағдайларда,  балалар мен қарт/
науқас отбасы мүшелеріне күтім-қамқорлық 
жасайтын тек қана үй шаруасындағы әйелдер. 
Күндізгі күтімге қатысты алғанда 
(балабақшалар, қарттар/науқастарға күтім 
жасайтын ұйымдар) жекеменшік 

орталықтарға қарағанда мемлекеттік 
мекемелер жоғары сұранысқа ие.(17-18-сур.). 
Бұл жекеменшік мекемелердегі  бағаның 
қымбаттығына байланысты болуы мүмкін. 
Респонденттердің жартысына жуығы 
отбасындағы негізгі асыраушы-жұбайы/күйеуі 
деп жауап берген. Респонденттердің 62% - ы 
әйелдер болғанын  ескерсек, отбасындағы 
негізгі асыраушылар ер адамдар деп 
болжауға болады (2-сур.). Жұмыссыз 
респонденттер өздерінің жұмысқа орналаса 
алмауының негізгі себебі ретінде 
отбасындағы жақын адамдарына күтім жасау 
міндеттерімен біріктіріп атқара алатын 
жұмысты табудың қиындығынан деп атап  
көрсеткен (23-сур.).
Балалары немесе басқа да көмекке зәру 
отбасы мүшелері бар респонденттердің 
көпшілігі (62%), егер бала немесе қарт/науқас 
отбасы мүшелеріне күтім жасау қызметі 
қолжетімді болса, жұмысқа шығуға дайын 
(сурет. 24). Адамдардың басым бөлігі, егер 
айлық жалақысы, жалпы алғанда, айына 
100-150 мың теңгеден асатын болса, 
жұмысқа шығуға дайын екендігін ескерген 
маңызды. Атап айтқанда, ай сайынғы 
жалақысы 150 мың теңгеден және одан 
жоғары болса, 35 пайызы, ал 28 пайызы 100 
мың теңгеден және одан жоғары ақы төленсе, 
жұмысқа шығуға дайын болса, 20 пайызы 
айына 250 мың теңгеден астам жалақы 
сұрайды ( 25-сур.). Жас шағында балаға және 
қарт не науқас отбасы мүшелеріне күтім жасау 
баланың/тәуелді отбасы мүшесінің жақсы 
өмір сүруінің барлық аспектілерімен 
байланысты көптеген және қарқынды 
міндеттерді орындауды талап етеді. Осыған 
байланысты оларға қамқорлық жасауға 
жауапты адамдардың өздерінің әл-ауқат 
деңгейі мен ресурстарын ескерген өте 
маңызды. Бұл өзара байланысты мойындау 
ата-аналарға көрсетілетін көмек пен 
қызметтерді жоспарлауда маңызды болып 
табылады. 
Жеке табысы жоғары әйелдер табысы төмен 
әйелдерге қарағанда үй жұмыстарына (жуу, 
тазалау, тамақ дайындау және т.б.) және 
отбасының басқа мүшелеріне күтім жасауға аз 
уақыт жұмсайды. Қаржылық ресурстары 
жоғары әйелдердің үй еңбегін жасайтын 
нарықтық  алмастырғыштарды сатып алуға 

64Қазақстандағы әйелдердің
 жалақы төленбейтін үй еңбегіне зерттеу



немесе үй жұмысын автоматтандыруға 
мүмкіндігі көбірек деп болжауға болады. 
Осылайша, әйелдер өзімен айналысуға, 
карьера жасауға, демалуға және т. б. үшін 
көбірек  уақыт жұмсай алады. Басқа 
зерттеулерде әйелдердің жоғары қаржылық 
ресурстары        үй еңбегінің нарықтық 
алмастырғыштарын сатып алып, қолдануға 
мүмкіндік беретіндіктен,  әйелдің табысы 
өскен сайын үй жұмысына кететін уақытын 
қысқартудың экономикалық мақсаттылығы 
көрсетілген. Бұл үй шаруашылығындағы 
қызметтер, үйден тыс тамақтану сияқты 
әйелдер еңбегінің нарықтық 
алмастырғыштарының шығындары 
күйеулеріне/серіктестеріне қарағанда 
әйелдердің жалақысының жоғарылауымен 
тез өсетінін көрсететін мәліметтерге сәйкес 
келеді.  
Күтім қызметтерін институционализациялау 
бойынша зерттеулер сәбилерді күтуге және 
ата-аналарды қолдау мен қамқорлыққа 
бағытталған инвестициялар нәтижесінде 
жоғары қайтарымды көрсетті, сонымен бірге 
жалпымемлекеттік және көпсекторлық тәсілді 
талап етеді.
● Дәл, сапалы және салыстырмалы 
статистикалық деректер мен статистикалық 
процестердің әдістемесіне қол жеткізуді 
қамтамасыз ету Ресми статистикалық 
деректерге ашық қол жеткізу зерттеу 
қоғамдастығына неғұрлым көпқырлы сурет 
береді және талдаудың тиімділігін 
қамтамасыз етеді; қосымша зерттеулер 

жүргізу үшін  уақыт пен қаржыны қысқартуға 
мүмкіндік туғызады. 
● Бағалау мақсатында үй 
шаруашылығындағы ақы төленбейтін еңбек 
бойынша одан әрі зерттеулер жүргізу қажет. 
Отбасының тәуелді мүшелеріне күтім 
бойынша ақы төленбейтін үй еңбегі 
отбасылық күтімнен қоғамдық проблема мен 
қамқорлыққа алмасуы тиіс, бұл отбасының әл-
ауқат деңгейін үй жұмысын автоматтандыруға 
мүмкіндік беретіндей етіп арттыруды; тәрбие 
мен күтімді институттандыруды және 
әлеуметтендіруді, сондай-ақ күтім жасаушыға 
белгілі бір формада өтемақы (жәрдемақы, 
төлемдер, салықтан босату және т.б.) 
қарастыруды болжамдайды.
Үйдегі және кәсіби міндеттерді біріктіру 
мәселесіне одан әрі зерттеу жүргізу, үй 
шаруашылығында ақы төленбейтін жұмысты 
атқаруға  байланысты гендерлік теңсіздік 
мәселелеріне тереңірек қарау, бала 
тәрбиесіндегі рөлді анықтау, ерлердің 
мәртебесі мен жауапкершілігін арттыру, 
қоғамдағы отбасылық құндылықтарды 
нығайту және ең бастысы – гендерлік теңдікке 
ұмтылу маңызды. Үй шаруашылығынан тыс 
ақылы жұмысты және балаларға, отбасының 
тәуелді мүшелеріне ақы төленбейтін күтім 
қызметін бірге атқару мүмкіндігін 
қамтамасыз ету үшін әйелдерді қолдау 
жөніндегі бағдарламаларды дамыту және іске 
асыру бойынша одан әрі жұмыс қажет. 
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