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1Түйіндеме

ТҮЙІНДЕМЕ
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ ЖӘНЕ ҚОНЫС АУДАРУДЫҢ ҮРДІСТЕРІ

Қазақстанға арналған ұзақ мерзімді болжамдар елдің аймақтарындағы демографиялық теңгерімсіздікті тереңдету-
ді болжайды, бұл уақыт өте келе онсыз да аз қоныстанған солтүстік ауылдық мекендерінің едәуір қоныстануына 
әкеледі. «Еңбек» бағдарламасы шеңберінде іске қосылған, қоныс аудару схемасы өзектілігін жоғалтпай, жағымсыз 
демографиялық үрдістерді теңестіруге тырысуда.

Бағдарламаның тағы бір мақсаты - солтүстік аймақтардың өндірістік базасының қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін еңбек ресурстарын қайта үлестіру - бірқатар маңызды проблемаларға тап болды. Ең алдымен, оңтүстік және 
солтүстік аймақтары кәсіби және техникалық мамандарға бәсекелеседі. Еңбек нарығының жағдайы білім мен ғылым 
саласында өте қиын, мұнда елдің солтүстігіне қарағанда оңтүстігінде бос жұмыс орындары көбірек ұсынылады.

Жалпы Бағдарлама солтүстік аймақтардың отбасылық қоныс аударуға деген сұранысын қанағаттандыруды жалғасты-
рып жатса да, қолда бар ресми статистика кейбір қоныс аударушылардың баратын аймақтарға интеграцияланбаға-
нын көрсетеді- аймақтардың ұсынған мәліметтеріне сәйкес, Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарына қо-
ныстандырылған 9206 адамның жалпы санынан, 770 адам (8,3%) кету аймақтарына қайта оралды. Бұл интеграцияға 
кедергі болатын факторларды түсіну қажеттілігіне назар аудартады.

Сұхбаттасқан респонденттердің көші-қон ағындарының географиясын талдау белгілі бір қозғалыс заңдылықтарын 
көрсетеді. Түркістан тұрғындарының көбісі Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарына қоныс ау-
дарды, ал Алматы облысынан көшіп келген көптеген респонденттер болса Павлодар және Шығыс Қазақстанды 
таңдады. Бұл нәтижелер ресми статистика анықтаған, жалпы үрдістерге сәйкес келеді.

КЕТУГЕ ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ

АБұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларды және жергілікті лауазымды тұлғалардың сұхбаттарын талдай 
отырып, бағалау тобы қажетті таргетингтің (тиісті уәждемесімен және құзыреттілігімен қатысушыларды іріктеу), сон-
дай-ақ тікелей кету кезіндегі дайындық кезеңі (ақпаратқа, сондай-ақ активтердің басқа да түрлеріне қатысты) жалпы 
интеграциялану сәттілігінің шешуші факторлары болып табылатынын түсінді.

Қатысушылардың қажеттіліктерін келу аймақтарының қажеттіліктерімен тиімді сәйкестендіру кету 
аймақтарының және қабылдау аймақтарының арасындағы тығыз ынтымақтастық пен үйлестіруді қажет етеді.

Жергілікті мемлекеттік лауазымды тұлғалармен сұхбаттасу, қабылдау аймақтары үміткерлері туралы тиісті құжаттарды 
және ақпараттарды алу өздерінің оңтүстіктегі әріптестерінің қолдауына маңызды дәрежеде тәуелді екенін көрсетеді.  

Сұхбаттасқан қоныс аударушылардың көпшілігі өз бетінше, отбасыларымен бірге көшуге шешім қабылдаған. 
Туысқандары мен достарының, соның ішінде көшіп кеткендерінің де пікірлері ескерілген. Бағдарлама туралы ақпа-
раттың басқа дереккөздеріне интернет және әлеуметтік желілер (әсіресе ерлер үшін), жұмыспен қамту орталықтары 
және бұқаралық ақпарат құралдары (әсіресе әйелдер үшін) кірді.

Қолданыстағы ұғымда Еңбек ұтқырлығын арттыру үшін жеке тұлғаларды ерікті түрде қоныстандыру ережелері ке-
туге дайындық сатысында, қабылдау аймағының елді мекендері туралы жан-жақты ақпаратты бере отырып, қоныс 
аударуға өтініш берушілерді алдын-ала тексеруден өткізуді көздемейді.

COVID-19 пандемиясына дейін кету және келу аймақтарындағы ақпараттық жәрмеңкелер қоныс аударуға үміткер-
лер мен жұмыспен қамту орталықтарының өкілдері және баратын аймақтардағы жұмыс берушілер арасында жеке 
байланыс орнатуға мүмкіндік жасады. Бұғаттау шаралары желілік құралдарды, атап айтқанда, «Еңбек» жұмыс ақпара-
тымен алмасу мемлекеттік порталын кеңейтті.

Тағайындалған төрт аймақтан алынған 354 сауалнаманы талдау негізінде, бағдарламаға қатысудың маңызды 
ынталандырмасы жұмысқа орналасу (51,6%) және жеке тұрғын үйді сатып алу немесе жалға алу (35,2%) мүмкіндігі 
болды. Респонденттердің едәуір бөлігі өз бизнесін ашуға (12,0%) немесе осы мақсатта қаржыландыруды алуға 
(19,8%) қызығушылық танытты. Сондай-ақ, жеке немесе отбасылық даму мүмкіндіктері тұрғысынан (16,6%), немесе 
балалардың білім алу келешегін жақсарту тұрғысынан (7,4%) ұзақ мерзімді даму келешегі де айтылды.

Бағдарламаға қатысушылардың  тұрақты табыс көзін және тұрғын үймен қамтамасыз етудегі басымдықтарына, олар-
дың өмірінің тұрақсыздығы мен қаржылық жағдайы әсер еткен тәрізді. Кету алдында респонденттердің ең үлкен тобы 
(31,6%) бір тұрғын үй-жайда өздерінің ата-аналарымен бірге тұрды, және төрт аймақтың үшеуіндегі 38% және 40% 
арасында сұхбаттасқан қатысушылар кетер алдында алған банктік несиелерін төлеу қажеттілігі туралы хабарлады.



2 Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалау 

Бенефициарлармен жүргізілген сұхбаттар, олардың таңдаған елді мекендерінде жұмыспен қамту орталықтары 
ұсынатын, қабылдаушы аймақтардағы бос жұмыс орындары туралы ақпаратқа сенетіндігін растайды. Тағайындалған 
аймақтарды таңдау критерийлері арасында респонденттердің ең көп саны (46,6%) жұмысқа орналасуға байланысты 
мәселелерді атады (жұмысқа орналасу мүмкіндігі, оның ішінде өз біліктілігіне сәйкес келуі және еңбек жағдайы). 

Үш басты себептің ішінде, сондай-ақ,  бизнес бастау мүмкіндіктері де аталды. Ер адамдар әйелдерге қарағанда өз 
бизнесін бастау мүмкіндіктерін екі есе артық көрсетті (12,9%-бен салыстырғанда 26,5%). Алайда,  келу аймақтарын-
дағы респонденттердің тек қана 4,9% (барлығы 20) кәсіпкерлік қызметтен табыс алатындығы туралы хабарлады. 
Тағы 35 респондент (8,6%), жеке кәсіпкерлік қызмет ретінде ескеруге болатын, жалақыдан басқа қосымша табысқа 
сүйенетіндігін хабарлады. Ең үлкен топ (181 немесе 44,6%), жалақы жалғыз табыс көзі екенін көрсетті.

Климаттық жағдайлар және тұрғын үй-жайларды жылытумен байланысты қиыншылықтар, зерттелген ер 
адамдарға қарағанда, әйелдердің алаңдаушылығын туғызады. Бұл дәстүрлі жыныстық рөлдің бөлінуін көрсетеді, мұн-
да әйелдер негізінен бала және үй күтіміне жауап береді, осылайша қымбат емес, қолжетімді және қарапайым 
жылыту әдістерінің де бағдарлама сәттілігінде өзінің маңызды рөлін атқаратындығына кепілдік береді. Басым көпшілі-
гі (85.6%) жалпы қажетті құжаттарды жинау процесін қиын деп есептемеді. Соған қарамастан, Павлодар облысы 
тұрғындарының 19,6% және басқа аймақтарға көшкен сұхбаттасқандардың 27–36, 5% бір айдан кем уақытта құжат-
тарды жинай алмады. Одан басқа, тұтастай 25 респондент (шамамен 7%) өздерінің өтініштері бойынша шешімді 
үш айдан астам уақыт күтуге мәжбүр болды.

Бағалау кезінде анықталған проблемалардың бірі, шығуға дайындықтың ресми бекітілген стандартты пакетінің 
болмауы, себебі әрқайсы кету аймағы бағдарламаға қатысу мүмкіндіктері туралы ақпаратты өз бетінше қалыптасты-
рады және жариялайды. Бұл респонденттердің ақпарат пайдалылығын бағалаудағы маңызды айырмашылықтарын 
түсіндіруі мүмкін. Жалпы алғанда, сұхбаттасқан қоныс аударушылардың 82,1% алынған ақпаратты көшу кезінде өте 
пайдалы деп есептеді. Алайда, бұл көрсеткіш Солтүстік Қазақстан облысы респонденттерінің 68,2%-нан Павлодар 
облысы респонденттерінің 90,4%-на дейін өзгереді. Бағдарламаға қанағаттанудың жалпы деңгейі жоғары болып, 
бенефициарлармен және Солтүстік Қазақстан облысының лауазымды тұлғаларымен сұхбаттасу күрделі проблема-
ларды анықтамаған болса да, аймақаралық айырмашылықтар ақпарат беру үдерісін және  процедураларын үйлестіру 
қажеттілігін көрсетті (әсіресе, барлық шыққан және баратын аймақтардағы белгілі бір топ бенефициарлардың ерек-
ше қажеттіліктерін ескере отырып).

52%-дан 62%-ға дейін респонденттер, кету алдында өздерерінің жағдайына және қажеттіліктеріне жеке бағалау 
алмағандығын айтты. Сонымен қатар, сұхбаттасу барысында кету аймақтарымен ынтымақтастық деңгейі және 
жеке бенефициардың қажеттіліктері туралы нақты ақпараттың маңызды фактор болып табылатындығы анықталды. 
Соңғысын кеткенге дейін жеке қажеттіліктерді алдын-ала бағалауды кеңірек қолдану есебінен, сондай-ақ ақпарат 
берілісін қамтамасыз ету және кейінгі әр жағдайды бақылау арқылы айтарлықтай жақсартуы мүмкін.

КЕЛГЕННЕН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢ

Жыныстық және жастық талдау Бағдарлама үшін халықтың осал топтарының нақты қажеттіліктерін ескеру үшін маңы-
зды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің лауазымды тұлғаларымен жүргізілген сұхбат, бағдарламада 
әйелдер мен жастарға арналған арнайы бағдарлау жұмысы қарастырылмағанын растайды.

Тағайындалған аймақтардың көпшілігінде сұхбаттасқан қатысушылар жаңа жерге көшуге бір айдан аз уақыт кеткенін 
хабарлады (220 немесе барлық респонденттердің 62%). Тек Шығыс Қазақстан облысының 46,4 % респонденттері, 
бұл кезеңнің 1-ден 3 айға дейін созылатындығын хабарлады. Ауыл тұрғындары қала тұрғындарына қарағанда жиі бір 
айға жетпеген уақыт ішінде көшетін (50,4%-ға қарағанда 67,9%). Жас шамасын ескерген кезде айырмашылығы онша 
байқалмады:  30 жастан асқан адамдардың 60,1%-на қарағанда, 30 жасқа дейінгі адамдардың 65,4% көшу кезеңінің 
бір айдан аз уақыт алытындығын айтты.

Тікелей келгеннен кейінгі кезеңде басты мәселелердің бірі, тұрғын үймен қамтамасыз ету сұрақтары болды. Оларға, 
біріншіден, тұрғын үй іздеу кезінде туындайтын проблемалар (жалға алу немесе сатып алу үшін) (70 respondents), 
ал респонденттердің аз үлесі үшін (49) өз үйін немесе пәтерін сатып алу жатады. Бұл сауалнама және сұхбат нәти-
желері бенефициарлардың отбасының қажеттіліктерін қанағаттандыратын жеке тұрғын үй сатып алуға деген қы-
зығушылығын растайды. Келгеннен кейін қоныс аударған адамдар уақытша тұруға және 12 ай бойы тұрғын үйді 
жалға алу шығындарын өтейтін қаржылық көмек алуға құқылы. Сонымен қатар, орналастыру орталықтарының шек-
теулі саны, олардың аймақтық қалалық орталықтарында орналасуы (және ауылдық жерлерде болмауы) және де бар-
лық тұрғын үйлерге мұқтаж адамдарды орналастыруға арналған кішігірім жобалық қуаты қоныс аударған адамдар-
дың тұрғын үйге қажеттіліктерін қанағаттандырудағы проблемалардың бірі болды. 

Баспана іздеу кезеңі әр түрлі аймақтардағы респонденттер арасында айтарлықтай өзгеше болды: Солтүстік Қа-
зақстан облысында сұхбаттасқандардың 26,5%-мен, Павлодар облысына қоныс аударғандардың 19,5%-мен және 
Қостанай облысына келгендердің 19,4%-мен салыстырғанда, сұхбаттасқандардың 35,4% -на баспана табу үшін 
кемінде бір ай уақыт қажет болды.



3Түйіндеме

Жалпы, баспана іздеу салыстырмалы түрде жеңіл деп есептелді (бұл нұсқаны барлық сұхбаттасқандардың 63,5% 
таңдады). Алайда, кейбір аймақтарда респонденттердің едәуір саны тұрғын үймен қамтамасыз етудегі «өте жоғары» 
қиындықтарды көрсетті. Соның ішінде, Солтүстік Қазақстан облысында -12,9%, Шығыс Қазақстан облысында- 10,9%, 
Қостанай облысында – 11,9% , павлодар облысында- 8,7 % респонденттер. Ретті сұхбаттасқан респонденттердің 
хабарлаған негізгі қиындықтарының арасында жоғары баға және бағасына сәйкес келмейтін жергілікті нарықтағы 
шектеулі ұсыныс атап өтілді.

Жұмыс іздеу, баспана іздеумен қатар, Солтүстік Қазақстанға келгеннен кейінгі қоныс аударушылардың негізгі 
проблемасы болды (жауаптардың 17,6%), бұл Павлодар облысына келгеннен кейінгі  жиі аталатын екінші пробле-
ма (респонденттердің 9,9%) және  басқа екі аймақта жиі кездесетін үшінші жауап – бұл туралы Шығыс Қазақстан 
тұрғындарының 13,6% және Қостанай облысы тұрғындарының 11,9% хабарлады. Бұл туралы 30 және одан жоғары 
жастағы адамдар жиірек хабарлады (30 жасқа дейінгі адамдар арасындағы 11,8%-бен салыстырғанда 14,3%). Осы 
нәтижелерді жыныстық қатынас бойынша талдау барысында ерлер және әйелдер арасында ең көп кездесетін үш 
мәселеге – жұмысқа орналасу, баспана іздеу және сатып алу мәселелеріне қатысты айтарлықтай айырмашылықтарды 
анықтаған жоқ.

Келу аймақтарындағы жұмыспен қамту секторларында әйелдер және ерлер арасында айтарлықтай 
айырмашылықтар байқалады. Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 29,1% білім беру саласында жұмыс жасаса, ер-
лердің үлесі олардан екі есе кем болды (15,9%). Келу аймақтарында әйелдердің шоғырланған тағы бір секторы ден-
саулық сақтау және әлеуметтік қорғау саласы болып табылады (тек қана 11,4% ер адамдармен салыстырғанда 22,3%).

Қоныс аударған адамдардың едәуір бөлігі – жоғары оқу орындарының немесе орта техникалық оқу орындарының 
түлектері. Біршама көп әйелдер олардың жұмыспен қамтылымы білім еңгейіне сәйкес келеді деп есептеді (66,7% ер 
адамдармен салыстырғанда 69%). Сондай-ақ, аздаған әйелдер саны осыған сәйкес келмейтіндігін хабарлады (13,7% 
ерлермен салыстырғанда 10,5%). Жалпы, Солтүстік Қазақстан облысы және Шығыс Қазақстан облысы респондент-
терінің едәуір көп бөлігі (тиісінше 57,6 % және 60,9%) және де Қостанай облысындағы 76,1%, Павлодар облысын-
дағы 79,3% респонденттері сауалнама жүргізу мезігілінде олардың біліміне сәйкес жұмыс орындарында істейтіндерін 
мәлімдеді. Тағайындалған аймақтардағы сұхбаттасқан мемлекеттік қызметкерлер  қосымша жұмыс күшіне, сондай-ақ 
нақты біліктіліктер мен дағдыларға сұранысты бағалау үшін жергілікті жұмыс берушілермен байланыста екендіктерін 
көрсетті.

Халықты жұмыспен қамтуға жүгінудің ресми статистикасы қазақстандықтардың жұмыспен қамту орталықтарының 
қызметіне деген қызығушылығының тұрақты өсуін растайды – өтініштердің жалпы саны 2017 жылдан 2019 жылға 
дейін 10%-дан астамға өсті. Жақындағы өсім негізінен әйелдер арасындағы орталықтардың қызметіне деген сұраны-
стың жоғары болуымен байланысты ( 2018 жылға қарағанда, өтініш беруші әйелдер саны 8,7%-ға артық). Әсіресе, 
қоныс аударушылардың оңтүстік кету аймақтарында ерекше динамикасы байқалады. 2018-2019 жылдар аралығында 
Маңғыстау және Түркістан облыстарында  44%-дан артық әйелдер көмекке жүгінген, ал Шымкент қаласында әйел-
дер арасында қызығушылықтың 70 пайыздық өсімі бекітілген. Сонымен бірге, қоныс аударған адамдардың солтүстік 
келу аудандарындағы (қызғылтсары түспен белгіленген) өтініш беруші әйелдер саны қысқарды немесе сол деңгейде 
қалды. Бұл жұмыспен қамту орталықтары әйелдерге бағытталған хабарламаларды қарастыру және тиісті байланыс 
арналарын тиімді пайдалану керек екендігін көрсетуі мүмкін.

Бағалау барысында, қоныс аудару үдерісінде респоненттердің пайдаланғаны туралы хабарланғандай, көмек көздерін 
қарастырды. Респоненттердің едәуір бөлігі, көшу кезінде қандай да сыртқы көмекке сенбейтіндіктерін мәлімдеді: 
Солтүстік Қазақстанда 44,7%, Шығыс Қазақстанда 44,0%, Павлодарда 37,0% және Қостанайда 28,4%. Қостанай және 
Солтүстік Қазақстан респонденттерінің 47,2% және 40,25%-ы көмек көзі ретінде шыққан аймақтардың жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қорғау органдарын атады. Алайда, олардың қызметтерін пайдалану деңгейі зерттелетін басқа 
екі аймақтарда айтарлықтай төмен, бұл туралы сұхбаттасқан Шығыс Қазақстан респонденттерінің 20,5% және Пав-
лодардағы респоденттердің 15,7% хабарлады. Жергілікті лауазымды тұлғалармен сұхбаттасу, қызметтердің шынайы 
пайдалануын қамтамасыз ету үшін қабылдау аймақтары әкімшіліктерінің бенефициарларға қолданатын белсенді 
тәсілдің маңыздылығын көрсетті.

Респонденттерден де көшу кезінде қандай мақсатта қаржылай көмекті қолданғаны туралы сұралды- нұсқаларға 
көшуге берілетін субсидиялар, тұрғын үйді жалға алу өтемақысы,ай сайынғы коммуналдық төлемдер, сондай-ақ білім 
алу мен кәсіптік курстар сияқты жеңілдіктер кірді. Қоныс аударуға субсидиялар қаржылық көмектің ең таралған түрі 
болды, оны 277 респондент атап өтті ( бұл түрлі аймақтардағы респонденттердің 72,7–83,7%-ын құрайды). Аынған 
ақпаратқа сәйкес 207 респондент баспананы жалға алғаны үшін өтемақы алды.Алайда өте үлкен аймақтық ерек-
шеліктер байқалады. Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарына қоныс аударған адамдардың  59%-
дан 69%-ға дейін баспананы жалға алғаны үшін көмек алғанда, Солтүстік Қазақстанның аз бөлігі (44,0%) осындай 
көмекті алды. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге көрсетілетін көмек деңгейі де (барлығы 49 бенефициар атап 
өтті), Шығыс Қазақстанда сұхбаттасқандардың 5,5%-нан Солтүстік Қазақстанда 21,4%-ға дейінгі аралықта өзгеріп 
тұрды.



4 Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалау 

Жас шамасымен (жастар) және жынысымен (әйелдер) байланысты, стандартты субсидияларды алу кезінде пайда 
болатын кедергілерге көбірек назар аудару қажет. 18-29 жас аралығындағы адамдардың едәуір аз мөлшері көшуге 
субсидия алу туралы хабарлады (29 жастан үлкен адамдардың 84,3%-мен салыстырғанда 69,1%). Респонденттердің 
аз бөлігі стандартты сибсидиялардың ешқайсысын алмағандығын хабарлады (18 респондент немесе 5,1%). Алайда, 
екі есе көп жастар стандартты субсидиялардың ешқайсысын алмағандығын хабарлады (көшу, жалға алу, коммунал-
дық шығындар өтемақысы) (10 респонденттер немесе жас шамасы үлкен топтағы 3,7%-бен салыстырғанда 7,4%). 
Сол сияқты, ер адамдарға қарағанда (6 респонденттер немесе 3,3%), әйелдер екі есе артық (12 әйелдер немесе 
7,1%) қаржылық қолдауды алмаған. Сонымен бірге, қоныс аудару кезінде әйелдердің сыртқы көмекке сенім артуы 
біршама аз болғандығын ескеру қажет (ерлердің 37,9%-мен салыстырғанда сұхбаттасқан әйелдердің 4,9%).1

Кейбір қоныс аударушылардың ауыр қаржылық жағдайын ескере отырып, көмек көрсету жылдамдығы олардың 
қысқа мерзімді әл-ауқатына айтарлықтай әсер етті. Сауалнамаға қатысқан адамдарың көбіне көмекті бір айдан астам 
уақыт күтуге мәжбүр болмады (68,4%), дәлірек айтқанда 33,1% көмекті ұшу алдында, немесе келген бойы алды. 
Алайда зерттелетін аймақтар арасында айтарлықтай айырмашылықтары байқалды. Егер Солтүстік Қазақстан облы-
сына қоныс аударғандардың 44,7% қаржылай көмекті келген кезде алған болса, онда Қостанай облысында бұл үлес 
айтарлықтай төмен болды (13,4%).

Респонденттердің отбасылық жағдайын талдағанда, некеде тұрғандарға (31,9%) немесе ажырасқандарға (39,1%) 
қарағанда жалғыз басты адамдар көмекті кеткенге дейін, немесе келген кезде бірден көмек алғаны айқын болды. 
Отбасы құрған (32,5%) немесе ажырасқан (32,4%) адамдарға қарағанда, аз жалғыз басты адамдар (21,9%) көмекті 
бір айдан астам күтуге мәжбүр болды.

Түрлі бейімделудің кедергілерін төмендетуге бағытталған қаржылай емес көмегі, келгеннен кейінгі қолдаудың маңы-
зды аспекті болып табылады. Бенефициарларға көшу кезінде олардың өткен курстардың түрлері туралы: тілдік, 
кәсіптік, коммуникативтік және басқа жұмсақ дағдылары жөнінде сұрақтар қойылды. Өкінішке орай, Шығыс Қа-
зақстан мен Павлодар облысындағы респонденттердің жартысына жуығы және Қостанай мен Солтүстік Қазақстан 
облыстарындағы респонденттердің көпшілігі жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау органдарында 
ешқандай курстардан өтпегендіктерін хабарлады. Көбінесе жаңа мамандық алуға бағытталған кәсіби курстар атал-
ды (респонденттердің 21,8%-нан 35,0%-на дейін), ал сұхбаттасқан Бағдарламаның қатысушылары мемлекеттік тілдің 
тегін курстарына қатысқандары аз болды.

Жергілікті лауазымды тұлғалармен және бенефициарлармен сұхбаттасу жергілікті атқарушы органдарымен келгеннен 
кейін тегін ұсынылатын, қаржылай емес көмек түрлерін анықтауға көмектесті: балаларды мектепке тасымалдау, 
тұрғын үйлердегі жылыту пешін пайдалануға немесе мал шаруашылығын жүргізуге көмек көрсету. Сұхбаттасқан 
кейбір бенефициарлар жаңа жағдайларға жақсы бейімделу үшін  көршілері мен жұмыс әріптестерінің қолдауының 
маңыздылығын көрсетті.

Жергілікті лауазымды тұлғалармен сұхбаттасу қоныс аударушылардың келген кезде толық интеграциялануын қамта-
масыз ете алатын институционалдық қолдауды күшейту қажеттілігі туралы түсініктің өсіп келе жатқандығын көр-
сетеді. Олар Кандасқа арналған бейімделу орталықтарының тәжірибесіне сүйене отырып, экономикалық қолдауды 
ғана емес, мәдени бағдарды да қамтитын және бенефициарлардың тілдік және коммуникативтік дағдыларын жетіл-
діретін бейімдеу және интеграциялық қызметтерді ұсыну қажеттілігі туралы мәселені көтерді.

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ИНТЕГРАЦИЯ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖАЛПЫ БАҒАЛАУ

Төрт аймақтың тек қана 6,5%-дан 9,1%-ға дейін тұрғындары бейімделудегі қиындықтары туралы мәлімдеді, ал ба-
сым көпшілігі (Шығыс Қазақстандағы 88,2%-дан басқа үш аймақтағы шамамен 90%-ға дейін) жаңа жағдайларға бей-
імделгендіктерін айтты. Үш аймақтағы респонденттердің (Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстары) 
қандай сезімдерді немесе қолайсыздықтарды бастан кешірді деген сұраққа, 46,4%-дан 53,3%-ға дейін айтарлықтай 
қиыншылықтарды кешпегіндігі жөнінде жауап берді.

Бейімделудегі қиындықтарды көбіне кетуге дейін ауылдарда тұрған адамдар арасында жиі кездесті (барлық іріктеудің 
44,6%-мен салыстырғанда, олардың 52,6%-ы «кейбір қиындықтар» туралы мәлімдеді). Керісінше, шағын және орта 
қалалардың тұрғындары бейімделу кезінде айтарлықтай қиындықтар туралы аз мәлімдеді (16,7%), бұл ұқсас көлем-
дегі елді мекендерге қоныс аударудың нәтижесі болуы мүмкін). Алайда, іріктеу мөлшері аз болғандықтан, мүмкін бұл 
сандарды бағдарлы деп қарастырып, бұдан үлкен сұраныс арқылы растау қажеттілігі туындауы мүмкін.

Шамасы отбасылық жағдай бейімделудің кейбір қиындықтары туралы хабарламағандардан, бейімделу қыиндықтарын 
кешкен адамдардан ажырататын сипаттамаға ұқсайды. Жалғыз басты респонденттердің көпшілігі (53,1%) ешқан-
дай бейімделу проблемаларын есіне түсіре алмаса, ажырасқан респонденттердің көпшілігі (54,1%) бейімделудің 
кейбір қиындықтарына тап болды.

1.  Өкінішке орай, сандық бағалау әдісі және терең сұхбаттың шектеулі үлгісі осы кедергілерді анықтайтын нақты факторларды анықтауға 
мүмкіндік бермеді. Сауалнамаға жүргізу кезінде көмек алмаған 12 әйелдің 5-і үйленген. Мүмкін, мұнда мәдени аспект маңызды рөл атқарады, 
өйткені сауалнамаға қатысқан әйелдердің бірі бағдарлама туралы «күйеуі көбірек білетінін» айтты.



5Түйіндеме

Хабарланған мәселелер тұлғааралық қатынастарға, қолдауға немесе өз мәселелерімен бөлісуге бағытталған. Сауал-
намаға қатысқандардың шамамен 12% жалғыздықты сезінетіндігін, тап осындай бөлігі жаңа қоғамдастықпен нашар 
қарым-қатынасы туралы хабарлады. Жалпы алғанда, ер адамдарға қарағанда әйелдердің қоныс аудару кезінде түрлі 
психологиялық қолайсыздықтарды сезінгенін хабарлады (51,4% ерлермен салыстырғанда 43,1% әйелдер). Әйелдер 
жергілікті қоғамдастықпен нашар қарым-қатынасты (11,4% ерлерге салыстырғанда 14,4%)  және үрейлену сезіміне 
(8,6% ерлермен салыстырғанда 14,4%) шалдығады. Ер адамдардан гөрі әйелдер бейтаныс ортаға (қалалық немесе 
ауылдық) көшкеннен кейінгі өмірдің басқа қарқынына бейімделу қиындықтары туралы хабарлады. (12%-бен са-
лыстырғанда 18.6%). Ерлер мен әйелдердің шамамен тең үлесі келу кезінде жалғыздықты сезінетіндігін хабарлады 
(ерлер 12% және әйелдер 11,4%).

Әйелдер кездесетін кейбір бейімделу қиындықтарын қоныстану түрінің өзгеруінен туындаған деп есептеуге болады: 
егер кеткенге дейін олардың 12,9% облыстық қала орталықтарында және 10,5%- қала маңындағы аудандарда («қала 
тектес ауылдар») тұрған болса, онда әйелдердің үштен бір бөлігі (68,4%) ауылдарға көшті, ол жерде адами қарым-қа-
тынас төмен және өмір салтына бейімделу айтарлықтай стресс көзі болуы мүмкін. Бұл проблема, әсіресе, үйден тыс 
қарым-қатынас жүргізуге мүмкіндігі жоқ адамдар үшін, мысалы, декреттік демалыстағы әйелдер үшін ауыр болуы мүмкін.

Одан басқа, ажырасқан топ көшу кезінде және одан кейін қандай да бір ыңғайсыздықты сезінуге немесе көңілінің 
бұзылуына бейім. Көбінесе, қорқыныштың (бұл туралы үйленген 11,2% және жалғыз басты 4,8% респонденттерімен 
салыстырғанда ажырасқан 16,2% респонденттер хадарлады) және жалғыздықтың (үйленген 10,7% және жалғыз 
басты 12,7%-бен салыстырған ажырасқандардың 18,9% мәлімдеді) орташа деңгейден  жоғары таралуы байқалады. 
Бұл үрдістер келген кездегі қоғамдық қолдаудың, әсіресе отбасылық қолдауы төмен ажырасқан немесе жесір қалған 
тұлғаларға  маңыздылығын көрсетеді, бұлар стигматизацияға да тап болуы мүмкін. Бұл осал топтар, бұларға мүмкін-
дігінше мақсатты қызметтер қажет. Тағайындалған үш аймақтан (Солтүстік, Шығыс Қазақстан, Қостанай облысы) 
шамамен 52%-дан 60%-ға дейін және сауалнамаға қатысқан Павлодар облысының 80% тұрғыны өздерін жергілікті 
тұрғындар деп есептейді. Алайда, зерттелген Солтүстік Қазақстан тұрғындарының 20% (17 респонденттер) тағай-
ындалған аймақта өздерін жергілікті тұрғындар деп есептемейтіндігін атап өтуге болады.

Қатысушылардың Бағдарламаны жалпы бағалауы өте жағымды. Жалпы алғанда, сауалнамаға қатысушылардың ша-
мамен 90%, Бағдарлама олардың үміттерін ақтады деп есептейді. Қостанай және Павлодар облыстарына қоныс 
аударған респонденттердің шамамен төрттен үш бөлігі бұл бағдарламаны «толық тиімді» дем есептейді. Өз кезе-
гінде,Бағдарламаның жалпы нәтижесіздігі туралы пікірді тек Солтүстік Қазақстаннан келген бес респондентпен шек-
телді, ал қалған үш аймақтағы респонденттердің ешқайсысы бұл бағалауды қолдамады. Бағдарламаны «айтарлықтай 
тиімсіз» деп есептеген, барлығы 15 респондент сұхбаттасты (олардың 11-і Солтүстік Қазақстан облысында тұрып 
жатты).

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ӘЛЕУЕТ

Одан басқа,  бағалау келу және кету аймақтарында орталық (Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі), 
жергілікті мемлекеттік органдарымен де (әкімшіліктер, жұмыспен қамту орталықтары) шектеулі сұхбатты қамтыды. 
Екі деңгейдегі институционалдық әлеуетті талдау активтердің үш түрін анықтауды болжады:  құқықтық және жедел 
құзыреттілік (құқықтық актілерде, стратегиялық саясатта, сондай-ақ ішкі бұйрықтарда бекітілген), жеткілікті және 
біліктілікті персонал және қажетті қаржылық және техникалық жабдықталуы (атап айтқанда, ақпараттың болуы).

Қоғамдық ақпаратқа негізделген бағалау орталық және жергілікті басқару деңгейлеріндегі кейбір олқылықтарды 
анықтауға көмектесті. Біріншіден, ел ішінде ерікті қоныстандыруға көмектесуге және жұмыс күшінің ұтқырлығын 
арттыруға мамандандырылған жеке орган құрылған жоқ. Алайда, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министр-
лігінің (ЕӘҚМ) құзыреттіліктерін талдау, атап айтқанда, Көші-қон процестерін бақылау департаменті,  әлеуметтік 
және аналитикалық зерттеуді көздейтін,  көші-қон, еңбек және әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясатты 
қалыптастырудың шұғыл және тұрақты міндеттерін шешуге өте қолайлы екенін көрсетеді.

Топ бес солтүстік аймақтарында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру жөніндегі жергілікті 
басқарманың қызметтерін анықтап, атқарушы биліктің бірқатар нормативті актілеріне талдау жүргізді. Әдетте, мемле-
кеттік көші-қон саясатын іске асырудың мақсаты, Қостанай және Павлодар облыстарындағы ведомстволардың мис-
сиясын құруда және олардың міндеттерін анықтауда жоқ. Керісінше, бұл міндет әртүрлі нысанда Шығыс Қазақстан, 
ақмола және Қарағанды облыстарының нормативтік актілерінде белгіленген. Солтүстік Қазақстан басқармасы өзінің 
ережесіне қоныс аударушыларға аймақтың қабылдау квоталары бойынша ұсыныстарды әзірлеу міндеттемелерін 
енгізбеген.

Қызметтерді ұсынуда одан артық бірізділікті қамтамасыз ету үшін Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
жөніндегі ЕӘҚМ комитеті жергілікті атқарушы органдардың функцияларын, қызметін және миссиясын анықтауға 
бірыңғай тәсілді әзірлеу және енгізуде маңызды рөлді атқара алады. Комитет көші-қон басқармасы саласында әді-
стемелік ұсыныстарды жасай отырып, жергілікті атқарушы органдардың қолдауына жауапты бола тұра, мұл мәселені 
шешуге жақсы мүмкіндіктері бар.



6 Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалау 

Қоныс аудару процесінің мониторингі әкімдіктерде жүргізіледі және жалпы статистикалық ақпарат Министрлікке 
жіберіледі. 2021 жылдан бастап электронды жүйе жергілікті атқарушы органдарға  қоныс аударушылар санын, қоныс 
аудару аймақтары мен аудандары туралы деректерді енгізуге мүмкіндік туғызды. 

Алайда, бақылау жан-жақты қамтитын болуы үшін кеңірек мәліметтер жиынтығына, атап айтқанда, жеке 
қажеттіліктерді бағалау шеңберінде жиналуы тиіс. Әрбір бенефициардың жасын, олардың білімін, кәсіптік біліктілі-
гін, дағдыларының жинытығын (коммуникативты дағдыларды қоса), салалық тәжірибені және тілді меңгеруді ескере 
отырып, қолдау тұрғысынан қажеттіліктер профилі маңызды.

Осы нәтижелерді ұсынудан басқа,  топ жоспарлау және әзірлеуден бастап ресурстарды тиімді үлестіруге дейін және  
бақылау және Бағдарламаны бағалауға және бақылауға дейін шараларды жүзеге асыруға, саяси циклдардың барлық 
кезеңдерінде барлық кемістіктерді анықтауға арналған  аспап ретінде Бағдарламаның диагностикалық матрицасын 
дайындады. Матрица негізгі қорытындылар тарауынан кейін тұрады. 



7Кіріспе

КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы халық пен еңбек ресурстарының теңгерімсіз географиялық бөлінуін ішкі көші-қонға (қо-
ныс аударуға) жәрдемдесу арқылы шешуді талап ететін сұрақ деп таныды. Еңбек ресурстарының ұтқырлығы 2017-
2021 жылдарға арналған Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының (Еңбек)  
2жеті міндеттерінің бірі болып табылады.  Осы бағдарлама шеңберінде Оңтүстіктен Солтүстікке ішкі қоныс аудару 
бағдарламасы іске қосылды, ол интеграцияға мақсатты көмекті, бенефициарларға жұмысқа орналасуға және тұрғын 
үйге субсидиялар, сондай-ақ ісін жаңа бастаған бизнесмендерге гранттар беруді қамтитын Қазақстандағы алғашқы 
кешенді схема болып табылады. Бұл бастама ішкі көші-қонға үйлестірілген тәсілді қолданудың артықшылықтарын 
көрсеткенімен, оның тиімділігі шектеулі болды.

Бенефициарлардың, атап айтқанда, білімі мен біліктілігі көшу аймақтардың талаптарына сәйкес келмейтін жастар 
немесе отбасыларынан көмек алмай, қолдауды қажет ететін ажырасқан немесе жесір қалған әйелдер сияқты ерекше 
қажеттіліктері бар топтардың тұрақты әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени интеграциясы жолындағы 
кейбір кедергілерді жою ерекше маңызға ие. Мәселелердің тағы бір кешені шығу және келу өңірлеріндегі жергілікті 
атқарушы органдардың жұмысын үйлестіру, бенефициарлардың бейіндері және көмекке қажеттіліктер туралы ақпа-
ратпен алмасу, сондай-ақ интеграцияның барысын бақылау және туындаған мәселелерді шешу қабілетіне қатысты.

Осы сұрақтарға жауап ретінде Қазақстандағы көші – қон жөніндегі халықаралық ұйым-БҰҰ көші-қон агенттігі (ХКҰ) 
Қазақстан Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен ынтымақтаса отырып, лайықты жұмыспен қамтуға 
қол жеткізуде және қолданыстағы қолдау тетіктерін пайдалануда қиындықтарға тап болған жастар мен әйелдерге 
ерекше назар аудара отырып, бағдарламаға әлеуметтік-экономикалық осалдық өлшемшарттарын әзірлеуге және 
интеграциялауға жәрдемдесуге бағытталған Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалауға кірісті. 
Бағалау ХКҰ (IOM) Даму қоры қаржыландыратын «Қазақстан: көші-қонды басқаруды және еңбек ұтқырлығын басқа-
руды жетілдіру» жобасы шеңберінде Қазақстандағы ХКҰ миссиясының басшылығымен 2020 жылғы желтоқсан- 
2021 жылғы ақпан айларында кеңесшілер тобымен өткізілді.

Бағалау тобы ХКҰ-ның Қазақстандағы миссиясының, атап айтқанда Светлана Жасымбекова мен Гүлбахыт Тұрсын-
баеваның көрсеткен қолдауы үшін, сондай-ақ ХКҰ-ның Венадағы Өңірлік бөлімшесінен Майкл Ньюсон мен Ионела 
Тимофтенің ұсынған басшылығы үшін алғыс білдіргісі келеді. Бағалауды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлеріндегі жергілікті атқа-
рушы органдар көрсететін тұрақты көмек көрсетті.

2. Өкінішке орай, сандық бағалау әдісі және терең сұхбаттың шектеулі үлгісі осы кедергілерді анықтайтын нақты факторларды нақты анықтауға 
мүмкіндік бермеді. Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, сауалнама жүргізу кезінде көмек алмаған 12 әйелдің 5-і үйленген. Мүмкін, мұнда мәдени 
аспект маңызды рөл атқарады, өйткені сауалнамаға қатысқан әйелдердің бірі бағдарлама туралы «күйеуі көбірек білетінін» айтты.
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1. БАҒАЛАУ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕР
Бұл баяндамада 2020 жылдың желтоқсан айынан 2021 жылдың ақпан айына дейінгі аралықта өткен Қазақстан Ре-
спубликасының Оңтүстік-Солтүстік қоныс аудару бағдарламасын бағалау шеңберінде жүргізілген талдаудың негізгі 
нәтижелері қорытындалады. Құжат мүдделі тараптардың назарына жеткізілетіндіктен (Қазақстан Республикасының 
еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі) және 2021 жылдың наурыз айында алынатын кез келген  ақпаратты еске-
ре отырып жаңартылатындықтан, бұл қорытындылар алдын-ала жасалған болып табылады.

2020 жылдың желтоқсан айында бекітілген және 2021 жылдың қаңтар айында қайта қаралған әдістемелік негізіне 
сәйкес, бағалауда қазақстандық азаматтарды қоныстандыру процесінің әртүрлі кезеңіндеріндегі негізгі осалдық фак-
торлары қарастырылады, атап айтқанда, кеткенге дейін (іріктеу және дайындау), келгеннен кейін ( интеграция, көмек 
тиімділігі және пайдалануы), сонымен қатар қоныс аударған адамдардың әл-ауқатын және әлеуметтік-экономикалық 
әл-ауқатының перспективаларын зерттеу.

Төменде көрсетілгендей, Бағдарлама шеңберінде ресми мониторингке бұдан бұрын болған аспектілерге де (кірі-
стер, жұмыспен қамту, тұрғын үй) және қазіргі кездегі ресми мониторингке кірмейтіндер де, бірақ қоныс аударушы-
лардың ұзақ мерзімді сәтті интеграциялануының маңызды факторлары болып табылатын (психологилық қажеттілік-
терді қанағаттандыру, білім алу, лайықты жұмыспен қамту мен білім алуды (кейінгі) қолжетімді ету )аспектілерге де 
назар аударылды.

1-кесте. Қоныс аударудың әртүрлі кезеңдеріндегі осалдықтарды анықтайтын факторлар (тұжырымдамалық 
шеңбер)

Осалдықтар фак-
торлары уя

A. Кету алдында 
(іріктеу және дай-
ындау)

B. Интеграция 
(жалпы қызмет-
терді ұсыну)

C. Осал топтар 
(халықтың осал 
топтарына мекен-
жайлық көмек)

Ұзақ мерзімді  
нәтижелер

1.  Табыстар A1. Көшу шығындары B1. Қаржылай/матери-
алдық көмек

C1. Берешегі/асыра-
ушысынан айырылу

Үй шаруашылығының 
жеткілікті табысы 
(әсіресе әйелдер 
басқаратын)

2. Жұмыспен қамтылы-
мы және кәсіпкерлік

A2. Ұзақ мерзімді жұ-
мыссыздық/бизнес

B2. Жұмыс іздеу/ биз-
нес бастау ұзақтығы

C2. Жұмыстан айы-
рылу/бизнесті жабу

Жұмыстың 
тұрақтылығы/ бизне-
стің дамуы

3.  Білім және дағды-
лар берілісі

A3. Білім және білік-
тілік деңгейі

B3. Білім және білік-
тілікке сәйкес келмеуі 
(келуі)

C3. Дағдылардан/
біліктіліктен төмен/тыс 
жұмыс

Кәсіби даму/ дағды-
ларын дамыту, өсу 
мүмкіндіктері

4. Тұрғын үй және 
тұратын жері (кли-
маттық өзгерістерге 
бейімделуімен қоса)

A4. Тұрғын үй 
жағдайы/ кеткенге 
дейінгі тұрғылықты 
жағдайы

B4. Бастапқы тұрғын 
үй жағдайлары/ өмір 
сүру жағдайлары 
(қажеттіліктеріне/ бол-
жалына сәйкестігі)

C4. Айырылу/ тұрғын 
үй жағдайларының 
нашарлауы/ өмір сүру 
жағдайлары

 Жақсы тұрғын үй/ 
өмір сүру жағдайлары

5. Психологиялық 
қажеттіліктер

A5. Кету кезінде 
бағдарлануы B5. Кеңес беру C5. Шұғыл психологи-

ялық қолдау
Психологиялық 
жағдайының жақсаруы

6. Қоғамдық байла-
ныстар және қолдау, 
құқықтарды және мүм-
кіндіктерді кеңейту

A6. Отбасы және 
достары тарапынан 
қолдау, шешім қа-
былдау

B6. Отбасымен және 
достарымен байланы-
су, жаңа байланыстар-
ды орнату

C6. Отбасы және 
достары тарапынан 
шұғыл қолдау көрсету, 
кстренная поддержка 
со стороны семьи и 
друзей, қиындықтарды 
жеңу қабілеті

Тұрақты қоғамаралық 
байланыстар (ұзақ 
мерзімді әлеуметтік  
интеграция)

7. Тілдік және мәдени 
интеграция

A7. Кету алдындағы 
тілдік курстар

B7. Келгеннен кейінгі 
байланыспен пробле-
малар

C7. Тілмен және мәде-
ниетпен байланысты, 
қосымша проблема-
лар

Ұзақ мерзімді тілдік 
және мәдени инте-
грация



91. Бағалау көлемі және әдістер

Бағалаудың екі негізгі мақсаттарына сәйкес  топ (1) қоныс аударудың әртүрлі кезеңдерінде Бағдарламаға қаты-
сушыларға кездесетін қосымша көмек қажеттіліктерін анықтау мақсатында осалдықтар факторларын анықтауға; және  
(2) ағымдау қолдау көлемі жоғарыда аталған осалдық факторларын және олардың салдарынан көмекке қажеттілігін 
жеткіліксіз ескергендіктен.

Бұл түйіндемеде әртүрлі зерттеу әдістерінің жиынтығын үйлестіретін, бағдарлама қатысушыларының осалдығы мен 
көмек қажеттіліктеріне қатысты, бағалаудың негізгі қорытындыларына шолу ұсынылды (сауалнамалар және бене-
фициарлармен сұхбаттар, құқықтық және саяси құжаттарды, сондай-ақ ресми өтініштерді талдау, статистикалық 
деректерді, орталық және жергілікті деңгейдегі лауазымды тұлғалардың айғақтары). Ол (1) бағдарлама басшылары 
анықталған осалдықтарды азайту және көмектің мақсаттылығы мен көмек нәтижелігін жақсарту мақсатында түзе-
туге болатын, (2) өсіп келетін сұранысты қанағаттандыру үшін  көмек ауқымын үлкейту және Бағдарламаны жүзеге 
асыруда туындайтын тәуекелдерді алдын-алатын, құқықтық, институционалдық және шұғыл негіздер ұсыныстары 
тізімімен аяқталады. 

Бағалау бенефициарлардың ағымдағы қажеттіліктерін, көмек көрсету жағдайы және көлемін ескерумен қатар, Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің, атап айтқанда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, әкімдіктер (жер-
гілікті атқарушы органдар) және қоныс аударатын адамдардың келу, сондай-ақ кету аймақтарындағы жұмыспен 
қамту орталықтарының тұрақты бақылауы мен бағалауы шеңберінде қолдануға болатын кейбір құралдарды әзірле-
уге көмектесті. Оларға төмендегілер кіреді:

• Бағдарламалық циклдың негізгі кезеңдері бойынша ұйымдастырылған (әзірлеу, енгізу және бақылау) диа-
гностикалық матрицасы, бұл  бағдарламаның жүйелігін, тиімділігін, мақсаттылығын және нәтижелігін арт-
тыруға арналған қадағалаушы органдамен және бағдарламаны әзірлеушілермен қолданылуы мүмкін, өзін-
өзі бағалау мақсатты сұрақтарының жиынтығы.Сондай-ақ, матрицаға осы бағдарламаға енгізілуі мүмкін, 
ұсынылатын көрсеткіштер мысалдары кіреді. Бұл бағалаудың шектеулігін ескере отырып, матрица қоғам-
дық ақпаратпен, аздаған орталық және жергілікті деңгейдегі лауазымды тұлғалардың сұхбаттары негізінде 
әзірленген. Болашақта ол институционалдық активтер және қажеттіліктер туралы қосымша ақпаратты 
жинау кезінде көрсеткіштерді анықтауға арналған барлығын қамтитын бақылау тізбесі ретінде қосымша 
жетілдірілуі мүмкін.Матрица негізгі дете қорытындыларынмен негізгі тараудан кейін тұрады.

• Тұрақты интеграцияның негізгі факторларын қамтитын, сондай-ақ орталық және жергілікті деңгейдегі  
мемлекеттік органдардың қажетті институционалдық әлеуетін қамтамасыз ету үшін әлеуетті өсіру бойын-
ша қажетті шараларды анықтайтын ұсыныстар жиынтығы.

• Интеграцияның үш кезеңінде олардың кеңірек әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын бақылау үшін 
құрылымдалған және анықталған осалдықтарын ескеріп,  реинтеграцияда көрсетілетін көмек шеңберін 
іске қосатын, бенефициарларға арналған сауалнама және сұхбат анкеталары.

• Орталық және жергілікті лауазымды тұлғалармен сұхбаттасудың ағымдағы әлеуетін анықтауға, персонал, 
ақпарат немесе бюджет тәрізді, негізгі активтерге қажеттіліктерді  көрсетуге арналған шаблондар.

Келесі бөлімде, дала жұмыстарының жоспарланған көлемімен қолжеткізген прогресті байланыстыратын, респон-
денттердің түрлі санаттарының іріктемесіне ерекше назар аударылады.
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2. РЕСПОНДЕНТТЕР ПРОФИЛІ
Бағалау, жоғарыда келтірілген, сауалнама және сұхбаттың негізгі нысандарын пайдалана отырып, қоныстану-
дың әртүрлі кезеңінде қоныс аударған адамдар кездесетін негізгі проблемаларға сәйкес тақырыптарды қамтып, 
бірыңғай әдістемелік негізге сәйкес жүргізілді. Далалық жұмыс құралдары қоғамдық ақпаратты талдау, орталық 
және жергілікті лауазымды тұлғалармен алдын-ала сұхбаттасу, сондай-ақ ішінара далалық жұмыстарының нәтиже-
лері бойынша жасалған қорытындыларды талдау арқылы әзірленді. 

2.1. САУАЛНАМА РЕСПОНДЕНТТЕРІН ІРІКТЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ

Респонденттердің іріктелуі екі негізгі факторларға байланысты команда ішінде кеңескеннен кейін түзетілді: зерттеу 
жүргізу уақытындағы COVID-19 шектеу және қоныс аудары прогресы. Нәтижесінде,басқа аймақтарда туындаған 
шектеулердің орнын толтыру мақсатында, кейбір аймақтар көбірек сұхбаттармен ұсынылатын болады деп шешілді.

2-кесте. Келу аймақтарындағы сұхбаттасқан бенефициарлар санытия

Облыстар Жоспарланған саны 01.03.2021 жылғы ахуа-
лы бойынша жүргізілді

Солтүстік Қазақстан 110 85

Шығыс Қазақстан 80 110

Қостанай 50 67

Павлодар 110 92

БАРЛЫҒЫ 350 354

Іріктеудің қорытынды көлемі жоспарланатын іріктеу көлемінің 100% қамтып, бұл деректердің дұрыстығын қамтамасыз 
етеді. Аймақтық тұрғыдағы  нақты сұхбаттасқандар саны жоспарлы көлемнен ерекшеленеді: Солтүстік Қазақстан-да 
респонденттер саны 25-ке кем, Павлодар облысындағы респонденттер саны 18-ге кем. Шығыс Қазақстан-да 30 
респонденттен артық сұхбаттасты, сондай-ақ Қостанай облысында жоспарланғаннан 17 респондентке артық сұх-
баттасты.

Кетуге дейін, келгеннен кейін, сондай-ақ ұзақ мерзімді келешекте пайда болатын осалдық факторларын тиісті тәсіл-
мен белгіленуі үшін, команда Қоныс аудару Бағдарламасы бенефициарларының екі негізгі санаттарын қосуды қамта-
масыз етті, 12 айдан кем мерзімде көшіп келгенде, және келу аймағында ұзақ мерзім бойы тұратын бенефециарлар 
(3-кесте). Тағайындалған аймақтарға келгендерлің жалпы санынан шамамен 32,8%-дан 40%-ға дейін жақында келген 
(12 айдың ішінде) қоныс аударушылардың санаты құрайды, ал ал тағайындалған аймақтардағы 15%-дан 27%-ға дейін 
респонденттер болса 3 жылдан кем емес мерзімге қалады.

3-кесте. Келу аймақтарында сұхбаттасқан бенефициарлардың тұру кезеңі.

1 жылдан 
кем

1 жылдан 3 
жылға дейін

3 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан 
артық

Жауап беру-
ге қиынсына-

мын

Солтүстік Қазақстан
Саны 30 32 13 7 3

% 35,3% 37.6% 15,3% 8,2% 3,6%

Шығыс Қазақстан
Саны 44 32 10 20 4

% 40,0% 29,1% 9,1% 18,2% 3,6%

Қостанай облысы
Саны 22 28 8 2 7

% 32,8% 41,8% 11,9% 3,0% 10,5%

Павлодар облысы
Саны 32 36 17 4 3

% 34,8% 39,1% 18,5% 4,3% 3,3%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 128 128 48 33 17

% 36,2% 36,2% 13,6% 9,3% 4,8%



112. Респонденттер профилі

Бағалау кезінде ескерілетін тағы бір маңызды фактор, қоныс аударушылардың сәтті интеграциялануына мамандығы 
және білімі болуының маңыздылығы. Сұхбаттасқандардың шамамен 45% жоғару оқу орындарының түлектері және 
тек 27,7%-нда толық орта білімі жоқ (1-сурет).

1-сурет. Сұхбаттасқан бенефициарлардың білім деңгейі

Жастардың әлеуметтік-экономикалық салыстырмалы күйінде бағалау бағытын ескере отырып, респонденттердің 
38%-дан астамы 30 жасқа толмаған (2-сурет)

2-сурет. Сұбаттасқан бенефициарлардың жасы

30 және одан үлкенТоп сұхбаттасқан респонденттер арасында әйелдердің жоғары өкілділігін қамтамасыз ету үшін күш салды (4-кестені 
қараңыз). Сауалнамаға барлығы 171 әйел қатысты, бұл барлық іріктеудің 48,3% пайызын құрады. Сауалнамаға әй-
елдердің қатысу деңгейі Павлодар облысында 41,3%-ға дейін, Шығыс Қазақстан облысында 53,6%-ға дейін өзгеріп 
тұрды. Маңызды бөлігін үй шаруасындағы әйелдер, оның ішінде декреттік демалыстағы әйелдер құрады (сұхбатта-
сқан Солтүстік Қазақстан облысының 9,8%-нан Павлодар облысының 15,8%-на дейін). Барлығы декреттік демалы-
стағы 25 әйелден сауалнама алынды (барлық сұхбаттасқан әйелдердің 14,6%). Бұл әйелдер тобы еңбек нарығында 
уақытша белсенді болмағандықтан іріктеліп таңдалды.
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4-кесте. Сұхбаттасқан бенефициарлардың % ретінде, іріктелген үйлесімділіктің жыныстық құрамы

Облыстар Ерлер Әйелдер

Шығыс Қа-
зақстан 46,4% 53,6% (декреттік демалыстағы/ үй шаруасындағы 13,6% әйелдерді қосқанда)

Солт үст ік 
Қазақстан 51,8% 48,2% (декреттік демалыстағы/ үй шаруасындағы 9,8% әйелдерді қосқанда)

Павлодар 58,7% 41,3% (декреттік демалыстағы/ үй шаруасындағы 15,8% әйелдерді қосқанда)

Қостанай 50,7% 49,3% (декреттік демалыстағы/ үй шаруасындағы 15,2% әйелдерді қосқанда)

Респонденттердің отбасылық жағдайы ерлер және әйелдер үшін ерекшеленді. Сұхбаттасқан ерлердің 76,5% үй-
ленген болғанда, әйелдердің 63,8% тұрмыста болды. Сұхбаттасқан әйелдердің едәуір бөлігі ажырасқан (ерлердің 
4 немесе 2,2%-мен салыстырғанда, барлық сұхбаттасқан әйелдер 33 немесе 19,3%-ды құрады). Одан басқа, 3 әйел 
жесір болды. Ажырасу тәжірибесі бар адамдарда интеграция процесінде қосымша проблемаларға шалдықпағанын 
тексеру үшін қосымша талдаулар жүргізілді.

269 респонденттер (76%) балалары бар екенін хабарлады.

2.2. БАҒДАРЛАМА БЕНЕФИЦИАРЛАРЫМЕН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН 
ТЕРЕҢДЕТІЛГЕН СҰХБАТ

Алдын-ала кезеңнің маңыздылығы үш кету аймақтарындағы (Түркістан, Жамбыл, Шымкент) респонденттерімен қо-
сымша тереңдетілген сұхбаттасуды енгізумен дәлелденді. 2021 жылдың 4-наурызындағы ахуалы бойынша 28-дің 26 
жоспарланған тереңдетілген сұхбаттары жүргізілді, қалған екі сұхбат 2021 жылдың наурыз айының басында аяқта-
луы жоспарланып отыр (5-кестені қараңыз). Деректерді жинау екі факторға байланысты қиындыққа соқты: қоныс 
аударушылар тізіміне қол жетімділіктің шектеулі болуы (Шығыс Қазақстан облысында кездесті) және сұхбаттасуға 
уақыт шектеулері ( жұмыс істейтін респонденттер сұхбаттасуға тек қана кешкі мезгілде қатыса алды).

5-кесте. Бенефициарлармен тереңдетілген сұхбаттар саны

Облысы Барлығы жоспар-
ланған

Өткізілген ерлер Өткізілген әйелдер Барлығы өткізілген 

Солтүстік Қазақстан 4 2 2 4

Шығыс Қазақстан 4 2 2 4

Қостанай 4 2 2 4

Павлодар 4 2 2 4

Туркестан 4 2 2 4

Жамбыл 4 2 1 3

Шымкент 4 2 2 4

БАРЛЫҒЫ 28 14 13 27

Жергілікті атқарушы органдар мен Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдерімен барлығы 37 сұхбат жүр-
гізілді.

6-кесте. Лауазымды тұлғалармен сұхбаттар саны

Мемлекеттік органдар Аймақтар Саны Өткізілді

ЕӘҚМ Нұр-Сұлтан 2 2

Кету аймақтарының әкімдіктері (ергілікті басқару органдары) 6 аймақ 2*6=12 11

Қоныстандыру аймақтарының әкімдіктері 6 аймақ 2*6=12 12

Кету аймақтарының жұмыспен қамту орталықтары 6 аймақ 1*6=6 6

Қоныстандыру аймақтарының жұмыспен қамту орталықтары 6 аймақ 1*6=6 6

БАРЛЫҒЫ 38 37



133. Негізгі қорытындылар

3. НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР  
Бұл құжат бүгінгі таңда қатысушылар қажеттіліктеріне Қоныс аудару бағдарламасының қазіргі жобасының және іске 
асырылуының қандай дәрежеде екендігін бағалау үшін түрлі зерттеу бағыттарын біріктіріп (осалдықтарды әлеуметтік 
зерттеу және саяси оперативты кемшіліктерді талдау), ішінара ұсыныстарды және қорытындыларды ұсынады. Бұл құ-
жатта екі негізгі перспективтер біріктірілген:

• макро перспектива – 3.1, 3.2 және 3.6 бөлімдерінде бөлінген, оның ішінеұзақ мерзімді басымдықтарымен 
Бағдарлама жәнеқазақстан саясатының мақсаттары, сондай-ақ оның институтының әлеуеті кіреді (ең ал-
дымен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі,  жергілікті атқарушы органдар және жұмыспен 
қамту орталықтары)

• микро перспектива – талдаудың негізгі құрамы (3.3-3.5 бөлімдер), онда сапалы әдістермен толықтырылған 
(тереңдетілген сұхбат) далалық жұмысының сандық қорытындысы (сауалнамалар), Бағдарламаға қатысушы-
лардың профилін, олардың Бағдарламаға қатысуға ынтасын бекітуге, сондай-ақ олардың көмекке мұқтаж-
дығын белгілеп және қоныс аударудың негізгі үш кезеңіндегі кейбір мәселелерді нұсқау: кеткенге дейін, 
келгеннен кейін және ұзақ мерзімді перспективте (тұрақты интеграция). 

Жұмыс барысында бағалау тобы зерттеу бағытына белгілі түзетулерді енгізуі қажет. Бұл зерттеу бенефициарлардың 
қажеттіліктері тұрғысынан Бағдарламаның қызметтерін пайдаланудың алғашқы жан-жақты бағасы болғандықтан, инте-
грацияның сәттілігіне әсер ететін маңызды факторлар ретінде анықталған кейбір мәселелерді қамтуды кеңейту туралы 
шешім қабылданды.

Бәрінен бұрын, кейінгі тереңдетілген зерттеулердің бастапқы перспективасын қамтамасыз ету үшін бағалау тобы  
кетуге дайындық – қоныс аудару процесінде маңызды кезеңге ерекше назар аударып, және де Бағдарлама шеңберін-
де көмек көрсету механизмдерімен және Бағдарлама қатысушыларының қысқа мерзімді, сонымен қатар ұзақ мерзімді 
әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін зерттеді.

Екіншіден, жас шамасы және жыныстық айнымалыларына назар аудара отырып, тағайындалған аймақтар арасында 
қатысушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруда айтарлықтай айырмашылықтар болғандықтан, бағалау ең бастысы 
географиялық айнымалыны, сондай-ақ қабылдау аймақтарында анықталған интеграция проблемаларын талдауы тиіс.

Сонымен, зерттеу негізінен модельге сүйене отырып, интеграцияның барлық спектрларын қамтығанмен, екі мәселенің: 
тұрғын үйге қол жетімділік және жұмысқа орналасу (біліктілік және дағдыларға сәйкес болуымен қоса) Бағдарламаға 
қатысушылардың негізгі мәселелері болып табылады. Осы айтылғандар Бағдарламаға қатысушылардың көмекке деген 
қажеттіліктері туралы келесі суретті ұсынған кезде ескерілді.

3.1. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

3.1.1 ХАЛЫҚТЫҢ ОБЛЫСТАР БОЙЫНША ОРНАЛАСУЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМСІЗДІК
Ұлттық көші-қон саясатының қолданыстағы стратегиялық құжатында (2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының көші-қон тұжырымдамасы) ел аумағында халықтың орналасуындағы айтарлықтай теңгерімсіздігі 
алаңдаушылықпен белгіленген. Солтүстіктің төрт облысында (Ақмола, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан) 
халық аз қоныстанып және де халық санының азаюы байқалып жатқанда (2015-2017 ж.ж. 12 000 адамға), оңтүстіктің 
төрт облыстарында  (Алматы, Жамбыл, Туркістан және Қызылорда) халқы тек қана солтүстік аймақтарынан екі есе қо-
ныстанғанынан басқа, 2015-2017 ж.ж. аралығында 186 000 тұрғынға халық санын көбейтті (3-сурет).

3-сурет. Қазақстан Республикасы аймақтарындағы демографиялық теңгерімсіздік
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2011-2020 жылдардағы демографиялық үрдістерге неғұрлым егжей-тегжейлі талдау көрсетіп отырғандай, елдің екі бір-
дей ірі қалалары (Алматы және Нұр-Сұлтан) қарқынды өсуді көрсетіп отыр, ал олардың динамикасы басқа аймақтар 
арасында географиялық орналасуына байланысты айтарлықтай өзгеріп отыр (7-кесте). Барлық оңтүстік облыстар-
да халықтың едәуір өсуі тіркелді, ал уақыт өте келе халық санын жоғалтатын барлық аймақтар елдің солтүстігінде 
орналасқан – Солтүстік Қазақстан облысында, Шығыс Қазақстан облысында, сондай-ақ Қостанай облысында орналасқан.

 7-кесте. Қазақстан Республикасы халық санының динамикасы

Аймақ Адам Жыл басына, адам 2011-2020 сальдосы

2011 2020

Ірі қалалар

Алматы  (қала) 1 413 152 1 916 822 +503 670

Нұр-Сұлтан (қала) 697 162 1 136 156 +438 994

Қабылдау аймақтары 

Солтүстік Қазақстан 589 421 548 755 -40 666

Шығыс Қазақстан 1 398 078 1 369 597 -28 481

Қостанай 881 656 868 549 -13 107

Ақмола 733 281 736 735 +3 454

Павлодар 746 224 752 169 +5 945

Қарағанды 1 352 217 1 376 882 +24 665

Кету аймақтары

Алматы 1 872 844 2 055 724 +182 880

Маңғыстау 524 185 698 796 +174 611

Қызылорда 700 511 803 531 +103 020

Жамбыл 1 046 260 1 130 099 +83 839

Туркістан* 2 567 611 2 016 037*

Шымкент қ. - 1 038 152
*облысқа ендігі Шымкент қаласы кірмейді.
Дереккөзі: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/8.

Солтүстік аймақтардағы қоныстану динамикасын қарастырған кезде ауылдық жерлерден қалаларға қоныс аударудың 
нақты көрінісі пайда болды. Ал оңтүстік аймақтарда қалада да, ауылдық мекендерде де халықтың өсімі байқалып 
жатты. Солтүстік аймақтарының ауылдық мекендерінде үнемі халық санының азайып жатқаны байқалды (8-кесте). 
Бұл таңқаларлық айырмашылық ұлттық статистикамен расталып отыр – жалпы алғанда ел бойынша ауыл халқының 
саны 226 579 адамға жеткенімен, бұл көрсеткіш қалалық жерлерде анағұрлым тұрақты өсудің көлеңкесінде қалып 
отыр (2011–2020 жылдар аралығындағы адамдар санының өсімі 1 964 730).

8-кесте. Қазақстанның кейбір аймақтарындағы қалалық және ауылдық жерлердегі халық санының өзгеруі, 2011-
2020 жж.

Қала тұрғындары Ауыл тұрғындары

Қабылдау аймақтары

Солтүстік Қазақстан +13 957 -54 623

Шығыс Қазақстан +41 402 -69 883

Қостанай +60 156 -73 263

Ақмола +5 668 -2 214

Павлодар +18 871 -12 926

Қарағанды +42 231 -17 566

Кету аймақтары

Алматы +13 053 +169 827

Маңғыстау +808 +173 803

Қызылорда +62 369 +40 651

Жамбыл +25 370 +58 469
Дереккөзі: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/8.



153. Негізгі қорытындылар

2020 жылғы статистикалық деректер көрсеткендей, елдің солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы халық санының айырмашылығы 
артып келеді, және де «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске асырған үкіметтің 2018 жылғы қаулысында, егер қажетті 
шаралар қабылданбаса,  оңтүстік аймақтар 900 000 тұрғынын жоғалтып, ал оңтүстік аймақтардағы тұрғындар саны 5,3 млн 
адамға өсетіндігі болжанып отыр.

3.1.2 ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН ҚАЙТА БӨЛУ
Демографиялық теңгерімсіздікті жоюмен қатар, «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі қоныс аудару бағдарламасы 
жұмыс күшіндегі қажеттіліктерді қанағаттандыру, соның ішінде белгілі салаларда жұмыс орындарымен қамтамасыз ету үшін 
еңбек ресурстарын қайта бөлуге бағытталған. Алайда, әртүрлі біліктіліктері мен білім беру талаптарымен экономикалық қыз-
меттің үш секторындағы бос жұмыс орындарын талдау, келу аймақтарының атарлықтай көп бос жұмыс орындарын ұсынбай-
тындығын және географиялық сұраныста әртүрлі секторлар арасындағы қатты айырмашылықтардың бар екендігін көрсетеді.

9-кесте. 14.02.2021 жылғы ахуалы бойынша  «Еңбек» электронды еңбек нарығындағы келу және кету аймақтарында 
тіркелген салалар бойынша бос жұмыс орындары

Аймақ Білім, ғылым Медицина,  
фармацевтика

Ауыл шаруашылық

Ірі қалалар

Нұр-Сұлтан 189 329 22

Қабылдау аймақтары

Солтүстік Қазақстан 66 98 38

Шығыс Қазақстан 183 248 61

Қостанай 90 295 57

Ақмола 96 155 66

Павлодар 64 64 62

Қарағанды 66 204 186

БАРЛЫҒЫ 565 1 064 470

Кету аймақтары

Алматы 527 101 10

Маңғыстау 80 70 9

Қызылора 41 42 10

Жамбыл 107 66 27

Туркістан 509 272 174

БАРЛЫҒЫ 1 264 551 230
Дереккөзі: https://www.enbek.kz.

Географиялық теңгерім ауылшаруашылығы саласында ең тиімді болып көрінеді. Кету аймақтарында (бес оңтүстік облыстары 
және Нұр-Сұлтан қаласы) не бары 252 бос жұмыс орнын ұсынып тұрса, алты солтүстік қабылдау аймақтарындағы бос жұмыс 
орындарының саны екі есе артық (470). Медицина және фармацевтика саласындағы теңгерім де оң – кету аймақтарындағы 
880 орынмен салыстырғанда, алты солтүстік аймақтарындағы үміткерлерді күтіп тұрған 1064 орын бар, олардың 329 бос 
жұмыс орны Нұр-Сұлтан астанасында орналасқан. Бұл, алты солтүстік аймақтағы  бос жұмыс орындары, бес оңтүстік 
аймақтарға қарағанда екі есе көп екенін білдіреді. 

Алайда, білім және ғылым саласындағы еңбек нарығындағы жағдай өте қиын. Бос жұмыс орындар үш облыста шоғырланған 
–екі оңтүстік (Алматы және Түркістан) және бір солтүстік (Қарағанды). 2021 жылғы 14-ақпандағы ахуалы бойынша бес 
оңтүстік облыстардағы (Алматы, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда) 1264 бос жұмыс орнымен салыстырғанда, бес 
солтүстік облыстарда (Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай және Павлодар) барлығы 499 бос жұмыс 
орны тіркелді. 

Бағалау тобы тек ресми статистиканы және стратегиялық құжаттар мен құқықтық актілерінің дамуын ғана емес, Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның соңғы мәлімдемелерін де талдады. Президент Тоқаев оңтүстік аймақтардағы 
шектелген әлеуметтік қолдау инфрақұрылымына қысымды төмендету үшін ішкі көші-қон процестеріне тиімді бақылау жасау 
керектігін айтты (денсаулық сақтау және білім саласындағы проблемаларды атап өтті).3 2020 жылдың қазан айында Тоқаев 
мырза әлеуметтік инфрақұрылымға әрі қарай инвестицияларды тарту, сондай-ақ тікелей қаржылай қолдауды арттыру арқылы 
халықтың өмір сүру жағдайларын жақсартуды қамтамасыз етудің басымдығын атап өтті.4

3. Нұр-Сұлтан қаласындағы көші-қон тақырыбына 2019 жылғы қазан айындағы сөз сөйлеу.
4. 2020 жылдың қазан айындағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің төртінші отырысындағы сөз сөйлеу.
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3.2. ҚОНЫС АУДАРУ ДИНАМИКАСЫ

3.2.1. КЕЛУ ЖӘНЕ КЕТУ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ҚОНЫС АУДАРУ СТАТИСТИКАСЫ
Кету және қоныстану аймақтары бойынша деректердің таралуынан және деректер форматында сәйкессіздік болған-
дықтан, нақты қоныс аударушылардың ауқымы мен бағытын бақылау қиынға соғады. Бағалау тобы сәйкесінше кету 
және қоныстану аймақтары ұсынған деректерді жинақтап, келесі екі кестені (10 және 11 кесте) құрды. Осы екі дерек-
тер жиынтығын салыстыру қарапайым болуы мүмкін емес,  өйткені берілген деректердің кейбіреулері 2017жылдан 
бастап жинақталған, ал басқалары  тек 2020 жылға ғана қатысты. Жалпы, қоныстану аймақтарынан алынған деректер, 
қоныстану аймақтарына келген және сол жерде өмір сүріп жатқан адамдар санатына бағытталған, тікелей бағалау 
үшін өзекті болып табылады.

 
10-кесте. 2017 жылдан бастап келу аймақтарына қоныс аудару

Келу аймағы  Адам саны Отбасы саны Бала саны Өз аймақтарына 
қайтып 

келгендер саны

Экономикалық белсенді 
қоныс аударушылар 

саны 

Қостанай облысы 2 441 - 1 090 275  
1 068  
(999-жұмысқа орнала-
сты, 69-өз ісін ашты);

Солтүстік Қазақстан 6 765 2 045 3 224 495  
(128 семей)

3 197  
(2 242 – трудоустроены, 
378 – жеке кәсіпкерлер,  
440 –әлеуметтік дема-
лыс)

Павлодар облысы 6 363 1 356 - - -

Шығыс Қазақстан 1 421 364 - - -

Жоғарыда келтірілген мәліметтер ең көп қоныс аударушылар саны Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарына 
тартылғанын көрсетеді, бұл екі жағдайда да адамдар саны  6000-нан асқан. Екі облыс (Қостанай және Солтүстік Қа-
зақстан) қоныс аударушылар арасындағы экономикалық белсенді хаықтың саны туралы мәліметтермен бөлісті, олар 
Қостанай облысында 43,8%-дан Солтүстік Қазақстан-да 47,3%-дан жоғары болып өзгеріп тұрады.

Одан басқа, Қостанай облысы кету аймағы қимасында қоныс аударған адамдар жөнінде ақпаратты ұсынды. Қазіргі 
уақытта қоныс аударған 2441 адамның ішінде ең көп үлесті Түркістан облысы (738 адам немесе 30,2%), одан кейін 
Қызылорда облысы (600 адам немесе 24,6%) және Жамбыл облысы (452 адам немесе 18,5%) қосты. Осылайша, осы 
үш оңтүстік аймақтарына барлық келген адамдардың төрттен үш бөлігі келді (73,3%). Алайда, кейбір адамдар елдің 
ірі қалаларынан: Нұр-Сұлтан (68 адам), Алматы (66 адам) қоныс аударғанын да ескеру қажет.

Кету аймақтарының деректеріне кейбір түзетулермен қараған жөн. Біріншіден, бұл сандар аймақтардан кету санына 
қатысты екенін және оларды қоныстандыру процесінің аяқталғандығының дәлелі ретінде қарастыруға болмайты-
нын ескеру қажет. Екіншіден, кейбір жағдайларда бұл сандар өз бетінше (қолдаусыз) көшуге де жатады. Сонымен 
бірге, кетудің төрт аймағы өз тұрғындарын географиялық бағытта қоныс аудару туралы құнды деректерді ұсынды. 
Олар Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары үш аймақ үшін қоныстандырудың басым аймақтары болып 
табылатынын анық көрсетеді. Осылайша, жоғарыда аталған екі келу аймақтарымен ұсынылған деректерімен, жалпы 
үрдістері расталады.
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11-кесте. Кету аймақтарынан қоныс аудару

Кету  
аймақтары

Қоныс ауда-
рушылар саны  

(үйлесімді/2020)

Қоныс аударған 
отбасылар саны 
(үйлесімді /2020)

2020 жылғы келу аймақтары

Алматы 
(2021 жылдың 
1-қаңтарына)

- / 1 116 - / 301

Солтүстік-Қазақстан облысы – 74 отбасы (269адам);
Павлодар облысы – 125 отбасы (531 адам);
Қостанай облысы – 14 отбасы(66 адам);
Шығыс Қазақстан облысы – 88 отбасы (250 адам)

Шымкент 2709 / - 738 /- -

Жамбыл  
облысы

2126 / 524  
(вкл. 226 детей) 658 / 174

Солтүстік-Қазақстан облысы – 65 отбасы (191 адам);
Павлодар облысы – 40 отбасы (130 адам);
Қостанай облысы – 36 отбасы (111 адам);
Шығыс қазақстан облысы – 33 отбасы (92 адам)

Маңғыстау об-
лысы

- / 342 
 (вкл. 164 

детец)

Қостанай облысы – 125 адам
Павлодар облысы – 108 адам
Шығыс Қазақстан – 55 адам
Солтүстік Қазақстан  – 54 адам

Түркістан об-
лысы (бұрынғы 
Оңтүстік 
Қазақстан-ның 
деректерімен 
қоса)

6013 / 732 1661 / 377

Солтүстік-Қазақстан облысы – 170 отбасы (416 адам);
Павлодар облысы – 98 отбасы (484 адам);
Қостанай облысы – 50 отбасы (118 адам);
Шығыс Қазақстан облысы – 29 отбасы (58 адам)

Шымкент 2645 / - 803 / - -

Қызылорда 
облысы 1530 / 244 527 / 100 -

3.2.2. СҰХБАТТАСҚАН РЕСПОНТЕНТТЕРДІҢ ҚОНЫС АУДАРУ АҒЫНЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯСЫ
Ресми деректерді қоныстану ағындарының географиясын анықтау үшін сауалнаманың нәтижелерімен тиімді түрде 
толықтыруға болады. Қазіргі кезде төрт кету аймақтарында тұратын респонденттерден, олардың көшіп келген елді 
мекендерінің атаулары сұралды. Нәтижелер көбіне статистикалық мәліметтермен сәйкес келеді: Түркістан қаласының 
тұрғындары (барлық сұхбаттасқан бенефициарлардың  24,3%) көп көлемде Солтүстік Қазақстан, Павлодар облы-
старына қоныс аударды, ал Павлодар және Шығыс қазақстан облыстарын көбіне Алматы облысының тұрғындары 
таңдаған, бұл іріктеменің 17.2%-ын құрады. Бағалаумен қамтылған топтардың бірі –елдің астанасы, елдің солтүстігін-
дегі ең ірі қала Нұр-Сұлтан қаласы (репонденттердің шығу орны 14.7%). Нұр-Сұлтан қаласынан қала тұрғындарының 
қоныс аударуы туралы зерттеуде неғұрлым кеңірек баяндалып, бұл ауылдық мекендерге көшкенде қоныс аударушы-
лардың кездесетін кейбір қиындықтарды анықтау үшін маңызды қосымша мәліметтер жиынтығын берді. 

12-кесте. 2020 жылғы көші-қон ағынының географиялық құрылымы (сұхбаттасқандар %)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 5 6 12 25 4 26 6 1 - -

% 5,9% 7,1% 14,0% 29,4% 4,7% 30,6% 7,1% 1,2% - -

Шығыс Қазақстан
Саны 31 22 9 16 13 8 7 4 - -

% 28,2% 20,0% 8,2% 14,5% 11,8% 7,3% 6,4% 3,6% - -

Қостанай облысы
Саны 3 3 16 22 - 11 7 1 2 2

% 4,5% 4,5% 23,9% 32,8% - 16,4% 10,4% 1,5% 3,0% 3,0%

Павлодар облысы
Саны 22 12 8 23 4 7 12 4 - -

% 23,9% 13,0% 8,7% 25,0% 4,3% 7,6% 13,0% 4,3% - -

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 61 43 45 86 21 52 32 10 2 2

% 17,2% 12,1% 12,7% 24,3% 5,9% 14,7% 9,0% 2,8% 0,6% 0,6%
N=354.
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Респонденттердің едәуір бөлігі ірі қалалардан келді (37,6%). Бұл әсіресе, қостанай облысына және Солтүстік Қа-
зақстан облысына қоныс аударушылар арасынан байқалды (сәйкесінше 40,3% және 42,4%)  (13-кесте). Екінші 
жағынан, респонденттердің салыстырмалы түрде көп саны ауылдық мекенде туып өскендер болып, іріктеудің 41,1% 
және Павлодар облысына қоныс аударушылар саны 44,6%-ды құрады. Қабылдаушы аймақтағы кейбір интеграци-
ялық проблемалар қаладан ауылға немесе ауылдық елді мекеннен қалаға қоныс аударған кезде басқа қызмет ырғағы-
на бейімделу қажеттілігінен туындауы мүмкін (төмендегі 3.5.1 бөлімді қараңыз).

13-кесте. Респонденттердің алдыңғы тұрғылықты жерінің елді мекен түрі (сұхбаттасқандар %)
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Солтүстік 
Қазақстан

Саны 9 27 6 5 12 26

% 10,6% 31,8% 7,0% 5,9% 14,1% 30,6%

Шығыс Қа-
зақстан

Саны 9 31 5 12 21 32

% 8,2% 28,2% 4,5% 10,9% 19,1% 29,1%

Қостанай  
облысы

Саны 9 18 3 2 11 24

% 13,4% 26,9% 4,5% 3,0% 16,4% 35,8%

Павлодар  
облысы

Саны 14 16 10 9 11 32

% 15,2% 17,4% 10,9% 9,8% 12,0% 34,7%

БАРЛЫҚ  
ОБЛЫСТАР

Саны 41 92 24 28 55 114

% 11,6% 26,0% 6,8% 7,9% 15,5% 32,2%

N=354.

3.3. КЕТУ АЛДЫНДА

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы және жергілікті лауазымды тұлғалармен болған сұхбаттарды талдай отырып, 
бағалау тобы тиісті мақсатты қамту (тиісті мотивациясымен және құзыреттілігімен қатысушыларды іріктеу), 
сондай-ақ тікелей кету алдындағы дайындық деңгейі (ақпарат, сондай-ақ басқа да активтер түрлеріне қатысты) 
жалпы интеграция сәттілігінің шешуші факторы деген қорытындыға келді. Осы себепті қатысушыларды іріктеу 
процесіне және қатысушылардың мүмкіндіктері мен көмекке деген қажеттіліктерін бағалаудағы кету аймақтарының 
рөліне ерекше назар аудару туралы шешім қабылданды.

3.3.1. КЕЛУ ЖӘНЕ КЕТУ АЙМАҚТАРЫНЫҢ РӨЛІ
Азаматтардың кету аймағының Жұмыспен қамту орталығына жүгінген кезінен бастап келу аймағына қоныс ау-
дарғанға дейінгі жүйелі кезеңдері,  4-суретте анық көрсетілген мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге әлеуметтік 
шартты жасасу. Диаграммада кету аймақтары  қоныс аударуға өтініш берушінің отбасы құрамы, білімі, мамандығы, 
кәсібі туралы ақпаратты жинап, оны келу аймағының Жұмыспен қамту орталығына тапсыратыны көрсетілген.
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4-сурет Кету аймағынан келу аймағына қоныс аудару процедураларының жүйелі кезеңдері
  

Шығу аймағында бір жыл бойы тұрған 
Қазақстан Республикасының азаматтары 
«Еңбек» бағдарламасына қосу туралы 

шығу аймағының Жұмыспен қамту 
орталығына өтініш береді.

Шығу аймағының Жұмыспен қамту 
орталығы 5 жұмыс күннің ішінде отбасы 
құрамы, білімі, мамандығы, кәсібі туралы 
мәліметтерді белгілей отырып, халықты 
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі 

жергілікті органға жинау үшін ұсынысты 
жібереді.

Шығу аймағының халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі органы 

үміткерлердің жиынтық тізімін қабылдау 
аймағының халықты жұмыспен қамту 

мәселелері жөніндегі органына жібереді.

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі органы  

үміткерлер тізімін аймақтық комиссия 
отырысында қарап, орналастыруға 

арналған елді мекенді көрсете отырып, 
аймақтық квотаға  қабылдау туралы 
шешімді шығарады, бас тартылған 

жағдайда бас тарту себептері 
көрсетіледі. 

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі органы  3 

жұмыс күннің ішінде шешім 
шығарылғаннан кейін тиісті шығу 

аймағының халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі органына аймақтың 

комиссия шешімінің көшірмесін 
жібереді.

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі органы  5 
жұмыс күннің ішінде жұмыспен қамту 

орталықтары арқылы өтініш берушілерді 
хабарландырып және де қабылдау 
аймағының аймақтық комиссиясы 
шешімінің көшірмесін ұсынады. 

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі органы   3 
жұмыс күннің ішінде жұмыспен қамту 
орталықтарына үміткерлердің тізімін 

жібереді.

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту орталығы 5 жұмыс күннің ішінде  
ИКТ және/немесе абоненттік желілік 

құрылғы арқылы үміткерді жаңа 
тұрғылықты жерде қабылдауға 

дайындығы туралы хабардар етеді. 

Үміткерлер аталған елді мекенге 
келгеннен кейін қарастырылған 

мемлекеттік қолдау шараларын алу үшін 
құжаттарын қабылдау аймағының 

халықты жұмыспен қамту орталығына 
тапсырады.

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту орталығы 5 жұмыс күннің ішінде  
үміткерлерді «Еңбек» бағдарламасына 
қосады және ерікті қоныстандыруға 

көмектесу жөнінде мемлекеттік қолдауды 
ұсыну туралы әлеуметтік келісімшарт 

жасасады.

Дереккөзі: Бағалау тобының талдауы.

Қатысушылардың қажеттіліктерін тағайындалған аймақтардың қажеттіліктерімен тиімді сәйкестендіру кету және келу 
аймақтары арасында тығыз ынтымақтастық пен үйлестіруді қажет етеді. Жергілікті шенеуніктермен жүргізілген сұхбат, 
тағайындалған аймақтар маңызды дәрежеде өздерінің оңтүстіктегі әріптестерінен үміткерлер туралы ақпаратты және 
құжаттарды алуда тәуелді екендігін көрсетті. Бұл процесты Жамбыл облысының шенеунігі былай сипаттады:

«Әдетте барлық аймақтардың қатысуымен жәрмеңке жылына бір рет өткізілуші еді. Бірақ аймақтар 
былай уақытта да келе алады, мысалы,  2017 жылы  бізге ай сайын аймақтардан 2-3 адам келіп жүрді. 
Олар барлық аудандарға, жұмыспен қамту орталықтарына барып, кездесулерді ұйымдастырып, қалаған  
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адамдарды жинады. Бір жыл бойы келу аймақтарына кез келген облыстардан қызығушылық танытқан 
адамдар барып қайта алады.»

Өз кезегінде, тағайындалған аймақтар  жұмыс орындарына деген жергілікті сұранысты талдап, олар қабылдай алатын 
қоныс аударушылар санын анықтайды және бұл деректерді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жі-
береді. Осы аймақтардағы сұхбаттасқан жергілікті билік органдарының (әкімдіктер) лауазымды тұлғалары, квота бой-
ынша ұсыныстарды берер алдында олар жергілікті жұмыс күшіне сұранысты тексергендерін атап өтті. Тағайындалған 
аймақтың әлеуетін бағалау процесы муниципалды және бағынысты облыстық билік органдарының қатысуына мүмкін-
діктерді ашады,  бұған Қостанай облысы әкімдігі шенеунігінің мәлімдемесі дәлел: 

«Біз жыл сайын өзіміздің облыстық 20 ауданнан және қалалардан қажеті бос жұмыс орындары туралы 
ақпаратты жинаймыз және сонан  соң аудандық және қалалық жұмыспен қамту орталықтарының ұсыны-
стары бойынша біз  осы немесе басқа аудан қанша адамды қабылдауға жоспарлап отырғандығы жөнінде 
хатты жібереміз, оснының негізінде квота қалыптастырылады».

Сұранысты бағалау және квотаны қалыптастыру процесінде біліктілік деңгейі және жұмыс күшінің біліктілігі ескеріледі. 
Тағайындалған аймақтардың бірінің шенеунігі, қоныс аударуға квотаны анықтау кезінде білікті жұмысқа орналасуға ба-
сымдық берілетіні жөнінде баса айтты. Бұл процесс муниципалдық және аудандық жұмыспен қамту орталықтарының 
салалық қажеттіліктерін анықтаудан басталады:

«Егер бізде 4,5 мың жұмыс орны болса,  олардың жартысы біліктілі жоқ жұмыс күші, яғни біз оларды есепке 
қоса алмаймыз, оларды біз қоныстандыра алмаймыз.  Біз тек қана біліктілікті бос жұмыс орындарын алып, 
оны оңтүстік аймақтарға жібереміз. Сұраныстар ай сайын қалалардағы және аудандардағы жұмыспен 
қамту орталықтарында қалыптастырылады». 

Бұл Бағдарламаның қоныс аударған үйдің кемінде бір мүшесі нақты біліктілік немесе дағдыларды көрсете алуы тиіс деген 
талаптарға сәйкес келеді.  

3.3.2. КӨШУГЕ БАҒДАРЛАНУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАЛУ 
Баратын төрт аймақтан алынған 354 сауалнаманы талдау көрсеткендей,  бұл аймқтағы қоныс аударушылардың 
73,3% өз бетінше, отбасыларымен бірге көшуге шешім қабылдаған (14-кесте). Шығыс Қазақстан және Қоста-
най облыстары арасында, 61%-дан 66%-ға дейін респонденттердің көшу жөнінде шешімді өз бетінше қабыл-
дағандығы және осы үлес 83%-ға дейін өсетін басқа екі аймақтар арасында нақты бөлуге болады. Солтүстік 
Қазақстанды қоспағанда, ол жерде көшіп келген және тиісті тәжірибесі бар туыстарының және достарының 
пікірлерін ескеру жиі кездседі (жауаптардың 10,6%), басқа үш аймақта сол жерде тұрып жатқан  туыстары мен 
достарының кеңестері шешім қабылдаудың негізгі факторы болды (бұл туралы  Шығыс Қазақстан және Қоста-
най облыстарына қоныс аударғандардың шамамен 21–22% хабарлады).

14-кесте.  Көшу туралы шешім қабылдау (сұхбаттасқандар %)

Өз бетінше, 
отбасы ішінде

Шешім қабылдар алдында 
туыстарымызбен, достары-

мызбен кеңестік

Көшіп кеткен туыста-
рымызбен, достары-

мызбен кеңестік

Солтүстік Қазақстан
Саны 71 5 9

% 83,5% 5,9% 10,6%

Шығыс Қазақстан
Саны 73 23 14

% 66,4% 20,9% 12,7%

Қостанай облысы
Саны 41 15 11

% 61,2% 22,4% 16,4%

Павлодар облысы
Саны 76 12 4

% 82,6% 13,0% 4,3%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 261 55 38

% 73,3% 15,5% 10,7%

N=354.
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Негізінен ішкі ресурстарға негізделген шешімдерді қабылдаудың (пікір отбасы ішінде қалыптасқан) бейресми 
сипатын ескере отырып,  тек аздаған респонденттер ғана сыртқы ақпарат дереккөздерін көрсеткен (15 және 
16-кесте). Солтүстік Қазақстан іріктемесі ең кең базаға ие бола тұра, жауаптардың кішігірім іріктемесі (Шығыс 
Қазақстан облысында барлығы 8) нақты тенденцияларды анықтауға мүмкіндік бермейді (70 жауап).

 
Респонденттердің үштен бір бөлігі (130 адам немесе жалпы санның 36,7%) бағдарлама туралы ақпараттың негізгі 
дереккөзін көрсете алды. Негізінен ішкі дереккөзіне сүйеніп, шешім қабылдаудың бейресми сипатын ескере отырып 
(пікір отбасы ішінде қалыптасады), респонденттердің салыстырмалы түрде аз саны сыртқы ақпарат көздерін атап 
өтті (15 және 16 кесте). Жауаптардың шағын іріктемесі (Шығыс қазақстан облысында не бары 8)  нақты үрдістерді 
анықтауға мүмкіндік бермейді – Солтүстік Қазақстанның кіші тобы ең кең базаны ұсынып отыр (70 жауап).

Достар, таныстар және туыстар Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарында тұратын респонденттер үшін 
Бағдарлама туралы ақпараттың негізгі көздерінің бірі болды, жауаптардың 45–55% құрады. Алайда кейбір аймақтарда 
ақпарат алудың жаңа дереккөздері пайда болды. Интернет сайттары мен онлайн әлеуметтік желілерін Солтүстік 
Қазақстандағы респонденттердің 25,7%-ы және сұхбаттасқан Қостанай облысы тұрғындарының 12,5%-ы атап өтті. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының (оның ішінде теледидар) рөлі аз болғанымен, олар шамамен 10–17% жағдайда 
ақпарат көзі болып табылады.

15-кесте. Аймақтар қимасындағы Бағдарлама туралы ақпарат көздері (сауалнамаға жауаптар %)

БА
Қ

,  
те

ле
ди

да
р

И
нт

ер
не

т, 
әл

еу
ме

тт
ік 

ж
ел

іле
р

Ре
см

и 
са

йт
, А

ҚД
М

 ә
ле

ум
ет

тік
 ж

ел
іле

р 
па

ра
қш

ас
ын

ан

Ту
ыс

та
ры

на
н

Д
ос

та
ры

на
н 

ж
ән

е 
та

ны
ст

ар
ын

ан

Қо
ны

с 
ау

да
рғ

ан
 т

уы
ст

ар
ын

ан
 ж

ән
е 

до
ст

ар
ын

ан

Ж
ұм

ыс
пе

н 
қа

мт
у 

ор
та

лы
ғы

"С
ер

пі
н"

 б
ағ

да
рл

ам
ас

ы 
бо

йы
нш

а 
ж

ұм
ыс

 
ж

ас
ау

Солтүстік Қазақстан

Саны 9 18 5 15 18 3 2 0

% 12,9% 25,7% 7,1% 21,4% 25,7% 4,3% 2,9% 0,0%

Шығыс Қазақстан

Саны 0 0 0 0 0 0 6 2

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0%

Қостанай облысы

Саны 4 3 1 6 7 0 1 2

% 16,7% 12,5% 4,2% 25,0% 29,2% 0,0% 4,2% 8,3%

Павлодар облысы

Саны 3 2 3 3 5 3 9 0

% 10,7% 7,1% 10,7% 10,7% 17,9% 10,7% 32,1% 0,0%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 16 23 9 24 30 6 18 4

% 12,3% 17,7% 6,9% 18,5% 23,1% 4,6% 13,8% 3,1%

Жауаптар саны респонденттер санына тең емес, себебі 224 респ. (63,3%) осы сұраққа жауап бермеді. N=130. 
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Әйелдер мен ерлер арасындағы әртүрлі ақпарат көздерін пайдалануда айтарлықтай айырмашылық бай-
қалды (16-кесте). Бағдарлама туралы ақпарат алу үшін әйелдердің көпшілігі туыстарының (14,5% ерлермен 
салыстырғанда 23%) пікіріне сүйеніп,  интернет пен әлеуметтік желілерге қарағанда жиі бұқаралық ақпа-
рат құралдарын қолданды. Алайда, ерлер арасындағы жауаптың төрттен бір бөлігінен астамын интернет 
және әлеуметтік желілері құрады. Жұмыспен қамту орталықтарын ер адамдарға қарағанда әйелдер жиі атап 
өтетіндігі назар аудартады.

16-кесте. Жынысы бойынша бөлгенде Бағдарлама туралы ақпарат көздері (сауалнамаға жауаптар %) 
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Ерлер

Саны 6 18 7 10 16 3 8 1

% 8,7% 26,1% 10,1% 14,5% 23,2% 4,3% 11,6% 1,4%

Әйелдер

Саны 10 5 2 14 14 3 10 3

% 16,4% 8,2% 3,3% 23,0% 23,0% 4,9% 16,4% 4,9%

БАРЛЫҒЫ

Саны 16 23 9 24 30 6 18 4

% 12,3% 17,7% 6,9% 18,5% 23,1% 4,6% 13,8% 3,1%

Жауаптар саны респонденттер санына тең емес, себебі 224 респ. (63,3%) осы сұраққа жауап бермеді. 
N=130.

Әртүрлі ақпарат көздерінің өзара әрекеттесуі ретінде Солтүстік Қазақстан облысының тұрғынымен жүргізіл-
ген сұхбатты мысал етіп келтіруге болады. 36 жастағы әйел бұл Бағдарлама туралы өзінің көршілерінен естіп, 
содан кейін ғана жұмыспен қамту орталығына барған.

 “Көршілерден. Олар да көшкісі келді, бірақ көшпеді. Мен райсобезге барып, бізде Жұмыспен қамту 
орталығын солай атайды, қандай құжаттар талап етілетіндігі жөнінде білдім.Бір жылдай ойлан-
дым, содан соң жазда шешім қабылдап, бір айдың ішінде көшіп кеттік».

Сұхбаттасқан жергілікті лауазымды тұлғалар  БАҚ-дағы, әлеуметтік желілердегі ақпараттық жұмыстың, сон-
дай-ақ қоғамдық орындарда визуалды материалдарды орналастырудың маңыздылығын атап өтті. Олардың 
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пікірнше, қоғамның қоныс аудару мүмкіндіктері кеңінен хабардар болу, ұсынылған бос жұмыс орындары ту-
ралы ақпаратқа қол жетімділік және қабылдау аймағында әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымының болуы қоныс 
аудару бағдарламасын тиімді жүзеге асырудың маңызды факторлары болып табылады. Шығу аймақтары осын-
дай ақпараттың жиналуы және оның әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралуы 
туралы хабарлайды.

Еңбек ұтқырлығын арттыру үшін қолданыстағы Адамдарды ерікті қоныстандыру ережелерінде қоныс аударуға 
өтініш берушілерді қабылдаушы аймақтардағы елді мекендер туралы ақпаратпен толықтай қамтуды қарастыр-
маған, ол жерде келесі маңызды сұрақтар қамтылар еді: аймақтың экологиялық, әлеуметтік-экономикалық, мә-
дени, тілдік және діни ерекшеліктері, халықтың этникалық құрамы, әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз 
етілуі (білім беру мекемелері, ауруханалар, мәдени және спорттық нысандар), тұрғын үй құрылысына арналған 
жер учаскелерінің болуы, жергілікті және/немесе шаруашылық қожалықтарының қызмет көрсетуі, қоныс ау-
дарушылардың кету алдындағы кезеңінде өздерінің шыққан аймағынан келген эммигранттардың жетістіктері 
туралы нақты әңгімелер.

Жергілікті лауазымды тұлғалардың нұсқауымен қоныс аудару бағдарламасы туралы ақпарат бұқаралық ақпарат 
құралдары, қабылдау аймақтарымен ұйымдастырылатын бос жұмыс орындар жәрмеңкесі арқылы ұсынылады. 
Қоныс аударушылар шығатын Жамбыл облысының шенеунігі жеке байланыстарды бастау және еңбек нарығы-
ның қажеттіліктері туралы аймақаралық ақпарат алмасуы үшін жәрмеңкелер өткізудің маңыздылығын атап өтті:

«Әдетте барлық аймақтардың қатысуымен жәрмеңке жылына бір рет өткізілуші еді. Бірақ ай-
мақтар былай уақытта да келе алады, мысалы,  2017 жылы  бізге ай сайын аймақтардан 2-3 
адам келіп жүрді. Олар барлық аудандарға, жұмыспен қамту орталықтарына барып, кездесулерді 
ұйымдастырып, қалаған адамдарды жинады. Бір жыл бойы келу аймақтарына кез келген облыстар-
дан қызығушылық танытқан адамдар барып қайта алады».

Әдетте жәрмеңке облыс орталығында өткізіліп, ол жерге облыстың барлық адамдары шақырылушы еді. Жәр-
меңкеден бір ай бұрын кеңейтілген ақпараттық кампания жүргізіледі. Павлодарлық  сұхбаттасқан шенеунік, 
осындай жәрмеңкелердің жергілікті жұмысшылар және әртүрлі аймақтағы жұмыс берушілер арасындағы тіке-
лей байланысты қамтамасыз етудегі рөлін көрсете отырып, мысал келтірді:

«2017-2019 жылдары аймақтардың қатысуымен жүргізілді. Бос жұмыс орын тізімдерімен жұмыс 
берушілер келіп, ал біз болса қоныс аудара алатын, әлеуетті жұмысшыларды жинайтын едік. Олар 
көзбе-көз кездесіп, бір-бірімен  сөйлесіп, шарттарын біліп, жұмыс берушілер бейнероликтерін, бро-
шюраларды көрсетуші еді. Ал жұмыс күндері біз БАҚ-ры арқылы жұмыс істейміз». 

2020 жылы карантинге байланысты мұндай жәрмеңкелер өткізілген жоқ. Алайда жұмыстың бұл бағыты он-
лайн құралдар арқылы күшейтілді. Сұхбаттасқан шенеуніктер, жергілікті еңбек нарығында үрдістерді бақылап 
және мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпаратты біріктіретін, еңбек ақпаратымен алмасатын мамандан-
дырылған мемлекеттік порталды (www.enbek.kz) атап өтті. Сонымен қатар, ол жұмыс берушілер ұсынатын 
бос жұмыс орындарын, сондай-ақ Қазақстанның түкпір-түкпірінен үміткерлердің түйіндемелерін тізімдейтін 
делдалдық қызметін атқарады. Сұхбаттасқан Еңбек министрлігінің шенеунігі порталдың нақты мамандықтарға 
ағымдағы сұранысты ұсынуда, қоныс аударуға қызығушылық танытқан, оңтүстік аймақ тұрғындарына ғана емес, 
сонымен қатар жұмыспен қамту орталықтарына да және министрлікке де сұраныс үрдістерін біріктірудегі 
рөлін ерекше атап өтті.5

Жергілікті лауазымды тұлғаларының бірі, онлайн еңбек туралы ақпарат алмасудың Бағдарлама бенефициарла-
рына жұмыс орындарын іздеуді жеңілдететінін атап өтті: 

«Бізде үлкен ақпараттық жүйе- еңбек биржасы бар, онда бірнеше құралдар кіреді. Жұмыспен қамту 
орталықтарының қызметкерлері еңбек нарығының жүйесіне енгізіледі, ол көптеген мемлекеттік 
органдармен біріктірілген. Жеке жұмыспен қамту картасы бар, ол жерде ізденуші туралы барлық 
ақпарат жазылған, білімі қандай, тәжірибесі, мысалға, жүргізуші куәлігінің болуы». 

3.3.3. МОТИВАЦИЯ ЖӘНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТАҢДАУ 
Тұрғылықты төрт аймақтан алынған 354 сауалнаманы талдау негізінде, бағдарламаға қатысудың маңызды ын-
таландыруы жұмысқа орналасу мүмкіндігі (51,6%) және жеке тұрғын үйді сатып алу немесе жалға алу (35,2%) 
болды (17-кесте). Шығыс Қазақстанда қатысушылардың 40,7% тұрақты жұмысқа орналасқысы келді,олардың 
жартысына жуығы Солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарыда, сондай-ақ Павлодар облысы тұрғында-
рының үштен екі бөлігі. Әрбір бесінші респондент үшін тұрғын үй басты мәселе болған Қостанай облысынан 
басқа,  басқа аймақ тұрғындары 34%-дан 41%-ға дейін Бағдарламаға қатысудың себебі ретінде жеке тұрғын 
үймен қамтамасыз етілу мүмкіндігін атады.

5. Zero.kz интернет-статистика қызметінің деректеріне сәйкес сайтқа күніне 26 мың қолданушы кіреді және kz доменының сегментіндегі 2 
мыңнан астам сайттардың арасында 27-орында тұрғанын көруге болады.
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17-кесте. Бағдарламаға қатысудың мәлімдеген себептері (сауалнамаға жауаптар %)
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Тұрақты негізде жұмысқа орналасу
Саны 42 44 33 61 180

% 51,2% 40,7% 49,3% 66,3% 51,6%

Өз бизнесін бастаудағы қолдау
Саны 14 23 14 18 69

% 17,1% 21,3% 20,9% 19,6% 19,8%

Жеке тұрғын үйді сатып алу мүмкіндігі
Саны 28 44 15 36 123

% 34,1% 40,7% 22,4% 39,1% 35,2%

Отбасының материалдық әл-ауқатын арттыру 
мүмкіндігі

Саны 14 33 12 27 86

% 17,1% 30,6% 17,9% 29,3% 24,6%

Мемлекеттік қоныс аударушыларды қаржылай 
қолдау (субсидиялар)

Саны 21 19 16 26 82

% 25,6% 17,6% 23,9% 28,3% 23,5%

Балаларға білім берудің жақсы болашағы
Саны 6 4 5 11 26

% 7,3% 3,7% 7,5% 12,0% 7,4%

Бұдан бұрын осы бағдарлама бойынша қоныс 
аударған туыстарының, достарының пікірлері

Саны 6 9 8 5 28

% 7,3% 8,3% 11,9% 5,4% 8,0%

Мансап жасау, жақсы лауазымға ие болу
Саны 7 7 9 11 34

% 8,5% 6,5% 13,4% 12,0% 9,7%

Өз бизнесін бастау
Саны 10 15 7 10 42

% 12,2% 13,9% 10,4% 10,9% 12,0%

Өз балаларының болашағы үшін
Саны 5 4 7 3 19

% 6,1% 3,7% 10,4% 3,3% 5,4%

Осында өзінің және отбасының дамуы үшін 
көбірек перспективаларды және мүмкіндіктерді 
алу

Саны 13 16 14 15 58

% 15,9% 14,8% 20,9% 16,3% 16,6%

Денсаулық жағдайымен
Саны 4 1 1 1 7

% 4,9% 0,9% 1,5% 1,1% 2,0%

"Серпин" бағдарламасы бойынша жұмыс жасау
Саны 0 1 1 0 2

% 0,0% 0,9% 1,5% 0,0% 0,6%

Жауап беруге қиынсынамын
Саны 1 3 2 0 6

% 1,2% 2,8% 3,0% 0,0% 1,7%

Респонденттер жауаптың бір нұсқасынан артығын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес. N=354. 
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Сондай-ақ, басқа да материалдық және қаржылық себептер де айтылды. Олар отбасының әл-ауқатын жақсартуға да 
(респонденттердің 24,6%-на басым, оның ішінде Солтүстік Қазақстан және Қостанай облысы тұрғындарының шама-
мен 17% және басқа екі аймақ респонденттерінің 30%-на дейін), сонымен бірге мемлекет тарапынан қаржылай қолда-
уға да (респонденттердің 23,5% көрсетті) шоғырланған. Респонденттердің едәуір бөлігі өз бизнесін бастауға немесе 
осы мақсаттағы қаржыландыруға қызығушылық танытты (тиісінше 12% және 19.8%). Алайда, респонденттердің тек 
4,9%-ы (барлығы 20) кәсіпкерлік қызметтен табыс алатынын хабарлады. Респонденттердің тағы 35-сі (8,6%) тәуелсіз 
кәсіпкерлік қызмет деп есептеуге болатын, жалақыдан басқа қосымша табысқа сүйенетіндігін айтты. Ең үлкен топ (181 
немесе 44,6%) жалақының жалғыз табыс көзі болып табылатынын көрсетті. Бұл қажеттілік Бағдарламаны әзірлеу кезінде 
белгілі бір дәрежеде танылды. 2021 жылы «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының аясында ауылдық елді мекендерде 
және шағын қалаларда, қалаларда және моноқалаларда жалпы сомасы  52,570,000,000 теңге ($125 890 000) болатын 
13,294 несие/микронесие беруді жоспарлап отыр. Сондай-ақ, ұзақ мерзімді даму перспективалары – жеке немесе от-
басын дамыту мүмкіндіктері тұрғысынан немесе балалардың білім беру болашағын жақсарту тұрғысынан да айтылды.

Жеке тұрғын үй сатып алуға деген қызығушылықты сұхбаттасқан қоныс аударушылар айтқан, кеткенге дейінгі өмір 
жағдайымен түсіндіруге болады (18-кесте). Респонденттердің басым бөлігі (31,6%) ата-аналарымен бірге тұрып 
жатты. Қостанай және Павлодар облыстарына қоныстандырылған адамдардың сәйкесінше 31,3% және 32,6%-ның 
кету аймақтарында жеке пәтері немесе тұрғын үйі болған, ал Солтүстік Қазақстанға қоныс аударғандардың мұндай 
үлесі не бары 22,4%-ды құрды. Респонденттердің 19,4%-нан (Қостанай облысы) 28,3%-на дейін (Павлодар облысы) 
баспананы жалға алды. Жатақханада тұрып, пәтерді, үйді немесе үйдің ауласынан уақытша үйден бөлме жалдап 
тұрғандар арасында ең қиын жағдай байқалды.

18-кесте. Кеткенге дейінгі тұрғын үй жағдайлары  (сауалнамаға жауаптар %)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 19 24 3 3 23 6 5 2

% 22,4% 27,1% 3,5% 3,5% 27.1% 7.1% 5,9% 2,5%

Шығыс Қазақстан
Саны 30 32 7 3 28 6 2 2

% 27,3% 29,1% 6,4% 2,6% 25,5% 5,5% 1,8% 1,8%

Қостанай облысы
Саны 21 27 1 2 13 2 1 0

% 31,3% 40,3% 1,5% 3,0% 19,4% 3,0% 1,5% 0,0%

Павлодар облысы
Саны 30 30 3 1 26 1 1 0

% 32,6% 32,6% 3,4% 1,1% 28,3% 1,1% 1,1% 0,0%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 100 113 14 9 90 15 9 4

% 28,2% 31,6% 4,0% 2,5% 25,4% 4,2% 2,5% 1,1%

Шығу аймақтарындағы респонденттердің қаржылық жағдайы көбінесе тұрақсыз болды, осымен отбасының ұзақ 
мерзімді әл-ауқатын қамтамасыз етуге деген үлкен қызығушылықты түсіндіруге болады. Үш аймақта (Солтүстік және 
Шығыс Қазақстан, сондай-ақ Павлодар облысы) респонденттердің 38%-нан 40%-на дейін кетер алдында банктан 
несие алғандарын және де олардың әлі де белсенді екендерін хабарлады. Павлодар облысы тұрғындарының 21,7% 
және басқа үш облыстардың бірінің шамамен 14% тұрғынының банктік тұрғын несиелерінің әлі де төлеп жатқанын 
жеке қаражаттың жеткіліксіздігінен деп түсіндіруге болады.

Сондай-ақ, респонденттерге нақты келу аймақтарын таңдау кезінде қандай себептерді басшылыққа алғанын атап 
беру ұсынылды (19-кесте). Респонденттердің ең көп бөлігі жұмысқа орналасу мәселелерін атады (жұмысқа орна-
ласу мүмкіндігі, соның ішінде өзінің біліктілігіне және еңбек жағдайларына сәйкестігі). Басты үш себеп қатарында 
бизнес бастау мүмкіндіктері де аталды. Респонденттердің едәуір бөлігі келу аймағындағы климаттық жағдайларды 
басшылыққа алды – Шығыс Қазақстанға қоныс аударған сұхбаттасқандардың әрбір төртінші қатысушысы мұны 
маңызды фактор ретінде атап өтті.

19-кесте. Аймақтар бойынша тағайындалған аймақты таңдау критерийлері (сауалнамаға жауаптар%)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 12 22 40 4 6 7 6 4

% 15,8% 28,9% 52,6% 5,3% 7,9% 9,2% 7,9% 5,3%

Шығыс Қазақстан
Саны 28 19 43 11 4 2 25 8

% 25,7% 17,4% 39,4% 10,1% 3,7% 1,8% 22,9% 7,3%

Қостанай облысы
Саны 14 12 38 10 2 4 11 8

% 20,9% 17,9% 56,7% 14,9% 3,0% 6,0% 16,4% 11,9%

Павлодар облысы
Саны 11 16 44 18 4 2 9 8

% 12,0% 17,4% 47,8% 19,6% 4,3% 2,2% 9,8% 8,7%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 65 69 165 43 16 15 51 28

% 18,4% 19,5% 46,6% 12,1% 4,5% 4,2% 14,4% 7,9%
Респонденттер жауаптың бір нұсқасынан артығын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес. N=354.

Тереңдетілген сұхбат көптеген қоныс аударушылар үшін ауылдардағы орталықтандырылған жылытудың (Қостанай 
облысы), әлеуметтік-мәдени инфрақұрылымның (Қостанай облысы) және жер ресурстарының (Павлодар облысы) 
қол жетімділігі көшуге шешім қабылдаған кезде маңызды факторлар болғанын көрсетті.

20-кесте. Жынысы бойынша тағайындалған аймақты таңдау критерийлері (сауалнамаға жауаптар %)
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Ерлер
Саны 30 48 86 23 12 9 25 8

% 16,6% 26,5% 47,5% 12,7% 6,6% 5,0% 13,8% 4,4%

Әйелдер
Саны 35 21 79 20 4 6 26 20

% 21,5% 12,9% 48,5% 12,3% 2,5% 3,7% 16,0% 12,3%

БАРЛЫҒЫ
Саны 65 69 165 43 16 15 51 28

% 18,4% 19,5% 46,6% 12,1% 4,5% 4,2% 14,4% 7,9%

Респонденттер жауаптың бір нұсқасынан артығын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес. N=354.
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Жауаптардың бірінде жыныстық тұрғыдан талдағанда қызықты айырмашылықты байқауға болады (20-кесте). Белгілі 
бір аймақты таңдау факторы ретінде туыстарының және достарының ұсынымдары 28,3% әйелдердің жауаптарын-
да, бірақ тек қана 18,2% ерлердің жауаптарында анықталған. Өз кезегінде, ерлер әйелдерге қарағанда өз бизнесін 
бастау мүмкіндіктерін екі есе жиірек көрсетті. Зерттелген әйелдер үшін (21,5), ерлерге қарағанда (16,6%) климаттық 
жағдайлар алаңдатушылық туғызады.

3.3.4. ІРІКТЕУ ПРОЦЕДУРАСЫНЫҢ КҮРДЕЛІЛІГІ МЕН ҰЗАҚТЫҒЫ
Бағдарламаның қолжетімділігін анықтайтын факторлардың бірі – бағдарламаға өтініш беру ресми рәсімінің күрделілік 
және ұзақтылық дәрежесі.

Бағдарлама талаптарына сәйкестігін растау үшін үміткерлерден келесі құжаттар талап етіледі:

• Қазақстан Республикасы азаматының және онымен бірге қоныс аударатын отбасы мүшелерінің жеке 
басын куәландыратын құжаттары;

• неке қию немесе ажырасу туралы куәліктерінің көшірмелері (болған жағдайда); 

• белгілі бір мамандық бойынша білімін, біліктілігін және жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттардың көшір-
мелері (бар болса), еңбек кітапшасы (бар болса) немесе жұмыс орнынан анықтама.

Бағалау кезінде іріктеу процедурасының екі кезеңі қарастырылды: дайындық кезеңі, онда үміткерлер қатысу тура-
лы шешімді қабылдағаннан кейін қажетті құжаттарды жинайды, және де өтінімдерді бергеннен кейінгі ресми өң-
деу. Дайындық жұмыстарына қатысты, респонденттерге құжаттарды жинау талаптарын орындау қаншалықты қиын 
болғандығы және өтінімдер берілісіне топтаманы жинау процесіне қанша уақыт кеткені туралы ойлануы ұсынылды. 

21-кесте. Қажетті құжаттарды жинаудың күрделілігін бағалау (сұхбаттасқандар %)

Өте қиын Қиын еме-
стен гөрі, 

қиын болар

Қиын деген-
нен гөрі, қиын 

емес болар

Қиын емес, 
жеңіл болды

Жауап беру-
ге қиынсына-

мын

Солтүстік Қазақстан
Саны 2 8 14 55 6

% 2,4% 9,4% 16,5% 64,7% 7,0%

Шығыс Қазақстан
Саны 1 11 41 52 5

% 0,9% 10,0% 37,3% 47,3% 4,5%

Қостанай облысы
Саны 2 3 25 34 3

% 3,0% 4,5% 37,3% 50,7% 4,5%

Павлодар облысы
Саны 1 7 32 50 2

% 1,1% 7,6% 34,8% 54,3% 2,2%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 6 29 112 191 16

% 1,7% 8,2% 31,6% 54,0% 4,5%

N=354.

Тек қана сұхбаттасқан Солтүстік Қазақстан облысы мен Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарының 11% бұл проце-
сты белгілі бір дәрежеде қиын деп атады,  олардың үлесі Павлодар облысында 8,7%-ға дейін және Қостанай облы-
сында 7,5%-ға дейін төмендеді. Басым көпшілігі (Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы 79–81%-дан 
басқа екі аймақтардағы 84–87%-ға дейін) бұл процесты қиын деп таппады. Көпшіліктің бұл ұстанымы Павлодар 
облысының бір әйелімен жүргізілген сұхбатта да айтылды:

«Қиыншылықтар болған жоқ. Туу туралы куәлікті, неке қию туралы куәлікті тапсырдық. Баспана сатып 
алу кезінде де осылай болды. Құжаттармен айтарлықтай қиыншылықтар болған жоқ. Туу туралы 
куәлік, жеке куәлік.» 

Сұхбаттасқан респоденттердің құжаттар жинаудағы нақты проблемалар туралы сұраққа жауап беру кезінде көр-
сеткен негізгі проблемалары аймаққа байланысты әртүрлі болды:

• Шығыс Қазақстан облысында 6 респондент (жауаптардың 35,3%) мемлекеттік мекемелердің қажетті 
құжаттарды ұсынуын ұзақ күтуге мәжбүр болды, тағы 4 респондент (23,5%) электрондық үкімет плат-
формасының жұмысындағы техникалық қиындықтарға тап болды. Осындай проблемаларға Солтүстік 
Қазақстанда 3 респондент (15,8%) көрсетті.
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• Солтүстік Қазақстанда жергілікті лауазымды тұлғалардың қызмет көрсетуге қатысты біліксіздігі туралы 
шағымдар келіп түсті (4 респондент, жауаптардың 21,1%).

• Павлодар облысында жауаптардың 40% (4 респондент) талаптардың толық емес тізіміне және кейіннен 
құжаттарды қайта ресімдеу қажеттілігіне назар аударылған.

Алайда, басқа аймақтарға қоныс аударған респонденттердің 30,2% бір айдан кем уақыт ішінде құжаттарды жинай алмады 
(22-кесте). Ең қиын жағдай Солтүстік Қазақстанда байқалды, онда мұндай ұзақ мерзімді респонденттердің 36.5% атап өтті. 
Осы аймақтағы бес респондент (5,9%) бір жыл ішінде қажетті құжаттарды ұсына алмады. Сауалнама деректеріне ұзақ 
мерзімді өңдеу себептері қамтылмаса да, сұхбат қабылдаушы аймақтағы сұранысқа ие біліктіліктерді немесе дағдыларды 
растау үшін қосымша құжат талап етілуі мүмкін екенін анықтауға көмектесті. Одан басқа, кейбір респонденттер белгілі бір 
аймақтың бенефициарларға қатысты қажеттіліктерінің ерекшеліктерін ескере отырып, құжаттама дұрыс емес деп есеп-
телінуі мүмкін екендігін атап өтті. Бұл бенефициарлар келгеннен кейін күтілетін құжат туралы білуі үшін кетер алдында толық 
және нақты ақпаратты қамтамасыз ету қажеттілігін растайды. Бұл мәселе қосымша зерттеуді қажет етеді.

22-кесте. Қажетті құжаттаманы жинау ұзақтығы (сұхбаттасқандар%) 

Бір айдан кем 
мерзімде

1-ден 3 айға 
дейін

3-тен 6 айға 
дейін

9-дан 12 
айға дейін

1 
жылдан 
артық

Солтүстік Қазақстан
Саны 54 24 2 0 5

% 63,5% 28,2% 2,4% 0,0% 5,9%

Шығыс Қазақстан
Саны 70 34 5 1 0

% 63,6% 30,9% 4,6% 0,9% 0,0%

Қостанай облысы
Саны 49 17 1 0 0

% 73,1% 25,4% 1,5% 0,0% 0,0%

Павлодар облысы
Саны 74 17 1 0 0

% 80,4% 18,5% 1,1% 0,0% 0,0%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 247 92 9 1 5

% 69,8% 26,0% 2,5% 0,3% 1,4%

N=354. 

Келесі кезең- өтініштерді ресми өңдеу, оның ішіне үміткерлердің аймақтық комиссиясына ұсынған мәліметтерді тексеру 
кіреді. Бағдарламаға үміткерлерді енгізу механизмы келу аймағының деңгейінде жүргізіледі.

«Негізгі қызметі –өтініш берушілерді аймақтық квотаға қосу, яғни материалдар, құжаттар бойынша біз адам 
тізімге енуге шынымен лайықты ма, жоқ па деп тексереміз, содан кейін тізім қалаға немесе ауданға жіберіледі. 
Содан соң қалалық немесе аудандық комиссия өткізіледі, аймақтық комиссия хаттама құрады, яғни аймақтық 
квотаға адамды қосу туралы шешім қабылдайды, оның негізінде аудандық комиссия да өз шешімін және бұйрығын 
шығарып, мемлекеттік қолдау шараларын алуға мүмкіндік беретін бағдарламаға адамды қосады». 

Сауалнама нәтижелері Бағдарламаға қатысуға өтінімдерді қарау уақытында айтарлықтай айырмашылықтарды анықтады 
(23-кесте). Әдетте, әртүрлі аймақтағы респонденттердің 52%-нан 74%-на дейін шешімнің бір айдан кем мерзімде қабыл-
данатын болады деп күтуі мүмкін. Алайда, 20 респондент 3 айдан 9 айға дейін күтуге мәжбүр болды, ал тағы бесеуі өтінім-
дерді қарау мерзімінің 9 айдан асқандығы жөнінде хабарлады.
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23-кесте. Өтінімдерді өңдеу ұзақтығы ( сұхбаттасқандар %)

Бір айдан кем 
мерзімде

1-ден 3 
айға дейін

3-тен 6 
айға дейін

6-дан 9 
айға дейін

9-дан 12 
айға дейін

1 жылдан 
артық

Солтүстік  
Қазақстан

Саны 50 24 6 1 0 2

% 60,3% 28,9% 7,2% 1,2% 0,0% 2,4%

Шығыс Қазақстан
Саны 57 43 6 3 1 0

% 51,8% 39,1% 5,5% 2,7% 0,9% 0,0%

Қостанай облысы
Саны 41 24 0 1 1 0

% 61,2% 35,8% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0%

Павлодар облысы
Саны 68 20 3 0 1 0

% 73,9% 21,7% 3,3% 0,0% 1,1% 0,0%

БАРЛЫҚ  
ОБЛЫСТАР

Саны 216 111 15 5 3 2

% 61,0% 31,4% 4,2% 1,4% 0,8% 0,6%

N=354.

3.3.5. ЖЕКЕ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАУ ЖҰМЫСЫ
Жалпы 354 респонденттердің 200-і (56,5%) іріктеу үдерісі шеңберінде өздерінің жағдайлары мен қажеттіліктеріне 
жеке бағалау өткендігі туралы хабарламаған. Бұл көрсеткіш Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарында ең 
төмен болып (шамамен 52%) Қостанай облысында 59,7% және Солтүстік Қазақстан облысында 61,9%-ын құрады.

24-кестеде сауалнамаға енгізілген дербес бағалаудың негізгі нысандары ұсынылған. Оның орнына көмекке мұқтаж-
дықты бағалау бағдарламаға қатысушының экономикалық және әлеуметтік мәртебесін көрсететін сауалнаманы 
толтыру негізінде жүргізілді (респонденттердің жартысынан кемі Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыста-
рында,  Шығыс Қазақстан-нан қатысушылар 28,3% және де Павлодар облысының не бары 13,6% тұрғындары). 
Қосымша құжаттар Павлодар облысында үштен екі жағдайда және басқа облыстарда жартысына жуық жағдайда 
сұралды. Құжаттардың стандартты жиынтығына отбасы мүшелері, олардың әрқасысының нақты қажеттіліктері, 
сондай-ақ білімі және жұмыс тәжірибесі туралы анықтамалар кіреді. Нақты жағдайды анықтау үшін кейбір үміткер-
лермен сұхбат та жүргізілді.

24-кесте. Іріктеу барысында жеке бағалау нысандары (сауалнамаға жауаптар %)

Арнайы сауалнама тол-
тыруымды сұрады

Қосымша ақпарат 
ұсынуымды сұрады

Мен сұхбаттастым

Солтүстік Қазақстан
Саны 13 15 2

% 43,3% 50,0% 6,7%

Шығыс Қазақстан
Саны 15 24 14

% 28,3% 45,3% 26,4%

Қостанай облысы
Саны 13 12 2

% 48,1% 44,4% 7,4%

Павлодар облысы
Саны 6 29 9

% 13,6% 65,9% 20,5%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 47 80 27

% 30.5% 51.9% 17.5%

N=154 (200 респонденттер ешқандай жауап берген жоқ).
 
Тек қана 354-тен 180 респонденттер (50,8%) қоныс аударғанға дейін жергілікті билік органдарымен бағдарлау 
жұмыстарына тартылды. Қостанай облысының сұхбаттасқан тұрғындары арасында бұл ең аз үлесі болды (38,8%). 
25-кестеде осындай жұмысқа қатысқандығы туралы хабарлағандардың жауаптары бөлінген. Бағдарлау жұмысы көп 
жағдайда қабылдаушы аймақтардағы елді мекендер туралы ақпаратты қамтыды ( бағдарлау жұмысына қатысқан-
дардың 62.2%).6 Сондай-ақ, бағдарлау жұмысы қажетті құжаттарды жинауға (42%-дан 50%-ға дейін), жұмысқа 
орналасу кеңес беруге (47,8%), сонымен қатар тұрғын үйді сатып алуға немесе жалға алуға (39,4%) көмектесті.

6.   Әдетте, ақпаратқа баратын жердің географиясы (дала, орман, су ресурстары), елді мекеннің өлшемдері (ауыл, шағын қала, ірі қала), жыл  
  бойғы ауа температурасы, аудандық және облыс орталықтарына жету мүмкіндіктері, сондай-ақ әлеуметтік және мәдени инфрақұрылымдары    
  кіреді.
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25-кесте. Қоныс аудару алдында бағдарлау жұмысы аясында көрсетілген қызметтер (сауалнамаға жауаптар %)
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Қоныс аударылатын елді мекен, бағдарлама шарт-
тары, қажетті қадамдар туралы ақпараттандыру

Саны 30 41 14 27 112

% 71,4% 67,2% 53,8% 52,9% 62,2%

Қоныс аударуға қажетті құжаттарды жинауға 
көмек көрсету

Саны 21 30 11 24 86

% 50,0% 49,2% 42,3% 47,1% 47,8%

Жұмысқа орналасу бойынша кеңес беру
Саны 20 27 13 23 83

% 47,6% 44,3% 50,0% 45,1% 46,1%

Тұрғын үйді сатып алу/ жалға алу бойынша кеңес 
беру

Саны 15 32 8 16 71

% 35,7% 52,5% 30,8% 31,4% 39,4%

Қоныс аудару аймағындағы өмір сүру жағдайлары 
туралы ақпараттандыру

Саны 15 15 3 14 47

% 35,7% 24,6% 11,5% 27,5% 26,1%

Балаларды мектепке орналастыруға қатысты кеңес 
алу

Саны 6 8 0 9 23

% 14,3% 13,1% 0,0% 17,6% 12,8%

Денсаулық сақтауға қатысты кеңес алу
Саны 4 5 1 5 15

% 9,5% 8,2% 3,8% 9,8% 8,3%

Тілдік курстарын өту мүмкіндіктерін ұсыну
Саны 4 4 1 3 12

% 9,5% 6,6% 3,8% 5,9% 6,7%

Облыстық мемлекеттік органдарының байланы-
стары түрінде пайдалы ақпарат ұсыну

Саны 11 18 1 10 40

% 26,2% 29,5% 3,8% 19,6% 22,2%

Респонденттер жауаптың бір нұсқасынан артығын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес. N=180.

Сонда да, Солтүстік Қазақстан облысына қоныс аударушылар арасында кейбір аймақтық айырмашылықтарын байқа-
уға болады,  бағдарлау жұмысына қатысушылардың 71.4% Бағдарлама шарттары және келу орны туралы ақпаратпен  
қамтамасыз етілген, ал  Қостанай және Павлодар облысына қоныс аударған  бағдарлау жұмысына қатысушылардың 53–
54%-ы мұндай ақпаратты бірден келгеннен кейін ғана алғандығы жөнінде мәлімдеген. Өз кезегінде, Шығыс Қазақстан 
облысына қоныс аударғандардың  52,5%-ы тұрғын үйді жалға алу немесе сатып алу бойынша кеңес алғандығы жөнінде 
хабарлады, бірақ басқа үш аймаққа қоныс аударғандардың не бары 31–36% бұл жөнінде мәлімдеген.

Қоныс аудару алдында кешенді бағдарлау көмегін көрсетудің маңыздылығын респонденттердің оң бағаларының басым 
көпшілігімен көрсетілді (26-кесте). Солтүстік Қазақстан облысы респонденттерінің 68.2% және басқа аймақтардың 
82%-дан 90%-ға дейін тұрғындары алынған ақпараттың олар қоныс аударған кезде өте пайда болды деп есептейді. 
Төрт аймақтың екеуіндегі респонденттердің ешқайсысы мұндай жұмысты «шындыққа жанаспайды» деп айпады, ал 
жалпы респонденттердің төртеуі ғана осындай сын айтты. Барлық аймақтар арасында үйлесімділікке ұмтылу  және 
бағдарламаның барлық бенефициарлары үшін кету алдында дайындық жұмысын өткізуді қамтамасыз ету маңызды.
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26-кесте. Алынған ақпараттың пайдалылығын бағалау (сауалнамаға жауаптар %) 

Иә,толығымен Иә,бірақ 
ішінара

Жоқ, ол шындыққа 
жанаспайды

Жауап беруге 
қиынсынамын

Солтүстік Қазақстан
Саны 30 10 3 1

% 68,2% 22,7% 6,8% 2,3%

Шығыс Қазақстан
Саны 51 9 0 2

% 82,3% 14,5% 0,0% 3,2%

Қостанай облысы
Саны 23 0 0 3

% 88,5% 0,0% 0,0% 11,5%

Павлодар облысы
Саны 47 4 1 0

% 90,4% 7,7% 1,9% 0,0%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 151 23 4 6

% 82,1% 12,5% 2,2% 3,3%
Бөлу тек қана осы сұраққа берілген жауаптарға есептелген ( 354 респонденттердің не бары 184-і).

3.4 КЕЛГЕННЕН КЕЙІН  

Бағалау барысында келгеннен кейін қоныс аударушылар кездесетін, тікелей әлеуметтік-экономикалық мәселе-
лерді де (тұрғын үй, жұмыспен қамту), сондай-ақ ұзақ мерзімді тілді меңгерудің әлеуметтік-мәдени мәселелерін, 
жергілікті тұрғындармен қарым-қатынасты және жаңа орынға өзінің қатыстылық сезімін қамтитын негізгі инте-
грациялық мәселелері қарастырылды. Келесі 3.4 және 3.5 бөлімдерінде сауалнамаға қатысқан респонденттердің 
көпшілігі хабарлаған ең көп таралған мәселелерге арналып, сондай-ақ жас және жыныстық айырмашылықтары 
бойынша талдау ұсынылған.

Жыныстық және жастық талдау, Бағдарлама осал топтардың нақты қажеттіліктерін ескеруі үшін қажет. Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің лауазымды тұлғаларымен сұхбат, бағдарламада әйелдер мен жастарға 
арналған арнайы бағдарлау жұмысы қарастырылмағанын растайды.

Жергілікті лауазымды тұлғалармен жүргізілген сұхбат, келгеннен кейін қоныс аударушылардың жан-жақты инте-
грациясын қамтамасыз ете алатын, институционалдық қолдауды күшейту қажеттілігінің өсіп келе жатқандығын 
көрсетеді. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің респонденті қабылдаушы аймақтарда бейімдеу орталықтарын 
құру қажеттілігін атап өтті (отанына қайта оралған, шетелде тұратын қандас-этникалық қазақтарға бағытталған 
орталықтарға ұқсас). Шын мәнінде, респондент экономикалық көмек көрсетудің ғана емес, мәдени бағыттың 
маңыздылығын мойындады.

“Біз барлығымыз Қазақстанда тұратынымызға қарамастан, бұл жердегі менталитет біршама өзге-
ше. Бізге адамдардың [жаңа өмір салтына]  үйренісіп кететін орталық керек.”

Басқа аймақтардың лауазымды тұлғаларымен сұхбаттасуда Қандас бейімдеу орталықтарының тәжірибесі негізінде 
бейімдеу және интеграциялық қызметтерді ұсыну қажеттілігі туралы мәселе көтерілді. Респонденттер, бұл қадам 
жаңадан келгендерге жергілікті қоғамдастыққа тез енуге көмектесіп, осылайша қоныс аудару бағдарламасының 
түпкі мақсаттарына жету ықтималдылығын арттырады деп есептеді.

3.4.1. ҚОНЫС АУДАРУ ЖӘНЕ БАСПАНАМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ ДЕ КЕЛГЕННЕН КЕЙІНГІ 
НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР
Тағайындалған аймақтардың көпшілігінде сауалнамаға қатысқандар жаңа орынға қоныс аудару процесы бір ай-
дан кем уақыт алғандығын хабарлады- Павлодар облысында 78,3%, Қостанай облысында 68,7% және Солтүстік 
Қазақстан облысында 60,0%. Тек қана Шығыс Қазақстан облысындағы респонденттердің 46,4%-ы бұл кезең 1-ден 
3 айға дейін созылатынын хабарлады. Респонденттердің жасын қарастырсақ,  онда 30 жасқа толмағандардың 
бір айдан кем мерзімде қоныс аудару ықтималдылығы жоғары (60,1% 29 жастан асқандармен салыстырғанда 
65,4%). Сауалнамаларға сәйкес, жас респонденттер арасындағы қоныс аударудың қысқа мерзімдері олардың 
тезірек шешім қабылдауға қабілеттілігін, сондай-ақ отбасылардың аз өлшемін көрсетуі мүмкін. Ауыл тұрғында-
рының үштен екі бөлігінен астамы  (67,9%) бір айдан кем мерзімде көшіп кетуге үлгерді, ал қала тұрғындарының 
жартысынан сәл көбіне ғана (50,4%) осындай жауап берді. 

Респонденттердің едәуір бөлігі үшін жаңа жерге қоныс аудару «ешқандай проблема» болған жоқ- Шығыс Қа-
зақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында 38,2% және 40%-дан бастап, сәйкесінше Қостанай облысында 
46,3%-ға дейін және Павлодар облысында 58,2%-ға дейін.
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Содан кейін респонденттерге қоныс аударғаннан кейінгі кезеңде оларға кездескен, ықтималды проблемалар 
тізімінен таңдау ұсынылды. Респонденттердің ең үлкен тобы баспана іздеуді көрсетті (70 адам немесе 19,8%), 
содан кейінгісі тұрғын үйді немесе пәтерді сатып алу (49 респондент немесе 13,9%). Бұл екі мәселе келесі 3.4.2. 
бөлімінде талқыланады. Үшінші жиі кездесетін сұрақтың бірі жұмысқа орналасуға қатысты болы ( 47 респондент-
тер, іріктеудің 13,3%-ын құрайды). Бұл мәселе 3.4.3. бөлімінде толығырақ қарастырылған. Басқа үш сұрақ жергілікті 
тұрғындармен қарым-қатынастың ұзақ мерзімді проблемасына қатысты – тілдік кедергі (38 респонденттер немесе 
10,8%), әлеуметтік қатынасты орнату (23 адам немесе 6,5%) және қабылдамау сезімдері (14 адам немесе 4%). Бұл 
мәселелер әрі қарай жаңа жағдайларға бейімделудің субъективты және объективты көрсеткіштеріне қатысты 3.5.1 
бөлімінде талқыланады.

27-кесте. Қоныс аударғаннан кейінгі ерлер және әйелдер респонденттерінің кездескен проблемалары 
(сауалнамаға жауаптар %)

Проблемалар тізбесі Ерлер Әйелдер Барлығы

Жұмысқа орналасумен байланысты проблемалар
Саны 25 22 47

% 13,7% 12,9% 13,3%

Баспана іздеумен байланысты проблемалар
Саны 35 35 70

% 19,2% 20,5% 19,8%

Балаларды балабақшаға/мектепке орналастырумен 
байланысты проблемалар

Саны 14 9 23

% 7,7% 5,3% 6,5%

Жеке тұрғын үйді сатып алумен байланысты пробле-
малар

Саны 25 24 49

% 13,7% 14,0% 13,9%

Елді мекенде тіркелумен байланысты проблемалар 
(тіркелім)

Саны 10 7 17

% 5,5% 4,1% 4,8%

Жергілікті тұрғындармен танысу, байланыс орнату 
проблемалары

Саны 14 9 23

% 7,7% 5,3% 6,5%

Жергілікті тұрғындармен тілдесу кедергісі
Саны 21 17 38

% 11,5% 9,9% 10,8%

Жергілікті тұрғындардың қоныс аударушыларды 
қабылдамау проблемасы

Саны 6 8 14

% 3,3% 4,7% 4,0%

Ешқандай проблемалар болған жоқ
Саны 81 79 160

% 44,5% 46,2% 45,3%

Жауап беруге қиынсынамын
Саны 4 8 12

% 2,2% 4,7% 3,4%

N=353.

Осы нәтижелерді жыныстық қатынас бойынша бөлім талдау ерлер мен әйелдер арасында ең көп кездесетін үш мәсе-
леге- жұмысқа орналасу, тұрғын үй іздеу және сатып алу проблемаларына қатысты айтарлықтай айырмашылықтарды 
анықтаған жоқ. Әйелдер арасында тілдік кедергі (9,9% ерлердің 11,5%-мен салыстырғанда) немесе жергілікті тұрғын-
дармен әлеуметтік қатынас орнату (7,7%-бен салыстырғанда 4,7%) мәселелері төмен болғанымен, жергілікті тұрғын-
дардың қоныс аударушыларды қабылдамау проблемасы ерлерге қарағанда әйелдер арасында көбірек көтерілді 
(3,3%-бен салыстырғанда 4,7%). Проблема туралы көбіне ажырасқан респонденттер хабарлап отырды ( барлық 
іріктеудің 4,0%-мен салыстырғанда 10,8% құрады). Алайда респонденттердің өте аз саны бір мағыналы қорытынды 
жасауға мүмкіндік бермейді.

3.4.2. ТҰРҒЫН ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Респонденттер қоныс аударғаннан кейінгі жиі кездесетін проблемалар туралы сұраққа жауап бергенде, Шығыс Қа-
зақстан, Қостанай және Павлодар облыстарында жиірек баспананы қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді 
көрсетті, ал бұл сұрақтар Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс іздеуден кейін екінші орында тұр. Оларға, бірін-
шіден баспана іздеу кезінде туындайтын проблемалар, ал респонденттердің аз бөлігі үшін өздерінің тұрғылықты 
жеріне қол жеткізген кезде туындайтын мәселелер жатады (11-кесте). Олар Шығыс Қазақстан және Қостанай облы-
старында салыстырмалы түрде көбірек, ал Павлодар облысында сирек таралған.
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28-кесте. Қоныс аудару аймақтары бойынша бөлгенде тұрғын үймен қамтамасыз ету проблемалары 
(сұхбаттасқандар %)

Шығыс 
Қа-

зақстан

Қостанай  
облысы

Сол-
түстік 
Қа-

зақстан

Павлодар  
облысы

Баспана іздеумен байланысты проблемалар 24,5% 23,9% 17,6% 13,2%

Жеке тұрғын үй сатып алумен байланысты проблемалар 19,1% 17,9% 10,6% 7,7%

Халықтың көші-қоны туралы заңына сәйкес, ішкі қоныс аударушылар уақытша орналастыру орталықтарында қоныс ауда-
рушыларды қабылдауға арналған аймақтық квота шеңберінде қоныс аударған жағдайда, халықтың көші-қоны жөніндегі 
уәкілетті органы айқындайтын тәртіппен және кезеңдерге алғашқы қоныстануға құқылы (1-қосымшаны қараңыз). Алай-
да, орналастыру орталықтарының шектеулі саны ретінде, олардың аймақтық қалалық орталықтарында орналасуы (және 
ауылдық мекенде болмауы) және тұрғын үйге мұқтаждардың барлығын қоныстандыру үшін жобалық қуатының төмендігі 
сияқты осындай факторлар бұл орталықтар қоныс аударушылардың бейімделу мәселелерін шешуге тиімділігі жеткіліксіз 
деген негізге әкелді. Жергілікті лауазымды тұлғалар қоныс аударушылар алғашқы бейімделу кезеңінде тұра алатын уақытша 
орналастыру орталықтарының маңыздылығын мойындады. Сонымен қатар, олар осы орталықтардың сұранысқа сәйкес 
келмейтін, төмен сыйымдылығын мойындады. 

1-КІРІСТІРМЕ. ОРЫН АУЫСТЫРҒАН ТҰЛҒАЛАРҒА ЖӘНЕ БАСҚА САНАТТЫ ІШКІ ҚОНЫС 
АУДАРУШЫЛАРҒА УАҚЫТША ТҰРҒЫН ҮЙ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

«Этникалық қазақтарды және олардың отбасы мүшелерін оралман мәртебесін алғанға дейін олардың қалауы 
бойынша уақытша орналастыру орталықтарына алғашқы қоныстандыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы шілдедегі №328-Ө-М бұйрығына 
сәйкес уақытша орналастыру орталығына алғашқы қоныстану үшін қоныс аударушы халықтың көші-қоны 
саласындағы жергілікті атқарушы органына өтініш береді.

Өтініш халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы органымен берілген күні қаралады. Өтініш 
Уақытша орналастыру орталығындағы қоныс аударушының, сондай-ақ оның отбасы мүшелерінің алғашқы 
қоныстану журналына тіркеледі.

Халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы органның өтінішін қарағаннан кейін жолдама беріліп 
және Орталықта қоныс аударушының, сондай-ақ оның отбасы мүшелерінің алғашқы қоныстану журналына 
тіркеледі.

Этникалық қазақ немесе қоныс аударушы, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері жолдама алғаннан кейін бір 
жұмыс күнннің ішінде Орталықта орналасады. Этникалық қазақ немесе қоныс аударушы, сондай-ақ олардың 
отбасы мүшелері Орталыққа орналасу мерзімін сақтамаса, орналасуға құқығынан айырылады. Сонымен бірге 
олар Орталыққа алғашқы қоныстануға өтінішті қайта жіберу құқығын сақтап қалады.

Орталықта бос төсек орындары болмаған жағдай да, өтінішті қабылдаудан және оны тіркеуден бас тартылмайды. 
Бұл жағдайда этникалық қазақ немесе қоныс аударушы, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері жолдама берілмей, 
өтініш беру кезегі бойынша халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы орган құрған резервке 
алынады.

Орталықта төсек орын босаған кезінде халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы орган қоныс 
аударушыға, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне кезекті тәртіппен Орталықта орналасуға жолдама береді.

Орталықта этникалық қазақтан немесе қоныс аударушыдан, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінен басқа 
адамдарды орналастыруға болмайды.

Қоныс аударушы және оның отбасы мүшелері  жұмыс берушімен еңбек шартын жасасқанға дейін Орталықта 
тұрады, 10 күнтізбелік күнен артық емес. Қоныс аударушы және оның отбасы мүшелері еңбек шартын жасасқан 
күннен бастап немесе жұмыс берушімен еңбек шартын жасасудан бас тартқан жағдайда Орталық ұсынған үй-
жайды бес күнтізбелік күннен кешіктірмей босатады.

Тұрғын үй іздеу кезеңі әртүрлі аймақтағы респонденттер арасында айтарлықтай ерекшеленді (29-кесте). Солтүстік Қа-
зақстан-да сұхбаттасқан 26,5%-мен, Павлодар облысына қоныс аударған 19,5%-мен және Қостанай облысына келгендердің 
19,4%-мен салыстырғанда, ең ұзақ кезең Шығыс Қазақстан облысында тіркелді, онда сұхбаттасқан респонденттердің 
35,4%-на баспана табу үшін кем дегенде бір ай қажет болды. Сонымен қатар, Солтүстік Қазақстан облысы респондент-
терінің 21,7%-ы, ал Шығыс Қазақстан облысында не бары 3,6%-ы олар келгенге дейін жергілікті билік органдары дайын-
даған баспанаға көшіп тұра алды.
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29-кесте. Қоныс аудару аймақтары бойынша тұрғын үй іздеу кезеңі (сұхбаттасқандар %)

1-
2 

кү
н

3-
7 

кү
н

1-
де

н 
2 

ап
та

ға
 д

ей
ін

2-
де

н 
3 

ап
та

ға
 д

ей
ін

1 
ай

1 
ай

да
н 

ар
ты

қ

Ж
ер

гіл
ікт

і м
ем

ле
ке

тт
ік 

ор
га

нд
ар

ы 
ба

рл
ығ

ын
 

да
йы

нд
ап

 қ
ой

ға
н

Ө
зім

із 
ба

рл
ығ

ын
 

ал
ды

н-
ал

а 
да

йы
нд

ап
 

қо
йд

ық

Солтүстік Қазақстан Саны 15 13 6 4 8 14 18 5

% 18,1% 15,7% 7,2% 4,8% 9,6% 16,9% 21,7% 6,0%

Шығыс Қазақстан Саны 4 24 20 10 15 24 4 9

% 3,6% 21,8% 18,2% 9,1% 13,6% 21,8% 3,6% 8,3%

Қостанай облысы Саны 11 10 12 3 10 3 12 6

% 16,4% 14,9% 17,9% 4,5% 14,9% 4,5% 17,9% 9,0%

Павлодар облысы Саны 25 17 7 4 4 14 13 8

% 27,2% 18,5% 7,6% 4,3% 4,3% 15,2% 14,2% 8,7%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР Саны 55 64 45 21 37 55 47 28

% 15,5% 18,1% 12,7% 5,9% 10,5% 15,5% 13,3% 7,9%

N=352 (екі респондент бұл сұраққа жауап берген жоқ).

Жалпы респонденттер тұрғын үй іздеу процесын жеңіл деп есептейді. Алайда бұл мәселеде анық географиялық 
ерекшеліктерді байқауға болады. «Жеңіл» жауап нұсқасын Павлодар облысы респонденттерінің 75,0%-ы және Қо-
станай облысының 71,7%-ы таңдады.  Бұл пікірді зерттелген басқа аймақтардың салыстырмалы түрде аз көпшілі-
гі бөлісті: Солтүстік Қазақстан облысында сауалнамаға қатысқандардың 58,9% және Шығыс Қазақстан облысында 
52,7%-ы.

Алайда, кейбір аймақтарда респонденттердің едәуір бөлігі тұрғын үймен қамтамасыз етудегі «өте үлкен» 
қиындықтарды көрсетті. Соның ішінде Солтүстік Қазақстан респонденттерінің 12,9%-ы, Шығыс Қазақстан облы-
сында 10,9%-ы, Қостанай облысында- 11,9%, Павлодар облысында- 8,7%. Сауалнамаға қатысқан респонденттердің 
атаған кейбір негізгі қиындықтары қайталанды: 

• жоғары бағалар (Шығыс Қазақстан-да 64,7%, Қостанайда 55,6%, Павлодарда 40,9% және Солтүстік Қа-
зақстан-да 8,6%). Павлодар облысының сауалнамаға қатысқан респонденттерінің  22,7%-ы және Шығыс 
Қазақстан облысындағы 15,7%-ы тұрғын үйге субсидиялары уақытылы төленбегендіктен тұрғын үймен 
қамтамасыз етілуде қиындықтарға тап болған. Таңқаларлығы, басқа екі аймақтағы бірде бір респондент 
мұндай мәселелер туралы хабарлаған жоқ. 

• жергілікті нарықтағы шектеулі ұсыныс (Қостанай облысында 38,9% , Шығыс Қазақстан-да  29,4%, Павло-
дар облысында 27,4 выплаты жилищных субсидий және Солтүстік Қазақстан-да 20 выплаты жилищных 
субсидий).

• сапасы бағасына сәйкес келмейді (Шығыс Қазақстан-да 70,6%, Солтүстік Қазақстан-да 51,4% және Қоста-
най облысында 33,3%). 

ЕХӘҚМ-нің лауазымды тұлғаларымен баспана қолжетімділігінің айырмашылығы атап өтілді. Олар тұрғын үймен 
қамтамасыз ету жағдайы аймақтарда әртүрлі болғандықтан, тұрғын үй қорының көлемінде айырмашылықтар бар 
екенін айтты. Сонымен бірге, олар түпкілікті нәтиже жергілікті билік органдарының қызығушылық пен белсенділік 
деңгейіне байланысты болатындығын баса айтты. 

«Бұл жерде де аймақ аймақтан ерекшеленеді. Кейбір жерлерде тек қана жалға берілетін тұрғын үй, кей-
бір жерлерде жұмыс берушілер тұрғын үй ұсынады, ал кейбір аймақтарда арнайы қоныс аударушыларға 
тұрғын үйлерді көтереді. Менің тәжірибемде үнемі Солтүстік Қазақстан облысы ерекшеленеді, олар 
аймақаралас қоныс аударуға ең көп қызығушылық танытып отырғандай сезімде боласың.Әрине демогра-
фия бойынша оларда ең қиын жағдай. Олар өз жағдайын дұрыс түсініп, көбірек қызығушылық танытып, 
өздерінің белсенділігін көрсетіп отыр. Солтүстік және оңтүстік аймақтарындағы қоныстануы ерекше-
ленеді.Мысалы, Солтүстік Қазақстан ауданында 30-40 мың адам қоныстануы мүмкін,ал оңтүстіктің бір 
ауданында 350 мың адам тұрады, бұл шамамен барлық Солтүстік Қазақстан облысының тұрғынымен 
тең».
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Министрліктің өкілдерімен де, жергілікті билік органдарының өкілдерімен де сұхбаттасқанда тұрғын үймен қамта-
масыз ету мәселесі көтерілді. Бұл мәселеге байланысты қоныс аударушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру- 
мұқтаж жандарға көмек көрсету және сонымен бірге жергілікті тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды 
қамтамасыз етуде тепе-теңдікті сақтауды қажет ететін шетін мәселе болып табылады.

3.4.3. ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУ МҮМКІНДІКТЕРІ                       
Жұмыс іздеу тұрғын үйді іздеумен қатар, Солтүстік Қазақстандағы басты қамы болды (жауаптардың 17,6%), Павлодар 
облысында екінші сұраныста тұрды (респонденттердің 9,9%) және басқа екі аймақта  үшінші таралған жауап болды 
– Шығыс Қазақстан тұрғындарының 13,6%-ы және Қостанай облысына қоныс аударғандардың 11,9%-ы хабарлады.

Жиірек 30 жастағы және одан үлкен адамдар мәлімдеді (11,8% 30 жастан кіші адамдармен салыстырғанда 14,3%). 
Әйелдер мен ерлер арасындағы қабылдаушы аймақтардағы жұмыспен қамту секторында айтарлықтай айыр-
машылықтар байқалады (30-кесте). Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 29,1%-ы білім беру саласында жұмыс жасап 
жатқан болса, ерлердің үлесі шамамен екі есе кем болды (15,9%). Әйелдердің қабылдаушы аймақта шоғырланған 
тағы бір секторы болып, десаулық сақтау және әлеуметтік қорғау болып табылады ( ерлердің не бары 11,4%-мен 
салыстырғанда 22,3%). Құрылыстағы жұмыс жөнінде тек қана ерлер хабарлады, және де әйелдерге қарағанда ерлер 
өнеркәсіпте көп жұмыс істейді ( осы жұмыспен қамту секторы туралы сауалнамаға қатысқан ерлер- респондент-
терінің 9,1%-ы және әйелдердің 2%-ы мәлімдеді).

30-кесте. Жыныстық бөлгенде респонденттердің жұмыспен қамтылу секторлары (сұхбаттасқандардың %)

Жұмыспен қамту саласы Ерлер Әйелдер Барлығы

Қызмет көрсету саласы
Саны 28 31 59

% 15,9% 20,9% 18,2%

Білім, мәдениет, ғылым
Саны 28 43 71

% 15,9% 29,1% 21,9%

Өнеркәсіп
Саны 16 3 19

% 9,1% 2,0% 5,9%

Көлік және байланыс
Саны 17 0 17

% 9,7% 0,0% 5,2%

Денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау
Саны 20 33 53

% 11,4% 22,3% 16,4%

Құрылыс
Саны 22 0 22

% 12,5% 0,0% 6,8%

Ауылшаруашылығы
Саны 18 16 34

% 10,2% 10,8% 10,5%

Қаржы қызметі
Саны 3 6 9

% 1,7% 4,1% 2,8%

Мемлекеттік басқару
Саны 12 9 21

% 6,8% 6,1% 6,5%

Коммуналдық, әлеуметтік, дала қызмет-
терін ұсыну, қызметтер

Саны 8 6 14

% 4,5% 4,1% 4,3%

Әскери қызметкерлер, ішкі істер органда-
рының қызметкерлері

Саны 4 1 5

% 2,3% 0,7% 1,5%

Жалпы алғанда, респонденттердің басым көпшілігі (67.8% in total)  тағайындалған барлық төрт аймақта өздерінің 
сәйкес келетін жұмыс орындарында жұмыс істейтіндерін айтты. Бұл мәлімдемені сауалнамаға қатысқан Солтүстік 
Қазақстан және  сәйкесінше Шығыс Қазақстан тұрғындарының 57,6% және 60,9% таңдады. Оң жауаптардың едәуір 
жоғары үлестері Қостанай  (76,1%) және Павлодар облыстарында (79,3%) берілді. 30 жастағы және одан үлкен 
респонденттер осыған ұқсас жауаптарды аз таңдады (72,8% 30 жасқа дейінгі жас тобымен салыстырғанда 64,7%).

Бұл аспект бойынша жыныстық айырмашылықтар айтарлықтай болған жоқ (31-кесте). Біршама көп әйелдер олар-
дың жұмыс деңгейі білім деңгейіне сәйкес келеді деп есептейді ( ерлердің 66,7%-мен салыстырғанда 69%). Одан 
басқа, аз мөлшердегі әйелдер осы қатынаста сәйкес еместігі жөнінде мәлімдеді ( ерлердің 13,7%-мен салыстырғанда 
10,5%).
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31-кесте. Жұмыспен қамтылымы, жынысы бойынша білім деңгейіне сәйкес келеді (сұхбаттасқандар %)

Ерлер Әйелдер Барлығы 

Сәйкес келеді
Саны 122 118 240

% 66,7% 69,0% 67,8%

Ішінара сәйкес келеді
Саны 21 21 42

% 11,5% 12,3% 11,9%

Сәйкес келмейді
Саны 25 18 43

% 13,7% 10,5% 12,1%

Жауап беруге қиынсынамын
Саны 15 14 29

% 8,2% 8,2% 8,2%

N=354.

Жұмысқа орналастыруға көмекке жүгінгендердің ресми статистикасы қазақстандықтардың жұмыспен қамту орта-
лықтарының қызметіне деген қызығушылығының тұрақты өсуін көрсетті- 2017-2019 жылдар аралығында өтініштердің 
жалпы саны 10%-ға өсті (32-кесте). Алайда, жыныстық есепке алғанда 2019 жылғы өсім әйелдердің орталық қыз-
меттеріне деген сұранысының артуымен өскені анықталды (2018 жылға қарағанда өтініш беруші-әйелдер 8,7%-ға 
артық, ерлер арасындағы 1,7% төмендеуімен салыстырғанда).

32-кесте. Жыныстық бөлінуі бойынша жұмыспен қамту орталықтарына жұмысқа орналасу үшін көмекке 
жүгінген өтініш берушілер, 2017-2019 

2017 2018 2019

барлығы әйелдер ерлер барлығы әйелдер ерлер барлығы әйелдер ерлер

Қазақстан  
Республикасы 622 459 318 472 303 987 665 975 307 567 358 408 686 543 334 003 352 540

Ақмола 21 329 10 475 10 854 20 308 10 784 9 524 23 121 11 016 12 105

Ақтөбе 43 930 24 356 19 574 46 154 25 095 21 059 44 000 21 706 22 294

Алматы 48 390 25 911 22 479 61 988 35 876 26 112 57 056 28 525 28 531

Атырау 26 894 13 566 13 328 24 333 7 515 16 818 23 446 11 072 12 374

Батыс Қазақстан 28 741 14 590 14 151 29 223 13 795 15 428 29 274 13 630 15 644

Жамбыл 36 629 18 606 18 023 35 161 19 781 15 380 37 857 18 238 19 619

Қарағанды 57 006 28 782 28 224 55 416 31 830 23 586 55 479 29 015 26 464

Қостанай 27 536 13 521 14 015 27 604 13 601 14 003 28 540 13 285 15 255

Қызылорда 32 210 17 600 14 610 36 674 15 108 21 566 34 488 17 218 17 270

Маңғыстау 31 276 16 014 15 262 38 211 14 943 23 268 44 640 21 625 23 015

Оңтүстік  
Қазақстан 119 376 58 706 60 670 - - - - - -

Павлодар 25 532 12 918 12 614 25 077 13 411 11 666 28 401 13 545 14 856

Солтүстік  
Қазақстан 22 012 10 090 11 922 21 941 11 510 10 431 23 667 10 528 13 139

Туркістан - - - 88 957 29 675 59 282 106 503 42 714 63 789

Шығыс Қа-
зақстан 54 483 27 107 27 376 62 868 29 149 33 719 41 056 19 578 21 478

Нұр-Сұлтан қ. 15 681 8 983 6 698 20 738  7 046 13 692 19 502 11 395 8 107

Алматы қ. 31 434 17 247 14 187 37 256 13 766 23 490 48 032 25 886 22 146

Шымкент қ. - - - 34 066 14 682 19 384 41 481 25 027 16 454
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Қоныс аударылған адамдарды келу және кету аймақтары бойынша географиялық бөлінуін қарастырғанда, оңтүстік 
кету аймақтарындағы әйелдердің (көк түспен бөлінген) соңғы уақытта жұмысқа орналасу көмегіне көбірек қы-
зығушылық танытатыны айқындалды. 2018-2019 жылдар аралығында Маңғыстау және Түркістан облыстарында 
көмекке жүгінген әйелдер саны 44%-ға өсті, ал Шымкент қаласында әйелдер арасындағы қызығушылықтың 
70-пайыздық өсуі тіркелді. Сонымен бірге, қоныс аударушыларды қабылдаудың солтүстік аймақтарында өтініш 
беруші әйелдер саны (қызғылтсары түспен белгіленген) сол деңгейде қалды немесе азайды. Бұл жұмыспен қамту 
орталықтарының  тиісті коммуникация арналарын тиімдірек қолдануға және өз хабарламаларын әйелдерге жол-
дауы жөніндегі мәселені қарастыру қажеттілігін көрсетуі мүмкін (жоғарыдағы 3.3.2 бөлімін қараңыз).

Тағайындалған аймақтардан сауалнамаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлер қосымша жұмыс күшіне сұраны-
сты, сондай-ақ нақты біліктілік пен дағдыларды бағалау үшін жергілікті жұмыс берушілермен байланыста екен-
діктерін көрсетті. Жұмыспен қамту орталықтары жұмыс берушілермен тығыз ынтымақтастығы туралы мәлімдеді, 
бұл шенеуніктерді белгілі бір лауазымдарға қойылатын сұраныс туралы, сонымен қатар жұмыс берушілердің, 
әсіресе ірі кәсіпорындарының үлгілік шарттары туралы хабардар етті.

Әдетте, солтүстік аймақтардағы қалалық орталықтар әртүрлі секторларда арнайы дағдыланған персоналға 
сұранысты көрсетеді. Мысалы, Қостанай облысының әкімдігі механизаторлар, ауыр жүк көлігінің жүргізушілері, 
құрылысшылар, электриктер, аспаздар және дәрігерлер қажеттілігі туралы хабарлады. Алайда, оңтүстік ай-
мақтардан мұндай мамандандырылған кадрларға ұсынысы шектеулі. Сондай-ақ, жергілікті лауазымды тұлғалар-
мен жүргізілген сұхбат, шыққан аймақтарында да, тағайындалған аймақтарда да білім беру, денсаулық сақтау 
саласындағы мамандарға сұраныстың жоғары екендігін көрсетті.

Қоныс аударған адамдардың айтарлықтай бөлігі жоғары оқу орындарының немесе орта техникалық білім беру 
мекемелерінің түлектері. Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында келгендердің экономикалық белсенді бөлі-
гінің арасында 30%-жоғары білімі, ал 38%-да арнайы орта білімі бар. Одан басқа, осы аймақтың сауалнамаға қа-
тысқан мемлекеттік қызметкерлері тиісті еңбек өтілімен растай алатын, қажетті тәжірибелік кәсіби құзыреттілігі 
жоқ көптеген мектеп түлектерінің жұмысқа орналасу кезінде қиындықтар туындайтынын атап өтті. 

«Бізде азаматтарды қоныстандыру 5 жылдан бері жүргізіліп келеді, осы уақыт ішінде бізге 7 мыңға 
жуық адам келді, оның ішінде 3 мыңнан астамы еңбекке қабылетті адамдар және олардың көбісі 
білімі жоқ немесе арнайы орта білімі бар адамдар. Жалпы,  бізге келетін адамдардың ішінен шамамен 
30%-да жоғары білімі бар мамандар, яғни мамандықсыз келген адамдар жиірек болады.Сондықтан 
біздің еңбек нарығымыздағы талаптарға сәйкес келе бермейді»

Бағдарлама кәсіптік біліктілікке басымдық береді, бірақ жоғарыда келтірілген дәйексөзге сәйкес біліктілігі жоқ 
адамдардың едәуір бөлігі келетінін көрсетеді. Бұл жергілікті жұмыспен қамту орталықтарын жергілікті мекен-
дерде қажетті дағдыларды алуға көмектесетін кәсіптік курстарды ұсынуға мәжбүр етеді (төмендегі 3.4.6 бөлімін 
қараңыз).

Тиісті мамандық бойынша жұмысқа орналасудың маңыздылығы Павлодар университетін бітірген және «Сер-
пін-2050» бағдарламасына қатысқан респондентпен болған сұхбатында баса айталды:

«Мен дипломымның қарайып қалғанын қаламағанымдықтан, жұмыс іздестіре бастадым. Мені жұ-
мыспен қамтамасыз етсін деп, мен облыс әкімдігіне бардым. Сонда жұмыспен қамту орталығының 
басшысын шақырған еді. Оның аты есімде жоқ. Ол адам Бағдарлама жайында айтып, қазір жастар 
қатысып жатыр деді. Ол жұмыс бар аудандармен танысуды ұсынды.” 

Мемлекеттік қызметкерлермен жүргізілген жеке сұхбаттарында жұмыссыздық проблемасы қабылдаушы аймақтар 
үшін де өзекті екендігі атап өтілді. Олар аймақтардың жұмыс күшінің артықшылығын немесе тапшылығын сезі-
нетіндердің санаттары бойынша бөлінуі демографиялық көрсеткіштерге байланысты екенін атап өтті. Алайда, 
олар тек осы факт жергілікті жұмысшыларды жұмыспен қамтудың салалық проблемалары сақталынатын, жұмыс 
күші жетіспейтін аймақтардағы еңбек нарығына үздіксіз интеграциялануға кепілдік бермейді деп атап өтті.

«Шын мәнінде солтүстік аймақтарда да өздерінің жұмыссыздары да жеткілікті. Міне сен көшіп, 
жүз пайыз жұмыс табасың деуге және де жалақың жоғары болады деп кепілдік беру дұрыс емес. Біз 
жалпылама айтамыз. Қаулыға кету ретінде кірген аймақтар, олар жұмыс күшін көбейтуге бейім, осы 
тұрғыдан алғанда жұмыс күші мол аймақ болып есептеледі».

3.4.4. БЕНЕФИЦИАРЛАР ПАЙДАЛАНАТЫН, СЫРТҚЫ КӨМЕК КӨЗДЕРІ 
2015 жылдың 1-қаңтарынан бастап қолданылуға енгізілген ішкі қоныс аударушыларды көшіру квотасына сәйкес 
ішкі қоныс аударушылардың ұйымдастырылған көшіруі туралы нормасы. Қоныс аудару квотасына енгізілген 
Қазақстан Республикасының азаматтарына  тұрақты тұру орнына баруға және мүлікті тасымалдауға біржолғы 
төлем, сондай-ақ Қазақстан республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте тұрғын үй құрылысына, жаңғыртуға 
немесе сатып алуға жеңілдетілген несиелер ұсынылады.  
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Жұмыспен қамту орталықтары адамдардың жұмысқа орналасуы үшін жаңа тұрғылықты жерге  ерікті түрде қо-
ныс аударуға көмек көрсетеді:

1. бір облыс шеңберінде – экономикалық әлеуеті төмен ауылдардан тұрақты жұмысқа орналасу және 
мем лекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй берілетін мүмкіндігімен облыстық (аудандық) маңызы 
бар қалаларға көшіру;

2. Қазақстан Республикасының «Халықтың көші-қоны туралы» заңына сәйкес қандастарды және 
қоныс аударушы ларды қабылдау аймақтық квотасы, сондай-ақ өз еркімен қоныс аударуды қарасты-
ратын, жергілікті жұмыспен қамту саласындағы үкіметтік бағдарламалар шеңберінде анықталатын 
аймақтар.

Жұмыспен қамту орталықтары келесі санаттағы тұлғаларға және олардың отбасы мүшелеріне  жұмысқа орнала-
суы үшін жаңа тұрғылықты жерге ерікті түрде қоныс аударуға көмектеседі:

1. жұмыс іздеуші тұлғаларға;

2. жұмыссыздарға;

3. Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындайтын бөлек санатты жұмыспен қамтылғандарға.7

Жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік-мәдени бейімделуге көмек көрсету, сондай-ақ жұмыс іздеушілерге 
психологиялық қолдау көрсету міндеті жүктелген. Сондай-ақ, жұмыспен қамту орталығы қоныс аударушылар-
дың экономикалық әл-ауқатын бақылауға міндетті. Ол үшін жаңа тұрғылықты жерге өз еркімен қоныс аударатын 
адаммен және жұмыс орнын ұсынатын жұмыс берушімен әлеуметтік шарт жасалады. Шарт 5 жыл мерзімге 
жасалады.

«Қоныс аударушылармен келісімшарт жасалады, яғни жай қоныс аударған және белгілі бір мемле-
кеттік қолдау пакетін алған адам ғана емес, сондай-ақ, оның да міндеттері бар, ол белгілі бір уақыт 
аралығында келу аймағында тұруы қажет. Жұмыспен қамту орталығы жұмыспен қамтамасыз етеді. 
Барлығы әлеуметтік келісімшартта жазылып, соның негізінде бақылау жүргізіледі. Қоныс аударды- 
қоныс аударды, жұмыс істеп жатыр- жұмыс істеп жатыр, тұрып жатыр- тұрып жатыр және 
тағы басқасы. Мысалға біз жұмысқа орналасуының шынайылығын текесере аламыз, және де жүйелі 
түрде тексеріміз. Келісімшарт үш жақты- қоныс аударушы, жұмыспен қамту орталығы және жұмыс 
беруші.» 

Шартта жұмысқа орналасу, тұру, сондай-ақ, қоныс аударушыға бөлінетін субсидиялар мен қаржылай көмек ту-
ралы ережелер қамтылған. Егер әлеуметтік шарттың шарттары орындалмаса, жұмыспен қамту орталығы қоныс 
аударушыға сотты тартпай, бөлінген субсидияларды қайтару қажеттілігі туралы хат жібереді.

«Бізде өз аймақтарына қайта кетіп қалған қоныс аударушылар бар екенін жасырмаймын, көбісі от-
басылық себептермен, бірақ олар ақшаны толығымен қайтарып берді.».

Респонденттердің айтарлықтай үлесі қоныс аудару кезінде қандай да көмекке сеніп отырмағанын хабарла-
ды (33-кесте): Солтүстік Қазақстан-да 44,7%, Шығыс Қазақстан-да 44,0%, Павлодар облысында 37,0% және 
Қостанай облысында  28,4%. Қостанай және Солтүстік Қазақстан респонденттерінің сәйкесінше 47,2% және 
40,25% жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау органдарынан көмек алғанын атап өтті. Алайда, басқа 
екі зерттелетін аймақта олардың қызметтерін пайдалану деңгейі айтарлықтай төмен болды, бұл туралы сауал-
намаға қатысқан Шығыс Қазақстан респонденттерінің 20,5%-ы және Павлодар облысының 15,7%-ы хабарлады.

Шамамен Шығыс Қазақстан облысынан және Павлодар облысынан қоныс аударғандардың 10%-ы, келу аймақта-
рында жергілікті атқарушы органдардан (әкімдіктерден) көмек алғандарын айтты (33-кесте). Өз кезегінде, Қо-
станай облысына қоныс аударған респонденттердің 32,8%, осы облыстағы жұмыспен қамту орталықтарынан 
көмек алғандарын растады, ал Солтүстік Қазақстан облысына қоныс аударған респонденттердің не бары 10,6% 
жергілікті жұмыспен қамту орталықтарынан көмек алды. Қоныс аударушы қалалық тұрғындардың 9,4%-мен  са-
лыстырғанда  ауылдық тұрғындарының 25,8%-ы көбірек кететін аймақтар әкімдігінің көмегіне сүйенді. Бұл көмек 
көзін аз мөлшерде жастар пайдаланды – 30 жасқа толмағандардың 140, %-мен салыстырғанда 29 жастан үлкен-
дердің 24,4%.

Шығу аймақтарында мемлекеттік мекемелер ұсынған қызметтерді пайдалану туралы әйелдерге қарағанда ер-
лердің жауаптары сәл көбірек болды (34-кесте). Өз кезегінде, қабылдаушы аймақтардағы жұмыспен қамту ор-
талықтарымен  ерлерден гөрі әйелдер жиірек кеңес алған (18,7%-бен салыстырғанда 24%). 

7. Оларға, атап айтқанда, орта мектеп пен колледж түлектері, өнеркәсіптік қайта құру нәтижесінде жұмыстан шығарылған жұмысшылар, сон-
дай-ақ 16-23 жас аралығындағы балалар үйінің тәрбиеленушілері жатады.
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33-кесте. Келу аймақтарына қоныс аудару кезіндегі көмек көздері ( сұхбаттасқандар %)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 24 6 34 9 2 38

% 28,2% 7,1% 40,0% 10,6% 2,4% 44,7%

Шығыс Қазақстан
Саны 16 11 46 24 0 48

% 14,7% 10,1% 42,2% 22,0% 0,0% 44,0%

Қостанай облысы
Саны 12 3 32 22 0 19

% 17,9% 4,5% 47,8% 32,8% 0,0% 28,4%

Павлодар облысы
Саны 20 9 35 20 0 34

% 21,7% 9,8% 38,0% 21,7% 0,0% 37,0%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 72 29 147 75 2 139

% 15,5% 6,3% 31,7% 16,2% 0,4% 30,0%

34-кесте. Жынысы бойынша қоныс аударғандағы көмек көздері (сұхбаттасқандар %)
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Ерлер
Саны 45 17 79 34 2 69

% 24,7% 9,3% 43,4% 18,7% 1,1% 37,9%

Әйелдер
Саны 27 12 68 41 0 70

% 15,8% 7,0% 39,8% 24,0% 0,0% 40,9%

БАРЛЫҒЫ
Саны 82 29 147 75 2 139

% 23,2% 8,2% 41,5% 21,2% 0,6% 39,3%
Респонденттер жауаптың бірнеше нұсқасын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес 
Ескерту: Бірнеше жауабы болуы мүмкін. N=354.

3.4.5. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қоныс аударған тұлғалар қаржылай көмектің стандартты пакетіне құқығы бар. Бұған, 
ең алдымен, қоныс аударуға субсидиялар – отбасының әр мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде 
бір реттік төлем кіреді.8 Бұл көрсеткіш 2020 жылы қоныс аударушыларға екі есе көбейтілді -97 230 теңгеден 194 460 
теңгеге дейін (35-тен 70 АЕК-ге дейін). 

8. Қазақстанның ай сайынғы есептік индексі- бұл мемлекеттік төлемдердің мөлшерін анықтауға қолданылатын сомасы. Ол жыл сайын бел-
гіленеді және 2019 жылдың 2525 теңгесінен 2020 жылдың қаңтар айынан бастап 2651 теңгеге өсті. 2020 жылдың 1- сәуірінен бастап ол 
қосымша 2778 теңгеге көбейтілді.
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Тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шығындарын өтеуге бөлінген субсидиялар – қалалық жерлерге қоныс аударғандарға бір 
жыл бойын ай сайын 20-дан 30 АЕК-ке дейін; тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шығындарын өтеуге бөлінген субсидиялар – 
ауылдық жерлерге қоныс аударғандарға бір жыл бойын ай сайын 15-тен 21 АЕК-ке дейін төленеді.

Аймақаралық қоныс аударуға көмектесетін жұмыс берушілерге «Еңбек» бағдарламасының кемінде бес қатысушысын үш 
жылдан кем емес мерзімге тұрақты жұмысшы ретінде жұмысқа қабылдаған жағдайда, әр қабылданған жұмысшыға 450 АЕК 
мөлшерінде субсидиялар ұсынылады.

Қоныс аударуға субсидисларды әртүрлі аймақтардағы респонденттердің 72,7–83,7%-ы алды (35-кесте). Жергілікті жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қорғау органдарының басқа екі түрлі қолдауынында едәуір шашыраңқылық байқалды – Шығыс Қа-
зақстан, Павлодар, Қостанай облыстарына қоныс аударғандардың басым көпшілігі баспана жалдауға көмек алғанда, аз бөлігі 
(44,0%) мұндай көмекті Солтүстік Қазақстан облысында алды. Коммуналдық қызметтерді төлеуге бөлінген көмектің деңгейі 
де Шығыс Қазақстан облысында сауалнамаға қатысқандардың 5,5%-нан Солтүстік Қазақстанда 21,4%-ға дейін өзгерді.

35-кесте. Келу аймақтары бойынша респонденттерге көрсетілген қаржылай көмектік мақсаттары (сауалнамаға 
жауаптар %)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 69 37 18 2 8

% 82,1% 44,0% 21,4% 2,4% 9,5%

Шығыс Қазақстан
Саны 80 65 6 2 5

% 72,7% 59,1% 5,5% 1,8% 4,5%

Қостанай облысы
Саны 51 46 10 0 4

% 76,1% 68,7% 14,9% 0,0% 6,0%

Павлодар облысы
Саны 77 59 15 4 1

% 83,7% 64,1% 16,3% 4,3% 1,1%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 277 207 49 8 18

% 78,6% 58,5% 13,8% 2,2% 5.1%
Бірнеше жауаптар болуы мүмкін. N = 354.
 
Бенефициарлардың жасын есепке алған кезде айырмашылықтар пайда болды. 18-29 жас аралығындағы адамдардың ай-
тарлықтай аз мөлшері қоныс аударуға субсидиялар алғандығы жөнінде хабарлады (29 жастан үлкен адамдар арасындағы 
84,3%-бен салыстырғанда 69,1%) және бұдан екі есе көп адамдар субсидия алмағандығын мәлімдеді ( жасы үлкен топтың 
3,7%-мен салыстырғанда 7,4%).

Осы тақырыпты жыныстық талдау барысында  әйелдерге ұсынылатын қаржылай көмектің белгілі бір алшақтығы анықтала-
ды (36-кесте). Сауалнамаға сәйкес, екі есе көп әйел-респонденттер ешқандай қаржылай қолдау алмаған.

Мақсатты тағайындамасы бойынша көмекті бөлу, қос жыныстар үшін шамамен бірдей көрінеді, айта кететіні қаржылай 
көмектің ең көп таралған түрі қоныс аударуға арналған субсидиялар болып есептеледі.

36-кесте. Жынысы бойынша респонденттерге көрсетілген қаржылай көмектің мақсаттары (сауалнамаға 
жауаптар %)
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Ерлер
Саны 147 111 26 4 6

% 80,3% 60,7% 14,2% 2,2% 3,3%

Әйелдер
Саны 130 96 23 4 12

% 76,5% 56,5% 13,5% 2,4% 7,1%

БАРЛЫҒЫ
Саны 277 207 49 8 18

% 78,6% 58,5% 13,8% 2,2% 5,1%



413. Негізгі қорытындылар

Келу аймағындағы кейбір лауазымды тұлғалармен сұхбаттасу барысында,  субсидиялар бір деңгейде орнатылған 
қазіргі жүйені қалалық және ауылдық жерлердегі тұрғын үй бағаларының ерекшеліктеріне, сондай-ақ аймақтар ара-
сындағы бағалардың ауытқуына сәйкес келуі үшін түзету қажет етілуі мүмкін. Кейбір қоныс аударушылардың ауыр 
қаржылық жағдайын ескере отырып, көмек көрсету жылдамдығы, қоныс аударушылардың қысқа мерзімді әл-ауқатына 
әсер етті. Сауалнамаға қатысушылардың көбіне бір айдан астам уақыт күтуге мәжбүр болмады, бірақ зерттелетін 
аймақтар арасында айтарлықтай айырмашылықтар байқалды (37-кесте). Солтүстік Қазақстанға қоныс аударушылар-
дың 44,7%-ы көмекті келгеннен кейін бірден алуға үміттенсе, Қостанай облысында бұл көрсеткіш 13,4%-ға дейін 
төмендеді, бұл жерде респонденттердің жартысына жуығы көмекті бір айға дейін және үштен бірі (31,3%) – 1-ден 
3 айға дейін күтіп қалды. Көмек көрсету жылдамдығындағы ең үлкен айырмашылық Шығыс Қазақстан облысында 
байқалды, мұнда оны қоныс аударушылардың 8,2%-ы өздерінің кету аймақтарынан шыққанға дейін алды, ал 10%-ы 
көмекті 3 айдан артық күтіп қалды. 

37-кесте. Аймақтар бойынша қаржылай көмекті ұсыну мерзімі ( сұхбаттасқандар %)
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Солтүстік Қазақстан

Саны 2 38 21 16 7 1 0

% 2,4% 44,7% 24,7% 18,8% 8,2% 1,2% 0,0%

Шығыс Қазақстан

Саны 9 33 25 29 10 1 3

% 8,2% 30,0% 22,7% 26,4% 9,1% 0,9% 2,7%

Қостанай облысы

Саны 0 9 33 21 3 0 1

% 0,0% 13,4% 49,3% 31,3% 4,5% 0,0% 1,5%

Павлодар облысы

Саны 1 25 46 16 3 0 1

% 1,1% 27,2% 50,0% 17,4% 3,3% 0,0% 1,1%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР

Саны 12 105 125 82 23 2 5

% 3,4% 29,7% 35,3% 23,2% 6,5% 0,6% 1,4%

N = 347. Жеті респондент бұл сұраққа жауап берген жоқ.

Респонденттердің отбасылық жағдайын талдау кезінде (38-кесте), некеде тұрған (31,9%) немесе ажырасқан (35,1%) 
адамдарға қарағанда, жалғызбасты адамдардың (39,1%)  көмекті не кетер алдында, не бірден келген кезде алғаны 
анық болды. Некеде тұрған (32,5%) немесе ажырасқан (32,4%) адамдарға қарағанда, жалғызбасты адамдар (21,9%) 
бір айдан артық көмек күтуге мәжбүр болмаған. Үлкен отбасыларға отбасының барлық мүшелеріне  көмек көр-
сету кезінде көбірек ресми жағдайлардан өтуге тура келсе де, ажырасқан адамдардың жағдайы (олардың 89%-ы  
әйелдерді құрайды) себептерді анықтау үшін кейінгі зерттеуді талап еткендіктен, көрсетілетін көмек неғұрлым ұзақ 
уақытқа созылады, әсіресе ажырасқан тұлғалардың осалырақ жағдайда болуын ескере отырып, басымдықтарды 
анықтауды талап етеді.
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38-кесте. Респонденттердің отбасылық жағдайы бойынша материалдық көмек төлеу кезеңі  (сұхбаттасқандар %)
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Бойдақ
Саны 3 22 25 11 2 1 0

% 4,7% 34,4% 39,1% 17,2% 3,1% 1,6% 0,0%

Некеде тұрға адам
Саны 7 72 84 61 19 1 3

% 3,0% 28,9% 33,7% 24,5% 7,6% 0,4% 2,7%

Ажырасқан
Саны 2 11 12 10 2 0 1

% 5,4% 29,7% 32,4% 27,0% 5,4% 0,0% 1,5%

Жесір
Саны 0 0 4 0 0 0 1

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

БАРЛЫҒЫ
Саны 12 105 125 82 23 2 5

% 3,4% 29,7% 35,3% 23,2% 6,5% 0,6% 1,4%
N = 347. Жеті респондент бұл сұраққа жауап берген жоқ.

3.4.6. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС КӨМЕК
Бейімделудің әртүрлі кедергілерін азайтуға бағытталған қаржылық емес көмек келуден кейінгі қолдаудың маңызды 
аспектісі болып табылады. Жергілікті шенеуніктермен сұхбат сол жерде ұсынылатын қаржылық емес көмектің әртүр-
лі нысандарын анықтауға көмектесті: балаларды мектепке тасымалдауға көмек, мал шаруашылығын жүргізуде немесе 
тұрғын үй-жайлардағы жылыту пешін пайдалануға көмек көрсету. Сауалнамаға қатысқан кейбір бенефициарлар 
жаңа жағдайларға бейімделу үшін көршілері және әріптестері тарапынан көрсетілетін қолдаудың маңыздылығын 
көрсетті.

Жергілікті нарықта сұранысқа ие қажетті дағдылары мен біліктіліктері жоқ адамдардың еңбек нарығына интеграци-
ялану проблемаларына байланысты, жергілікті қамту орталықтары ұсынатын курстарға қатысуға ерекше назар ауда-
рылды. Әдетте, оларға жаңа дағдыларды/білітіліктерді, жұмсақ дағдыларды (соның ішінде коммуникацияны)  және 
де, қоныс аударылған адамдар баратын аймақтағы іскер қарым-қатынаста қолданылатын тілді жеткілікті деңгейде 
білмеген жағдайда, тілдік курстар да игеруге бағытталған. Барлық курстар тегін ұсынылады.

Өкінішке орай, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарындағы респонденттердің жартысына жуығы және 
Қостанай мен Солтүстік Қазақстан облыстарындағы респонденттердің көп бөлігі жергілікті жұмыспен қамту және 
әлеуметтік қорғау органдарында ешқандай курстан өтпегендерін көрсетті (39-кесте). Көбіне кәсіби курстар аталды 
(респонденттердің 21,8-ден 35,0%-на дейін), ал тілдік курстарға Бағдарламанының сұхбаттасқан қатысушыларының 
салыстырмалы түрде аз бөлігі қатысқан. Алайда, үлкен географиялық баламалылығы байқалды – егер Павлодар 
облысында респонденттердің 2,2%-ы ғана тілдік курсқа қатысқан болса,  бұл көрсеткіш Қостанай және Шығыс Қа-
зақстан облыстарында 7,5 және 9,2%-ға дейін, ал Солтүстік Қазақстан облысында 15,0%-ға дейін өсті.

39-кесте. Қатысқан курстардың түрлері (сауалнамаға жауаптар %)

Солтүстік 
Қазақстан

Шығыс 
Қазақстан

Қостанай 
облысы

Павлодар 
облысы

БАРЛЫҒЫ

Тілдік курстар 15,0% 9,1% 7,5% 2,2% 7,6%

Кәсіби курстар 35,0% 21,8% 22,4% 27,2% 24,8%

Жұмсақ дағдылар (мысалы, қарым-қаты-
настық) 6,7% 13,6% 13,4% 14,1% 12,0%

Қажеттілік болған жоқ 5,0% 10,0% 3,0% 18,5% 9,6%

Мұндай қолдау болған жоқ 48,3% 49,1% 56,7% 40,2% 46,1%
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Респонденттер жауаптың бірнеше нұсқасын таңдай алғандықтан, жауаптар жиыны 100%-ға тең емес. 
Дереккөзі: жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау органдарының респонденттерге көмек көрсету жағжайла-
рын зерттеп талдауы.

Одан басқа, сауалнамаға қатысқан Қостанай облысы мен Шығыс Қазақтан облысы тұрғындарының 13,8% және 
13,1%-ы, сәйкесінше Павлодар облысы респонденттерінің 12,6%-ы «жұмсақ дағдылар» (қарым-қатынас тәрізді) 
тренингтеріне қатысқандарын мәлімдеді. Шығыс Қазақстанға (респонденттердің 10%) және Павлодар облысына 
(18,5%) қоныс аударғандардың едуәір бөлігі қосымша курстарда қажеттілік жоқ деп мәлімдегенін атап өту маңы-
зды.

Жұмыспен қамту орталығының сауалнамаға қатысқан қызметкерлері,  көмек тек құжат айналымымен және жұмыс 
немесе тұрғын үймен ғана шектелмегендігін атап өтті. Олар қоныс аударушылардың суық температураға бейімде-
луі кезінде қиындықтарын мойындай отырып, түрлі климаттық жағдайларда үй шаруашылығын жүргізу бойынша 
кеңес беріп көмектесті. Мысалы, оңтүстік аймақтардан келгендер жылыту пештерін қолдана алмады, себебі олар 
оңтүстікте газбен жылытуды қолданған.

“Олар жан-жақты көмек көрсетеді, тіпті күнделікті тұрмысты ұйымдастыруда да сүйемелдейді, се-
бебі көптеген қоныс аударушылар пешті жылытуды білмейді, біздің мамандар олардың үйлеріне барып, 
пешті жылытуды, құдықтан су алуды көрсетеді.” (Солтүстік-Қазақстан облысы)

Сұхбаттасу барысында көрсетілетін әлеуметтік көмекке сілтемелер жасалды. Мысалы, «Мектепке жол» акциясы 
аясында мектеп оқушыларына көмек көрсетіліп, біржолғы төлем төленді. Басқа мысалдарға малды көбейтумен, 
ауылшаруашылығымен айналысқан қоныс аударушыларға көмек көрсетуді қамтыды.

“Кейбір ауылдарда, тіпті бүкіл ауыл болып көбейту үшін қой сыйлады, кейбір жұмыс берушілер ба-
лаларға сүт сауып, тамақтандыруы үшін ірі қара мал берді. Жақсы көмек көрсетіледі.”  (Қостанай 
облысы)

Қаржылық емес көмекті кеңінен қолдануға, бұл бағдарламаға қатысушылардың кәсіби оқыту немесе бизнесті 
бастау мүмкіндіктері сияқты қосымша бағдарламаның функциялары туралы хабарсыздығы кедергі болуы мүмкін. 
Сұхбаттасқан жергілікті лауазымды тұлға бұл мәселені төмендегідей сипаттады:

«Әрине, қоныс аударушылар үшін барлық құралдар қолжетімді, қайта білім алу да, бизнес бастау да, 
және де көптеген басқа бағдарламалар бар. Жақында маған бір қоныс аударушы, (...)  хабарласты. Ол 
әйел көптеген қоныс аударушылардың бағдарламалар жөнінде білмейтіндіктерін айтты. Олай болса, 
ақпараттық-түсіндіру жұмысында проблема бар деген сөз.  Газеттерді қазір оқымайды, теледидар 
былай кетіп барады, ендігі әлеуметтік желілерді дамыту қажет. Одан басқа, халыққа шенеуліктердің 
тілі қиынға соғады, қарапайым түсіндіру керек. Халыққа ақпаратты қолжетімді етіп түсіндіретін 
адамдар әзірше жоқ.»

 
3.5. ҚОНЫС АУДАРҒАН АДАМДАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ИНТЕГРАЦИЯСЫ

3.5.1. ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ ЖАЛПЫ ӨЗІНДІК БАҒАСЫ
Интеграцияның ұзақ мерзімді нәтижелерін бағалау үшін респонденттер жаңа ортаға жалпы бейімделудің қазіргі 
деңгейіне, қоныс аудару процесінде бастан өткерген сезімдерге, жаңа ортаға жалпы бейімделудің ағымдағы дең-
гейіне қатысты бірнеше сұрақтарға жауап беруі қажет еді. Бағалау субъективті де (жалпы психологиялық әл-ауқат), 
объективті де (нақты әлеуметтік-экономикалық мәселелер) аспектіні қамтуға тырысты. Деректерді талдау кезінде, 
атап айтқанда үш фактор – адам қоныстандырылған георафиялық орны, бұрынғы тұрғылықты жері және жынысы 
ескерілді. Өзара байланысқан соңғы екі фактор бойынша айтарлықтай айырмашылықтар байқалды, себебі сау-
алнамаға қатысқан әйелдер, ерлерге қарағанда жиірек кеткенге дейін қалалық жерлерде тұрған, бірақ олардың 
көбісі тағайындалған аймақта ауылдық жерлерге қоныс аударып жатты.

Субъективті аспект «Сізге жаңа тұрғылықты жерде өмір тұрмысына үйрену қиын болды ма?» деген сұрақ арқылы 
бағаланды. Негізгі қорытынды – төрт аймақтағы тұрғындардың кемінде 6,5%-дан 9,1%-на дейін  бейімделудегі 
қиындықтардың әлі де болып жатқандығы туралы хабарлайды, ал басым көпшілігі (Шғыс Қазақстандағы 88,2%-дан 
үш аймақтағы шамамен 90%-ға дейін) жаңа ортаға бейімделгендерін мәлімдейді (40-кесте). Бейімделу жылдам-
дығы шынымен де әртүрлі,  бұл проблемалармен кездеспеген және процесты «жеңіл» деп тапқан тобымен және 
кейбір проблемаларды жеңіп шыққаннан кейін жаңа жағдайларға беймделген басқа респонденттер тобы арасын-
дағы қатынастан байқауға болады. Павлодар облысындағы 57,6% проблемалардың болмағаны және ақырында 
бейімделгендігі жөнінде хабарласа, Шығыс Қазақстанда бұл үлес 35,5%-ға төмендеді.
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40-кесте. Келу аймақтары бойынша жаңа ортаға бейімделу жеңілдігі  (сұхбаттасқандар %)
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Солтүстік Қазақстан
Саны 35 42 6 2

% 41,2% 49,4% 7,1% 2,3%

Шығыс Қазақстан
Саны 39 58 10 3

% 35,5% 52,7% 9,1% 2,7%

Қостанай облысы
Саны 33 27 5 2

% 49,3% 40,3% 7,4% 3,0%

Павлодар облысы
Саны 53 31 6 2

% 57,6% 33,7% 6,5% 2,2%

БАРЛЫҚ ОБЛЫСТАР
Саны 160 158 27 9

% 45.2% 44.6% 7.6% 2.5%

N=354.

Жиірек бейімделу қиындықтары кеткенге дейін ауылдарда тұрған қоныс аударушылар арасында белгіленді (барлық 
іріктеу бойынша 44,6%-бен салыстырғанда олардың 52,6%-ы «кейбір қиындықтар» туралы мәлімдеді) (41-кесте). 
Осы уақытта шағын және орта қалалардың тұрғындары (16,7%) бейімделудегі айтарлықтай қыиндықтар туралы ең 
төмен ықтималдылығымен хабарлады, бұл ұқсас көлемдегі елді мекендерге қоныс аударудың нәтижесі болуы мүмкін. 
Бұл бейімделу процесының бірқалыптылығын қамтамасыз ету үшін келу және кету аймақтарын салыстыра отырып 
(ауыл-ауыл, қала-қала), неғұрлым тиімді кеңес беру қажеттілігін көрсетуі мүмкін. Алайда, іріктеу мөлшері аз болған-
дықтан бұл санды бағдарлы және ауқымды сұраныс арқылы растауды қажет ететін ретінде қарау керек.

41-кесте. Бұрынғы тұрғылықты жері бойынша бейімделу жеңілдігі (сұхбаттасқандар %)
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Үйренісу жеңіл болды, қиын-
дықтар болған жоқ

Саны 18 41 16 12 29 44

% 43,9 44,6% 66,7% 42,9% 52,7% 38,6%

Аздап қиын болды, бірақ үй-
ренісіп кеттім

Саны 19 41 4 10 24 60

% 46,3% 44,6% 16,7% 35,7% 43,6% 52,6%

Иә, өте қиын әлі де үйренісе 
алмай жүрмін

Саны 4 8 4 5 1 5

% 9,8% 8,7% 16,7% 17,9% 1,8% 4,4%

Жауап беруге қиынсынамын
Саны 0 2 0 1 1 5

% 0,0% 2,2% 0,0% 3,6% 1,8% 4,4%

БАРЛЫҒЫ
Саны 41 92 24 28 55 114

% 11,6% 26,0% 6,8% 7,9% 15,5% 32,2%
N=354.
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Отбасылық жағдай бейімделудің кейбір қиындықтарын көрген адамдармен салыстырғанда, бейімделу проблема-
лары хабарламағандардан ажырататын ерекше белгі болып көрінеді (42-кесте). Жалғызбасты респонденттердің 
көпшілігі (53,1%) ешқандай бейімделу проблемаларын еске түсіре алмаса, ажырасқан адамдардың көпшілігі (54,1%) 
бейімделуде біраз қиындықтарға тап болды. Ажырасқан респонденттердің 89%-ы әйелдер болғандықтан, осы топ-
тың интеграциялануына қосымша кедергілер тудыратын негізгі факторларды зерттеген жөн болар.

42-кесте. Респонденттердің отбасылық жағдайы бойынша бейімделу жеңілдігі ( сұхбаттасқандар %)

Бойдақ (64) Некеде 
(249)

Ажырасқан 
(37)

Тұл ер адам 
(4)

БАРЛЫҒЫ 
(354)

Үйренісу жеңіл болды, қиын-
дықтар болған жоқ

Саны 34 110 14 2 160

% 53,1% 43,8% 37,8% 50,0% 45,2%

Аздап қиын болды, бірақ үй-
ренісіп кеттім

Саны 26 110 20 2 158

% 40,6% 44,6% 54,1% 50,0% 44,6%

Иә, өте қиын әлі де үйренісе 
алмай жүрмін

Саны 2 24 1 0 27

% 3,1% 9,4% 2,7% 0,0% 7,6%

Жауап беруге қиынсынамын
Саны 2 5 2 0 9

% 3,1% 2,1% 5,4% 0,0% 2,5%
N=354.

Респонденттерден қоныс аудару кезінде бастан кешкен қолайсыздықтары мен сезімдері туралы сұрағанда, ең үл-
кен респонденттер тобы нақты қиындықтарды атай алмады. Салыстырмалы түрде аз әйелдер келгеннен кейін 
қиындықтар туындамағанын айтты  (ерлердің 51,4%-мен салыстырғанда 43,1%-ы) (43-кесте). Хабараланған мәсе-
лелер тұлғааралық қатынастарға, қолдаудың болуына немесе жеке мәселелерін бөлісуге бағытталған. Сауалнамаға 
қатысқандардың шамамен 12%-ы жалғыздықты сезінді, және де осыған ұқсас үлес жаңа қоғамдастықпен нашар 
қарым-қатынас туралы хабарлады. Жиірек туыстары, достары және таныстары тарапынан қолдау болмағандығы 
жөнінде айтылды ( Солтүстік Қазақстан облысы сұхбаттасқан тұрғындарының 33,3%-ы, қостанай облысындағы ре-
спонденттердің 29,9%-ы және шамамен Шығыс Қазақстан мен Павлодар облыстары тұрғындарының 22–23%).

43-кесте. Жыныстық бөлгенде қоныс аудару процесінде бастан кешетін сезімдер мен проблемалар 
(сұхбаттасқандар %)

Ерлер Әйелдер

Стресс 5,1% 4,8%

Қорқыныш 8,6% 14,4%

Жалғыздық сезімі 12,0% 11,4%

Жақындарының, достарының, таныстыраның қолдауы болмаған сезімі 28,6% 25,7%

Жақындарының, достарының, таныстыраның қолдауы болмаған сезімі 11,4% 14,4%

Қалалық/ауылдық өмір қарқынына үйренісу ыңғайсыздығы 12,0% 18,6%

Ондай қиындықтар болған жоқ 51,4% 43,1%

Жауап беруге қиынсынамын 5,1% 4,8%
N=354.
 
Респонденттердің айтарлықтай бөлігі жаңа жағдайларға бейімделу проблемалары туралы хабарлады (43-кесте). Әйел-
дер жергілікті тұрғындармен нашар қарым-қатынасты (ерлердің 11,4%-мен салыстырғанда 14,4%) және  алаңдаушылықты 
(ерлердің 8,6%-мен салыстырғанда 14,4%) жиі сезінді. Ер адамдардан гөрі әйелдердің көпшілігі бейтаныс ортаға (қалалық 
немесе ауылдық) қоныс аударғаннан кейін өмірдің басқа ырғағына бейімделу қиындықтары туралы хабарлады.

Әйелдерге кездесетін кейбір бейімделу қиындықтарын елді мекен түрінің өзгеруінен туындаған шиеленіспен түсіндіруге 
болады: егер қоныс аударғанға дейін олардың 12,9%-ы облыстық қалалық орталықтарда және тағы 10,5%-ы қала маңын-
дағы аудандарда тұрса («қала тектес ауылдар»), онда әйелдердің үштен екі бөлігінен астамы (68,4%) ауылдарға қоныс 
аударды, ол жерде адамдардың өзара қарым-қатынастық мүкіндіктері мен өмір салтына бейімделуі стресс көзі болуы мүмкін. 
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Бұл проблема, әсіресе, үйден тыс жерде араласуға мүмкіндігі жоқ адамдар үшін, мысалы, декреттік демалыстағы әйелдер 
үшін ауыр болуы мүмкін. Одан басқа, дәстүрлі жыныстық рөлдерді ескере отырып,  әйелдерің баратын жерді таңдауға т.с.с. 
шешім қабылдауға қаншалықты деңгейде қатысатындығы түсініксіз.

Респонденттердің отбасылық жағдайын ескере отырып, ажырасқан топтың қоныс аудару кезінде және қоныс аударған-
нан кейін белгілі бір ыңғайсыздыққа немесе күйзеліске бейімдірек болғаны анық. Қорқыныштың (отбасылы 11,2% және 
жалғызбасты 4,8% респонденттремен салыстырғанда  ажырасқан респонденттердің 16,2%-ы осы туралы хабарлады) және 
жалғыздықтың (отбасылы 10,7% және жалғызбасты 12,7%-бен салыстырғанда ажырасқандардың 18,9%-ы мәлімдеді) орта-
ша деңгейден жоғары таралуы едәуір байқарлық болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, қоныстың алдыңғы түрін талдау 
кезінде ажырасқан адамдар тобы көбінесе өмірдің жаңа ырғағына бейімделу кезінде қиындықтарға тап болған (әсіресе 
қаладақ ауылға қоныс аударғанда)- отбасылы 16,7%-мен және жалғызбасты респонденттердің 6,3%-мен салыстырғанда 
бұл проблеманы ажырасқан респонденттердің 21,6%-ы растады. Тұрғылықты жерге тиісті болу сезімі (жергілікті тұрғын 
болу) жаңа ортада жаңа өмір салтына толық көшудің белгісі деп есептеуге болады. Осы орайда, респондент өзін жергілікті 
тұрғынмын деп есептейді ме деген сұраққа жауаптар айтарлықтай оптимистік (44-кесте). Үш келу аймағының шамамен  
52%-дан 60%-ға дейін респонденттері  (Солтүстік және Шығыс Қазақстан, Қостанай облысы) осы мәлімдемемен толық 
келіседі. Сауалнамаға қатысқан Павлодар облысының шамамен 80% тұрғыны өздерін сөзсіз жергілікті тұрғындар деп есеп-
тейді.

 44-кесте. Өзін-өзі жергілікті тұрғын ретінде анықтау ( сауалнамаға жауаптар %)
Толық 

келісемін
Келісетіндей 
болармын

Келіспейтін-
дей болар-

мын

Еш келіспей-
мін

Жауап беру-
ге қиынсына-

мын

Солтүстік Қазақстан
Саны 44 13 15 2 1

% 51,8% 15,3% 17,6% 2,4% 1,2%

Шығыс Қазақстан
Саны 63 25 7 1 0

% 57,3% 22,7% 6,4% 0,9% 0,0%

Қостанай облысы
Саны 40 14 4 2 0

% 59,7% 20,9% 6,0% 3,0% 0,0%

Павлодар облысы
Саны 73 7 6 2 0

% 79,3% 7,6% 6,5% 2,2% 0,0%

БАРЛЫҒЫ
Саны 200 59 32 7 35

% 62,1% 16,7% 9,0% 2,0% 9,9%

Алайда, Солтүстік Қазақстан облысының сауалнамаға қатысқан тұрғындарының 20% (17 респондент) өздерін келу 
аймағында жергілікті тұрғындар деп есептемейтіндігі ескерерлік жағдай. Көрсеткіштер басқа аймақтарда салысты-
рмалы түрде төмен болғанымен, Қостанай және Павлодар облыстарындағы респонденттердің шамамен 9%-ы өз-
дерін жергілікті тұрғын деп есептемейді. 

Кейбір айырмашылықтар бенефициарлар кету аймақтарында тұрған елді мекен түріне байланысты өзін-өзі сәйке-
стендіру тенденцияларында байқалуы мүмкін. Әдетте, қала тұрғындары келген аймағымен толық сәйкестендірілген 
сезімі жөнінде хабарлайды – бұл мәлімдемені аудан орталықтары тұрғындарының 80%-ы және аймақтық орталықтар, 
кішігірім немесе орташа қалалар тұрғындарының 71%-ына жуығы қолдады. Керісінше, ауылда тұрғандардың тек 
50,9%-ы және үлкен ауылдарда тұрғандардың 57,1%-ы бұл пікірмен келісті.

3.5.2. БАҒДАРЛАМА ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 
Солтүстік Қазақстан облысынан басқа, басқа үш аймақтағы респонденттердің ешқайсысы Бағдарламаны «толық 
тиімсіз» деп атамады, және де тек қана 1,1%-дан 2,7%-на дейін оны «тиімсіздеу» деп есептеді (45-кесте). Қостанай 
облысына қоныс аударғандар сауалнамаға қатысқандардың шамамен төрттен үш бөлігі (74,6%), ал Павлодар облы-
сына қоныс аударғандардың толықтай 77,2%-ы бұл Бағдарламаны «толық тиімді» деп есептейді.



473. Негізгі қорытындылар

 45-кесте. Бағдарламаның тиімділігін бағалау (сұхбаттасқандар %)

Иә,  
толықтай

Тиімсізге 
қарағанда, 
тиімдірек 

болар

Тиімдіге 
қарағанда, 
тиімсіздеу 

болар

Тиімсіз Жауап 
беруге 

қиынсына-
мын

Солтүстік Қазақстан
Саны 37 22 11 5 10

% 43,5% 25,9% 12,9% 5,9% 11,8%

Шығыс Қазақстан
Саны 72 23 3 0 12

% 65,5% 20,9% 2,7% 0,0% 10,9%

Қостанай облысы
Саны 50 13 1 0 3

% 74,6% 19,4% 1,5% 0,0% 4,5%

Павлодар облысы
Саны 71 18 1 0 2

% 77,2% 19,6% 1,1% 0,0% 2,2%

БАРЛЫҒЫ
Саны 230 76 16 5 27

% 65,0% 21,5% 4,5% 1,4% 7,6%

Сыни пікірлер Солтүстік Қазақстан облысында әлдеқайда көбірек болды, мұнда жалпы 18,8% оны әртүрлі дәрежеде 
тиімсіз деп бағалады.  Солтүстік Қазақстан және  Шығыс Қазақстан респонденттерінің шамамен 10% Бағдарламаның 
тиімділігін бағалауды қиынсынды.

46-кесте. “Бағдарламадан күткен үміттеріңіз ақталды ма?” (сұхбаттасқандар %)

Респонденттер жасы Иә, толығымен Иә, бірақ 
ішінара

Жоқ, ақталған 
жоқ

Жауап беруге 
қиынсынамын

18-29
Саны 91 32 10 3

% 66,9% 23,5% 7,4% 2,2%

30 және одан үлкен
Саны 127 68 12 11

% 58,3% 31,2% 5,5% 5,0%

БАРЛЫҒЫ
Саны 218 100 22 14

% 61,6% 28,2% 6,2% 4,0%

Бағдарламаға қанағаттанудың жалпы тағы бір көрсеткішін, Бағдарлама қатысушылардың үміттерін ақтауға сәйкес келеді ме 
деген сұраққа жауап беру арқылы анықтауға болады (46-кесте). Жалпы алғанда, сауалнамаға қатысушылардың шамамен 90% 
Бағдарлама белгілі бір дәрежеде өз үміттерін ақтады, ал 63%-ы бұл олардың күткендерін толық қанағаттандырды деп есеп-
тейді. Алайда, қатысушылардың арасында жас ерекшеліктеріне қарай Бағдарламаны бағалауға қатысты белгілі бір келіспе-
ушіліктерді байқауға болады. Жас респонденттер өз пікірлерінде полярлы болды – бір жағынан олардың 66,9%-ы Бағдарла-
маны толығымен мақұлдады (егде жастағы қатысушылармен салыстырғанда 58,3%); екінші жағынан, кіші жас топта шешуші 
теріс пікір жиі кездеседі – 5,5%-ға қарсы 7,4%. 

3.6. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ – СЕКТОРАРАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

3.6.1. ШОЛУ
Сұхбат кету және келу аймақтарындағы орталық (Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі), сонымен қатар жергілікті 
(әкімдіктер, жұмыспен қамту орталықтары) мемлекеттік органдармен жүргізілді. Екі деңгейдегі институционалдық әлеуетті 
талдау ресурстардың үш түрін анықтауда келесіні қамтыды: құқықтық және жедел құзыреттілік (құқықтық актілерде, стра-
тегияларда, сондай-ақ ішкі бұйрықтарда бекітілген), жеткілікті және білікті персонал, қажетті қаржылық және техникалық 
жабдықтау (атап айтқанда, ақпараттың болуы).
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Мемлекеттік органдардың Қоныс аудару бағдарламасының мақсаттарын қаншалықты орындайтынын анықтау үшін алдымен 
бағдарламаның өзін кеңірек тарихи мәнтәтіні арқылы зерттеп, осы мақсаттарды жүзеге асыру процесын үйрену қажет болды. 
Бұл мәселе бойынша саясатты әзірлеудің бірнеше кезеңдерін атап өтуге болады. Біріншіден, 2011 жылғы 22 шілдедегі № 
477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» Заңында «қоныс аударушы» ұғымы енгізілді және мемлекеттік мекемелер қолдау көр-
сететін квота негізінде қоныс аудару процесының негізі қаланды. 2015 жылы екінші маңызды құрамы енгізілді: квота бойынша 
қоныс аударылған адамдарға тиесілі көмек мөлшері, оның ішінде біржолғы көмектің тікелей төлемі, сондай-ақ баспана алудың 
жеңілдікті шарттары анықталды. 2016 жылы үкімет жеңілдетілген (ұйымдастырылған) қоныс аударуы үшін тағайындалған ай-
мақтардың тізімін жариялады. Ақырында, 2020 жылы «Халықтың көші-қоны туралы» заңға енгізілген түзету бойынша  қоныс 
аударуға арналған жыл сайынғы квоталарды белгілеу құзыреті көші-қон саласындағы мамандандырылған органға берілді.

3.6.2. ОРТАЛЫҚ ДЕҢГЕЙ
«Халықтың көші-қоны туралы» заңы Қазақстан Республикасындағы көші-қонды басқару саласындағы мемлекеттік органдар-
дың құзыретін анықтайды. Қазіргі уақытта елде ерікті қоныс аударуға және жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыруға бағытталған 
бөлек орган құрылған жоқ. 2016 жылғы 6-сәуірдегі ( №  482-V) «Халықты жұмыспен қамту туралы» заңына сәйкес, Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) көші-қон саласында мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіруші 
орталық орган ретінде, ел ішінде еңбек ұтқырлығын арттыру бойынша шаралар қабылдауға уәкілетті. Министрліктің функ-
цияларын атқарушылық реттеу (2017 жылғы 18-ақпандағы №81) және бюджеттік шығындардың функционалдық жүктемесі 
ретінде Министрлікке еңбек, әлеуметтік және талдау зерттеулерін жүргізуді көздейтін, әлеуметтік қорғау және көші-қон са-
ласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруда шешуші рөл берілген. Бұл жауапкершілік ел ішіндегі шыққан және тағайын-
далған аймақтар арасындағы халықтың қозғалысына, еңбек нарығының динамикасына жүйелі мониторингті ұйымдастыруға 
қолайлы. Көші-қон мәселелерімен Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің екі департаменті айналысады: Еңбек 
көші-қонын реттеу департаменті және Көші –қон процестерін бақылау басқармасы. Бұл басқарма төмендегілерге жауап бе-
ретіндіктен,  қоныс аударуға көмектесу процесіне белсенді қатысады:

 - этникалық және көші-қон бөлігінде, халықтың көші-қоны саласында бағдарламаларды жүзеге асыру;
 - ішкі қоныс аударушыларды көшіру квотасын қалыптастыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және Комитет бас-

шылығына ұсыну;
 - этникалық және ішкі көші-қоны бөлігінде, көші-қон процестерінің бақылауын жүргізу;
 - Комитет басшылығына көші-қон процестерін бақылау нәтижелерін ұсыну; 
 - Комитет басшылығына этникалық және ішкі көші-қон тұрғысынан, көші-қон процестерін реттеу және бақылау 

саласындағы шаралар жүйесін әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу;
 - қандастарды орналастыру үшін  аймақтарды анықтау бойынша ұсыныстар жасау;

Сұхбаттасқан ЕХӘҚМ-нің қызметкерлері бағдарламаны түзету үшін аймақтық билікпен тұрақты байланыстың маңыздылығын 
атап өтті:

« Бізден жиі ұсыныстарды жинайды,түзетулер енгізеді, біз белсендіескертулер мен ұсыныстар береміз. Біз үнемі 
аймақты және тұрғын үй құнын ескеру қажет деп айтамыз.Білуімше ешқандай кемшіліктер болған жоқ. Тәжіри-
бе көрсеткендей, әрдайым түзетулер жасалып отырады.»

Іс жүзінде, ЕХӘҚМ-нің деректері бойынша министрікте бағдарламаны бақылау құзыреті жоқ, ол тек аймақтар ұсынған ақпа-
ратты ғана жинайды. 

“Оны бақылау қиын, әкімдіктердің өзінде ондай уәкілеттілігі жоқ. Біз өз кезегімізде бақылаймыз, бірақ  министрік-
тің өзінде қадағалау құзыреті жоқ, біз саясатты анықтаймыз.” 

Қоныс аударудың барысы әкімдікте бақыланады және жалпы статистикалық ақпарат Министрлікке жіберіледі. 2021 жылдан 
бастап электрондық жүйе  жергілікті атқарушы органдарға аудандарды немесе қанша адамның қандай аудандарға қоныс 
аударылғандығы туралы деректерді енгізуге мүмкіндік туғызды. Алматы облысынан келген жергілікті лауазымды тұлғаның 
айтуынша, бұл айтарлықтай жақсаруды білдіреді, өйткені бұрын ақпаратты тікелей сілтеме арқылы жинайтын еді:

“Бұрын мен басқа облыстардың мамандарынан қанша отбасы және қандай аудандарға қоныс аударғандарын 
біліп, өзім бақылау жасап жүрдім.” 

Барлық қоныс аударған адамдардың жұмысқа орналасуы және барлық субсидиялардың төленуі туралы есептер ай сайын 
ЕХӘҚМ-ге жіберіледі.

Алайда, бақылау жан-жақты болуы үшін кеңірек мәліметтер жиынтығына, атап айтқанда жеке қажеттіліктерді бағалау шең-
берінде жиналған мәліметтерге сүйенген жөн. Әрбір бенефициардың жасын, олардың білімін, кәсіби біліктілігін, дағдылары-
ның жиынтығын (қатысымдық дағдыларды қоса алғанда), салалық тәжірибені және тілді меңгеруді ескере отырып, қолдау 
тұрғысынан қажеттіліктердің профилі маңызды болады.

Бұл ақпарат бірқатар көрсеткіштер бойынша, оның ішінде сапалық көрсеткіштер бойынша интеграцияның дамуын бақыла-
уға, сондай-ақ қосымша көмекке қажеттіліктерді анықтауға негіз бола алар еді.  
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3.6.3. ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙ
Жергілікті атқарушы органдарға жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру мақсатында адамдарды ерікті түрде қоныстандыруға 
арналған елді мекендерді анықтау тапсырылды. Сәйкесінше, жұмыспен қамту жөніндегі жергілікті орган жергілікті атқарушы 
органдарға  жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыруы тиіс, қоныс аударушы ерікті адамдарға елді мекендерді таңдау бойынша 
ұсыныстар жасайды. Алайда, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар саласындағы аймақтық үйлестіру органда-
ры  жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру мақсатында қоныс аудару бойынша шаралардың нақты тізімін ұсынбайды. Мұны 
солтүстік бес аймақтың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру жөніндегі жергілікті басқармаларының 
функцияларын айқындайтын бірқатар атқару актілеріне шолудан көруге болады (2-Қосымша).

2-КІРІСТІРМЕ. ҚОНЫС АУДАРУ ПРОЦЕДУРАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 
ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҮЙЛЕСТІРУ ЖӨНІНДЕГІ АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРМАЛАРДЫҢ 
ЕРЕЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ

Қарағанды облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ережесінде  
Басқарманың негізгі міндеттерінің бірі ретінде көші-қон саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуы 
көрсетілген. Алайда, Басқарманың миссиясында халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру туралы айтылмайды. Одан басқа, қоныс аударуды реттеу бойынша заңнамалық нормалар бұл ережеде 
белгіленбеген. Басқарма ішінде қоныс аудару мәселелерімен көші-қон бөлімі айналысады. Құрылымдық бөлімнің 
құрылымы, штаттық саны басқарма басшысымен бекітіледі.9

Ақмола облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ережесінде 
Басқарманың миссиясы ретінде мемлекеттік саясатты іске асыруға, соның ішінде халықтың көші-қоны саласында 
көмек көрсетуі белгіленген. Егер Басқарма тек қана іске асыруға көмектесетін болса,онда негізгі іске асырушы кім 
екендігі түсініксіз болып қалады. Халықтың көші-қоны саласында мемлекеттік басқару және салааралық үйлестіруді 
жүзеге асыру бойынша міндеті жоқ. Сондай-ақ, ережеде келер жылға қоныс аударушыларды қабылдау үшін 
аймақтық квоталарды қалыптастыру бойынша ұсыныстар енгізу нормасы көрсетілмеген. Басқарма ішінде қоныс 
аудару мәселелерімен көші-қон бөлімі айналысады, оған 13 қызмет бекітілген. Құрылымдық бөлімшенің құрылымын, 
штаттық санын басқарма басшысы бекітеді.10

Солтүстік Қазақстан облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
ережелерінде алдағы жылға қоныс аударушыларды қабылдау аймақтық квотасын қалыптастыру бойынша 
ұсыныстарды енгізу туралы нормасы көрсетілмеген. Басқарма сайтында құрылымдық бөлімшелер туралы ақпарат 
жоқ.11

Қостанай облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ережелеріндегі 
миссияларда және міндеттерде халықтың көші-қоны саласында мемлекеттік саясатты іске асыру туралы нормасы 
жоқ. Басқарма қызметтерінде қандастар бойынша нормалар бар, алайда қоныс аударуышлар бойынша нормалар 
жоқ. Басқарма ішінде көші-қон мәселелерімен көші-қон бөлімі айналысады. Көші-қон бөлімінің ережесі Басқарма 
сайтында жоқ.12

Павлодар облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ережелеріндегі  
Басқарма қызметінің мәні, мақсаттары және миссияларында халықтың көші-қоны саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру нормалары жоқ. Қоныс аударушыларға және қоныс аударуға қатысты нормалары жоқ. Басқарма ішінде 
көші-қон мәселелерімен көші-қон бөлімі айналысады. Көші-қон бөлімінің ережесі Басқарма сайтында жоқ.13

Шығыс Қазақстан облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
ережелерінде басқарманың негізгі міндеттері ретінде халықтың көші-қоны саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру деп көрсетілген. Алайда,  Басқарма миссиясында халықтың көші-қоны саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру туралы айтылмаған. Сондай-ақ, ережеде алдағы жылға қоныс аударушыларды қабылдауға аймақтық 
квоталарды қалыптастыру бойынша ұсыныстарды енгізу туралы нормасы белгіленбеген. Басқарма ішінде қоныс 
аудару мәселелерімен көші-қон бөлімі айналысады, оған 13 қызмет бекітілген, оның 1 қызметі қоныс аударуға 
қатысты қоныс аударушыларды аймақтық квотаға қосу бойынша комиссия жинау. Құрылымдық бөлімшенің 
құрылымы, штаттық саны басқарма басшысымен бекітіледі.14 

9. www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-social/about?lang=ru – Қарағанды облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  
 бағдарламалар басқармасының сайты.

10. www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-social/about?lang=ru - Ақмола облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдар 
 ламалар басқармасының сайты.

11. www.gov.kz/memleket/entities/sko-ukzsp/about?lang=ru – Солтүстік Қазақстан облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеумет  
 тік  бағдарламалар басқармасының сайты.

12. www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-zhumys-aleumettik-korgau/about?lang=ru – Қостанай облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру  
 және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының сайты.

13. www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-ukzsp/about?lang=ru – Павлодар облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  
 бағдарламалар басқармасының сайты.

14. www.gov.kz/memleket/entities/vko-social/about?lang=ru – Шығыс Қазақстан облысының Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  
 бағдарламалар басқармасының сайты.
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Қостанай және Павлодар облыстарындағы ведомстволардың міндеттерін анықтау және миссияны белгілеуде мемле-
кеттік көші-қон саясатын жүзеге асыру мақсаты жоқ. Керісінше, бұл міндет түрлі нысанда Шығыс Қазақстан, Ақмола 
Қарағанды облыстарындағы ведомстволардың нормативтік актілерінде белгіленген. Солтүстік Қазақстан облысының 
басқармасы өзінің ережесіне қоныс аударушы тұлғаларды қабылдау аймақтық квоталары бойынша ұсыныстарды 
әзірлеу жөнінде міндеттерді енгізбеді.

ЕХӘҚМ-нің  Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті көші-қонды басқару саласында әдістемелік ұсы-
нымдарды ұсына отырып,  жергілікті атқарушы органдарды қолдауға жауапты екенін атап өткен жөн. Белгіленген 
міндеттер мен қызметтер жиынтығының болмауы, көмек көрсету жүйесінің мөлдірлігін төмендететіндіктен айтар-
лықтай кемшілік болып табылады. Комитет жергілікті атқарушы органдардың функцияларын, қызметтерін және мис-
сияларын анықтауда бірыңғай тәсілді әзірлеу және енгізуде маңызды рөл атқара алар еді.

Жергілікті атқарушы органдармен сұхбаттасу барысында келу және кету аймақтары арасындағы ынтымақтастықтың 
сапасы жіәне деңгейіне қатысты күрделі көрініс пайда болды. Бір жағынан, сұхбаттасқан лауазымды тұлғалар  Бағдар-
ламаны іске асырудың ай сайынғы мониторингінің тәжірибесін атап өтіп, ынтымақтастық жедел деңгейде жалғасуда 
деп сендірді. Екінші жағынан, келу аймақтарынан сұхбаттасқан кейбір лауазымды тұлғалар кету аймақтары Бағдарла-
маны толығымен іске асыруға әрқашан жеткілікті түрде ұмтыла бермейтіндігін және ақпарат беру бойынша міндет-
терінің көп бөлігі қабылдау аймақтарына артылады деген пікірлерін білдірді.
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4. БАҒДАРЛАМАНЫ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ  
ШОЛУ (ҰСЫНЫС)
Бағдарламалық циклдың негізгі кезеңдері бойынша (әзірлеу, жүзеге асыру және бақылау) құрылған диагностикалық 
матрица, бағалау тобымен әзірленіп,  бағдарламаның жүйелігін, тиімділігін, мақсаттылығын, нәтижелігін арттыруға ар-
налған қадағалаушы органдар мен бағдарлама әзірлеушілері қолдана алатын,  өзін-өзі бағалауға арналған  мақсатты 
сұрақтардың жиыны болып табылады. Бұл бағалаудың шектеулігін ескере отырып, матрица қоғамдық ақпарат және  
орталық пен жергілікті деңгейдегі лауазымды тұлғалармен жүргізілген аздаған сұхбаттардың негізінде әзірленген. 
Болашақта оны институционалдық активтер мен қажеттіліктер туралы қосымша ақпаратты жинау кезінде көрсет-
кіштерді анықтауға арналған жан-жақты қамтылған тізбесіне дейін қосымша дамытылуы мүмкін.

Бағдарламалық 
циклдың кезең-

дері
Негізгі диагностикалық сұрақтар

1.1. Бағдар-
ламаның 
мақсаттарын 
анықтау

Осы Бағдарлама қандай кеңейтілген әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға ықпал етеді?

 - Қазақстан Республикасы аумағы бойынша халықты қоныстандырудың оңтайлы жүйесін 
қалыптастыру.

 - Елдің демографиялық және аймақтық дамуын қамтамасыз ету, халықты экономикалық 
негізді қоныстандыру мақсатында ішкі көші-қонды тиімді басқару жүйесін құру.

Бағдарлама қандай ұзақ мерзімді тәуекелдерді жеңуге көмектеседі?

 - білімнің төмен деңгейіне байланысты бөлек секторлардағы білікті кадрлар жетіспеушілі-
гі және біліктілігі төмен жұмыс күшінің артықшылығы; 

 - кейбір аумақтардың және ірі қалалардың халық көптігі. Қазірдің өзінде оңтүстік ай-
мақтарда туудың жоғары деңгейі, жұмыс күшінің артықшылығы және  тығыз қоны-
станған аймақтарда этникалық қоныс аударушылардың орналасуы әлеуметтік шие-
леністің ошағына айналып келеді;

 - болашақта солтүстік аймақтарда шекаралас аумақтардағы халық санының азаюы және 
халықтың, әсіресе еңбекке қабілетті жастың азаюы, олардың экономикалық өсуін қамта-
масыз етудегі қиындықтарға әкеліп, және де тұтастай алғанда елдің ұлттық қауіпсіздігіне 
әсер етеді.

1.2. Мақсатты 
топтың қа-
жеттіліктерін 
бағалау

Бағдарлама мақсаттарына жету үшін қандай топтар бағдарламаға қатысуы қажет?

 - елдің барлық аумағы бойынша оңтайлы қоныстандыру үшін осы бағдарламаға азамат-
тардың барлық топтары қатысуы тиіс.

Бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу үшін қандай топтар қосымша қолдауды талап 
етеді?

 - өзін-өзі жұмыспен қамтитындар, ауылшаруашылық қызметкерлері
Бағдарламаның мақсаттары бойынша мемлекеттік емес мүдделі тараптармен (атап 
айтқанда, мақсатта топтармен) кеңесу механизмдері бар ма?

Пайдаланушылардың ашық талқылауына қолжетімділігі шектеулі ақпараты жоқ нормативтік 
құқықтық актілерінің жобаларын және заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын ор-
наластыруға арналған «Ашық НҚА» (https://legalacts.egov.kz/) порталы бар.

 Портал төмендегі міндеттерді шешуге бағытталған:

 - падаланушыларға әзірленетін, НҚА-ға қолжетімділікті қамтамасыз ету;
 - пайдаланушымен кері байланысты қамтамасыз ету (түсіндіру, дауыс беру);
 - нормативтік құқықтық актілер саласында белгілі бір жаңа енгізілімді ілгерілетуге қатысты 

қоғамдық көзқарасты қалыптастыруды қамтамасыз ету;
 - кейінгі талдау үшін есептік қорытындының қалыптастыруын қамтамасыз ету.

Бұл порталда «Эмиграция, көші-қон және азаматтық» санатында 601 құжат орналасты-
рылған, олардың 90 мыңнан астамын қолданушылар қарап шыққан және 500 пікір алған. 
Бұл көші-қон саласында қабылданатын құжаттар бойынша кері байланысқа арналған меха-
низмдердің бірі болып табылады.
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1.3. Инсти-
туционалдық 
құзыреттілік-
тің міндеті

Бағдарламаның барлық циклында (жоспарлау, іске асыру, бақылау) оған жауап беретін арнайы 
орталық мекеме бар ма?

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ)

Бағдарлама мақсаттарын іске асыруға қандай мекемелер қатысуы тиіс?

ЕХӘҚМ, Жергілікті атқарушы органдар (ЖАО), жұмыс берушілер, МЕҰ.

Бағдарлама мақсаттарына қол жеткізу үшін бұл мекемелер қандай ресурстарды (қаржылық, 
кадрлар, ақпараттық, кәсіби) қолдануы тиіс?

Әлеуетті қоныс аударушылардың шешім қабылдауына көмектесу үшін бағдарламаны іске 
асыруда сәтті оқиғаларды ақпараттық жарықтандырылуын күшейту қажет.

Бағдарламаны түзету бойынша тактикалық және стратегиялық шешімдерді қабылдау, талдау, 
қадағалау үшін жауапты мемлекеттік органдардың кадрлық әлеуетін нығайту қажет. 

Жергілікті атқарушы органдарының статистикалық деректері мен есептемелері 
Бағдарламаның белгіленген мақсаттары тұрғысынан стандартталуы және талдануы тиіс.

Бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу үшін бұл мекемелерге қандай қолдау талап 
етіледі (қаржылық, кадрлық, ақпараттық, біліктілікті арттыру)?

Солтүстіктен оңтүстікке қоныс аударуды ұйымдастыру саласында тиімді әдістемелік 
басшылықты жүргізу үшін ЖАО және ОМО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру талап 
етіледі.

1.4. Ведом-
ствоаралық 
ынтымақта-
стықты қамта-
масыз ету

Жауапты мекемелер қандай ақпаратпен алмасуы тиіс?

Қоныс аударушылардың сандық және сапалық құрамы, олардың қажеттіліктері, қабылдау 
аймағы, әлеуметтік-мәдени мекемелердің болуы, инфрақұрылымның дамушылығы, климаттық, 
географиялық орналасу ерекшеліктері туралы ақпарат. 

Тиімді ынтымақтастық үшін қандай қосымша ресурстарды мекемелер ұсынуы қажет?

Қоныс аударушылардың шығу, бару, қабылдау, бейімделу, интеграциялану кезеңдерінде 
туындайтын барлық сұрақтарды көрсете отырып,өзара әрекеттесу алгоритмын әзірлеу 
қажет.

Жедел ынтымақтастық және тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету үшін қандай 
институционалдық өзгерістерді енгізу қажет?

Қоныс аудару процесының барлық факторларының әрекеттерін және рөлдерін көрсете 
отырып, әдістемелік нұсқаулықты қабылдау қажет.

2.1.1. Бағдар-
ламаға қатысу 
мүмкіндіктері 
туралы ақпа-
рат тарату

Стандартты пакетке қандай ақпарат кіреді?

Ресми бекітілген стандартты пакет жоқ. Әр шығу аймағы өз бетінше бағдарламаға қатысу 
мүмкіндіктері ақпаратты қалыптастырады және жариялайды. 

Әртүрлі аймақтардың респонденттері түрлі ақпаратты, әсіресе қабылдау аймағының про-
филі немесе қолжетімді баспана туралы ақпаратты алды. Келу орнын таңдауға шешім қабыл-
дауды жеңілдету және кетуге дайындалуға көмектесу үшін, ақпараттың форматы мен көлемі 
және негізгі мазмұны келісілуі тиіс.

Халықтың қандай топтары мақсатты болып табылады?

1) жұмыс іздеуші адамдар;
2) жұмыссыздар;
3) №178 қаулысына сәйкес жұмыспен қамтылған адамдардың бөлек санаты
4) «Серпін - 2050» бағдарламасы бойынша білім алған жас мамандар

Ақпарат таратудың қандай арналары қолданылады?

Ақпарат көздерін пайдалануда жыныстық айырмашылықтар байқалды: әйелдер теледидар-
ларға және жұмыспен қамту орталықтарының кеңестеріне көбірек сүйенсе, ер адамдар Ин-
тернет пен әлеуметтік желілерді қолданды.

Нақты арналар бойынша: теледидар, газеттер, әлеуметтік желілер, бос жұмыс орындары 
жәрмеңкелері, enbek.kz порталы арқылы белгілі бір топтарды таргетингтеруге арналған бай-
ланыс жоспарын әзірлеу қажет.
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2.1.2. Қаты-
сушыларды 
іріктеу

Іріктеудің негізгі критерийлері қандай?

Әлеуетті қоныс аударушылардан білімі, кәсібі және мамандығы туралы мәліметтер жиналады. 
Жиналған деректерді жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне және көмекке жеке қажеттіліктері-
не қарай тиімдірек бейімдеуге болады: мектепте оқыған жылдарын,  өткен тағылымдамала-
рын және кәсіби курстарын, белгілі секторлардағы және лауазымдардағы жұмыс тәжірибесін 
көрсету.

Талаптарға сәйкестігін растау үшін қандай  стандартты құжаттар қажет?

1) Қазақстан Республикасы азаматтарының және олармен бірге қоныс аударатын отбасы 
мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;

2) неке қию немесе некені бұзу (бар болса) куәліктерінің көшірмелері;
3) белгілі бір мамандық бойынша (бар болса), немесе еңбек кітапшасы (бар болса) неме-

се жұмыс орнынан берілген анықтама бойынша білімін, біліктілігін және жұмыс өтілін 
растайтын құжаттардың көшірмелері. 

Ақпарат қалай тексеріледі (мысалы, сұхбаттасу кезінде)?

Аймақтық комиссиялар қоныс аударушылары қабылдау аймақтық квотасына кейіннен енгізу 
үшін ұсынылған құжаттарда қамтылған деректердің (мәліметтердің) анық еместігін орнату 
түріндегі ақпаратты тексеру процедурасын жүзеге асырады.

2.1.3. Жеке 
қажеттілік-
терді бағалау

Жеке қажеттіліктерді бағалау үшін қандай стандартты нысандар қолданылады?

Барлық отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоныс аударушының 
отбасы құрамы туралы мәліметтер жиналады:  білім беру мекемелерінде орынды қамтамасыз 
ету, әлеуметтік көмек көрсету және қажеттілік болса медициналық қызмет көрсету. 

Барлық үй шаруашылығының қажеттіліктері бағаланады (кірістер, жұмыспен қамтылымы, 
білімі және т.б.)

Өзінің жеке қажеттіліктерін хабарлау үшін қатысушыларға қандай мүмкіндіктер ұсынылған?

Переселенцы могут устно или письменно сообщить о своих индивидуальных потребностях.

Әр қатысушының орнын ауыстыруын анықтау, бақылау және көмек көрсету үшін қандай 
механизмдер бар?

Келу және кету аймақтарының арасында кейстарды басқару жүйесі орнатылады.

2.1.4. Кету 
алдындағы 
қолдау

Кету алдындағы стандартты пакетке не кіреді?

Үміткерлер қоныс аударуды өз бетінше жүзеге асырады. Заңнамада бұл кезеңде көмек көр-
сету міндеттелмеген. Кету алдында өткізілетін стандартты қажеттіліктерді бағалауға қоныс 
аудару қажеттіліктері, активтерді көшіру және тасымалдауда (соның ішінде мал, еңбек құрал-
дары ж.т.б.) жеке қолдау нысандарын белгілеуі тиіс.

Кейбір қатысушыларға қажеттілігі бойынша қандай қолдау көрсетіледі?

Стандартты процедура қарастырылмаған. Бағдарламада өз қызметкерлеріне көлікті ұйымда-
стыра алған жұмыс берушілерге субсидиялар көзделген болса да, бағалау бұл мүмкіндіктің 
үнемі қолдануын анықтамады. 

Алайда, қоныс аударушылар көп тобының шағындалып қоныс аударуы көзделген болса, 
онда келу немесе кету  аймақтары қоныс аударуға автобустарды ұйымдастыра алады.  Одан 
басқа, жергілікті лауазымды тұлғалармен жүргізілген сұхбатта келу орнынан жинауды, елді 
мекенге тасымалдауды және баспана іздеуде көмек көрсетуді ұйымдастыратын кейбір қа-
былдаушы аймақтың озат тәжірибесін көрсетті.
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2.1.5. Жіберу 
және келу 
аймақтары-
ның арасын-
дағы ақпарат 
алмасу

Қағидаларға сәйкес жіберу және келу аймақтарының арасында қандай ақпарат алмасады?

Жіберу аймағының халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті органы отбасы 
құрамы, білімі, мамандығы, кәсібі туралы мәліметтермен үміткерлердің еркін тізімін қабылдау 
аймағының халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті органына жібереді.

Ақпарат алмасудың стандартты нысандары мен процедуралары бар ма (мысалы, деректер 
базасына жіберілім немесе арнайы онлайн құралдарын пайдалану)?

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті органдары 
алдағы жылға қоныс аударушыларды және қандастарды қабылдау аймақтық квотасын 
бекіткеннен кейін, жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстары мен қандастардан 
және этникалық қазақтардан Қазақстан Республикасы шетел мекемелері арқылы түскен 
өтініштерінің негізінде,  қоныс аударушыларды және қандастарды қабылдау мүмкіндіктері 
туралы ақпаратты жергілікті жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органға ұсынады. 

Ақпаратта қоныс аударушыларды және қандастарды қамтамасыз етуге арналған әлеуметтік 
инфрақұрылымның болуы және мүмкіндіктері, кәсіптерді (мамандықтарды) көрсете отырып, 
аймақтың еңбек ресурстарына қажеттілігі туралы мәліметтер қамтылуы тиіс. 

Халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті орган ақпараттық ресурста 
орналастыру арқылы басқа аймақтардағы жергілікті атқарушы органдарына осы ақпаратқа 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді. 

Кету аймақтарының жергілікті атқарушы органдары  жыл сайын ерікті аймақаралық қоныс 
аударуға қатысу үшін әлеуетті қоныс аударушылардың санын анықтап, оларды қабылдау 
аймағы және қабылдау шарттары туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді.  

Шығу және қабылдау аймақтары шығу аймақтарында бос жұмыс орын жәрмеңкелерін, 
қажетті қоныс аударушылар мен қандастардың саны,  еңбек нарығындағы жағдай, жұмыс 
күшіне сұраныстар мен ұсыныстар, әлеуметтік инфрақұрылымды қамтамасыз ету жағдайлары 
туралы ақпаратты ұсыну және қабылдау аймақтарына танысып баруды ұйымдастыру арқылы 
ерікті аймақаралық қоныс аудару бойынша өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

Ақпарат алмасу enbek.kz. платформасын пайдаланып жүзеге асырылады.

2.1.6. Қоныс 
аудару 
кезіндегі 
қолдау

Қоныс аудару кезінде кеткенге дейін қандай қолдау көрсетіледі?

Қабылдау аймағы туралы ақпарат түрінде ғана ақпараттық қолдау көрсетіледі.

Төтенше жағдайларда көрсетілетін қолдау механизмдері бар ма?

Әлеуетті қоныс аударушылар қабылдау аймағына қоныстануды өз бетінше жүзеге асырады.
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2.2.1. 
Қаржылық 
көмек

Жергілікті жағдайларды ескере отырып, көрсетілген көмек сомасы қатысушылардың негізгі 
қажеттіліктерін қанағаттандырады ма?

Қоныс аударушылар бірнеше рет жәрдемақыны көбейту қажеттілігі туралы мәселені көтерді.  
2020 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасының Президенті  Қасым-Жомарт Тоқаев 
қоныс аударушыларға қоныстануға материалдық көмек мөлшерін 35 АЕК-дан 70 АЕК-ға 
дейін арттыруды ұсынды. 

Көмек қаншалықты жылдам көрсетіледі?

Аталған елді мекенге келгеннен кейін үміткерлер қабылдау аймағының халықты жұмыспен 
қамту орталықтарына, мемлекеттік шараларының көзделген қолдауын алу үшін құжаттарын 
тапсырады. 

Қабылдау аймағының халықты жұмыспен қамту орталығы бес жұмыс күннің ішінде 
үміткерлерді «Еңбек» бағдарламасының қатысушылары құрамына қосып, жұмыс күшінің 
ұтқырлығын арттыруға арналған ерікті қоныстандыруға көмектесу бойынша мемлекеттік 
қолдауды ұсыну туралы әлеуметтік келісімшарт жасасады. 

Алайда, Қағидаларда үміткерлердің қаржылай көмекті қашан алатын мерзімі көрсетілмеген, 
тек қана көмек орналасу орнына келгеннен кейін ұсынылуы тиіс деп айтылған. 

Көмекті алуда (техникалық, әкімшіліктік) қиындықтар бар ма?

Ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің (деректердің) дерексіздігі және толық еместігі 
анықталған жағдайда қоныс аударушыға қоныс аударушыларды аймақтық қабылдау 
квотасына қосудан бас тартылуы мүмкін. 

2.2.2. Тұрғын 
үймен қамта-
масыз ету

Барлық қатысушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тұғын үй-жайларының 
саны жеткілікті ме?

Қоныс аударушыларға салынып жатқан тұрғын үй санының жеткіліксіз болуы салдарынан, 
олар төленетін жәрдемақы есебінен тұрғын үйді жалға алып отыр. Кейбір аймақтардағы 
тұрғын үйдің құны және тұрғын үй сапасының құнына (төмен құрылыс стандарттарынан) 
сәйкес келмейтіндігіне байланысты проблема бар. 

Қатысушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, оларға келетін тұрғын үй бар ма?

БАҚ-ы қоныс аударушыларға өмір сүруге жарамсыз тұрғын үйді сатып алу және сапасыз салу 
туралы бірнеше деректерді көрсетті.

Тұрғын үйді ұсыну кезінде кейбір қатысушылардың ерекше қажеттіліктері ескеріледі ме?

Бағалау мұндай тәжірибені анықтамады.

2.2.3. Еңбек 
нарығына 
қолжетімділік

Келу аймағында жеткілікті бос жұмыс орындары бар ма?

Сұранысқа ие мамандықтары бойынша бос жұмыс орындары кету аймақтарында да бар. 
Ол жерде де мұғалімдер, дәрігерлер, ауылшаруашылық қызметкерлерінің жетіспеушілігі бар.

Қатысушылар жергілікті  жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы біле алады ма?

Үміткерлер жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы еңбек.кз электронды порталынан біле 
алады.

Қатысушылар жұмысқа орналасу үшін қажетті дағдыларын және біліктіліктерін көрсете 
алады ма?

Олар тек қана өз бетінше қабылдау аймақтарына барып және бос жұмыс орын туралы 
жариялаған жұмыс берушіге тәжірибе жүзінде дағдыларын көрсете алады. Бұл үміткердің  
барып және тұруы үшін қаржылай шығындарын талап етеді. Алайда, олар онлай режімде 
сөйлесе алады.

Еңбек нарығына қолжетімділігімен қиыншылықтары бар қатысушыларға қандай қолдау 
көрсетіледі?

Бағалаудың жалпы (негізгі) сипаты бұл мәселені жан-жақты зерттей алмады. 
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2.2.4. Денса-
улық сақтау 
және пси-
хологиялық 
қолдау

Қатысушыларға негізгі медициналық қызметтер қолжетімді ме?

Ол үшін олар қабылдау аймағында тұрақты тіркелімге тұрып және денсаулық сақтау ұйымы-
на бекітілуі тиіс.

Олар медициналық көмекке тиімді қол жеткізе алады ма?

103 қызметі барлық азаматтардың қоңырауларына жауап береді.

Олар дәрелерге және емге қаржылай шығындарды төлей алады ма?

Бұл шығындарды бенефициарлар өз бетінше жабады. Бағдарлама мұндай шығындарды өте-
мейді.

2.3.1. 
Кірістер және 
берешектер

Қатысушыларда және олардың отбасында жеткілікті, жүйелі түрде, тұрақты табысы 
бар ма?

Барлық қоныс аударушылар міндетті түрде жұмысқа орналастырылады немесе өз бизнесін 
бастайды. Бағалау шеңберінде өткізілген сауалнамалар қоныс аударушыларға келгеннен 
кейін өтпелі көмек көрсету маңыздылығын анықтады.

Оларға қарыз ауырпалығы қаншалықты қиын?

Олар сол мамандық бойынша өздерінің кету аймағында алатын деңгейіндегі жалақыны 
алады. Қабылдау аймағында орындалған жұмысына үстемақы төлеу белгіленбеген. Алайда, 
бағалау көптеген қоныс аударған адамдардың кеткенге дейін банктік және тұтынушылық 
несмиелерін алғандарын және қоныс аударғаннан кейін де оларды төлеп жатқандығын 
көрсетті. Сауалнамалар, кейбір бенефициарлардың өз қарыздарын жабу үшін субсидияларды 
пайдаланғандарын көрсетті. 

Қатысушылар тобында аса ауыр қаржылай жағдайындағы адамдар бар ма?

БАҚ-ры кейбір қоныс аударушылардың ауыр қаржылық жағдайы туралы хабарлады.

Аса ауыр материалдық жағдайдағы қатысушыларға қандай қолдау көрсетіледі?

Отбасыға белгілі критерийлерге сәйкестігі болған кезде әлеуметтік атаулы көмек 
көрсетілуі көзделген. Стандартты жедел көмек көрсету процедурасы беліленбегенмен,  
жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) көмір сатып алу, ауылшаруашылығында және 
малшаруашылығында көмек көрсету, сондай-ақ оқушыларды көлікпен қамтамасыз ету 
сияқты түрлі бастамалар туралы хабарлады.  
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2.3.2. Кәсіп-
керлік

Қатысушылар бизнеске арналған жергілікті шарттармен таныс па? 

Қоныс аударушылар қабылдау аймағында бизнес негіздері бойынша білім ала алады. 

Қатысушыларда өз бинесін тиімді жүргізуге арналған қажетті ресурстары (қаржылық, басқару 
және техникалық дағдылар, персонал және т.б.) бар ма? 

Қоныс аударушылар көбіне ауылшаруашылық саласындағы бизнеспен айналысқысы келеді. 

Бизнесті құруға қандай жергілікті көмек көрсетіледі? 

Білім беру, гранттарды немесе микронесиелерді беру арқылы. Кейбір бенефициарлар 
мемлекеттік қолдаумен бизнес жасауға арналған қаржылай мүмкіндіктер туралы хабардар 
болған.

Жастарды және әйелдерді қолдаудың арнайы түрлері бар ма?

«Жас кәсіпкер» жыл сайын 100 мыңға дейін жастарды қамтитын кәсіпкерлікке жастарды 
тартуға бағытталған жоба.

«Жас кәсіпкер» жобасының қатысушылары жас отбасы мүшелері, жас кәсіпкерлер болып 
табылады.

«Жас кәсіпкер» жобасы аясында жастарды кәсіпкерлікке кеңінен тарту үшін келесі 
мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылады:

1) «Бастау Бизнес»жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;

2) ЖОО-ның және ТКОО-ның түлектерін кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;

3) «Бизнестің жол картасы -2020» Бағдарламасы шеңберінде жас кәсіпкерлерге арналған  
мемлекеттік гранттары ұсыну;

4) жастарға несиелерді/микронесиелерді ұсыну;

5) жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттарды ұсыну.

Ауылдық елді мекендерде, шағын қалаларда, қалаларда және моноқалаларда берілген 
несиелер/микронесиелер жалпы көлемі 52,5 млрд.теңге, 2021 жылы әйелдер арасындағы 
кәсіпкерлікті дамытуға 10 млдр.теңге бөлу жоспарланып отыр.

2.3.3. Жерді 
алу

Барлық қатысушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру  үшін жер ресурстары 
жеткілікті ме?

Барлық аймақтардағы жағдай бірдей емес. Кейбір аудандарда жер беріледі, ал басқаларында 
бос жердің жоқтығына байланысты бере алмайды немесе алыс және тиімсіз жер учаскелерін 
береді.

Жер алуда қиындықтар (заң, техникалық, әкімшілікті) болады ма?

Қоныс аударушыларға берілетін жер болмағандықтан, жер ресурстарын берілуінде 
қиындықтар пайда болады (егіндік, жайылым, шабындық).

Алынған жерді тиімді пайдалану үшін қатысушылар қажетті ресурстарды (дағдылар, 
қаржылар, жабдықтар)  меңгерген бе? 

Жермен жұмыс істеуде біршама тәжірибесі бар қоныс аударушылар жер үлесін алып, сол 
жерде жұмыс істеуге тырысып жатыр. Олар бизнестің бастама капиталына гранттарды 
немесе микронесиелерді ауға тырысады.

2.3.4. 
Дағдыларды 
дамыту

Қатысушылардың дағдыларын дамытуға қандай құралдар бар?

Жаппай кәсіпкерлікті дамыту аясында «Еңбек» бағдарламасының қатысушыларын «бастау 
Бизнес» бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту көзделген;

Дағдыларды дамыту бойынша қазіргі бастамалар қаншалықты тиімді?

Өткен жылдары кәсіпкерлік негіздері бойынша 2021 жылы білім алып, бизнесті ашқан және 
кеңейткен қатысушылардың үлесі, соның ішінде қатысушылар арқылы 30%ды құрайды.
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2.3.5. Мәдени 
және тілдік 
бейімделу

Қатысушылар мәдени бейімделу проблемаларын бастан кешеді ме?

БАҚ-ы негізінен қоныс аударушылардың әлеуметтік-тұрмыстық бейімделу деректерін көр-
сетеді. Сауалнамалар, кейбір адамдарға қабылдау аймағында қолданылатын тілді меңгеру, 
әлеуметтік-экономикалық бейімделудің тиімділігі үшін қажет болуын көрсетті. 

Қатысушыларда тілдік және қатынастық оқыту мәселелері бойынша қандай қажеттіліктері 
бар? 

Кейбір бенефициарлар тілдік кедергі жөнінде мәлімдеді.  Сонымен қатар, сауалнамаға қа-
тысқан бенефициарлардың салыстырмалы түрде аз бөлігі тілдік немесе қатысымдық кур-
старға қатысқан. Осы саладағы қажеттіліктерді бағалау үшін бұдан әрі тереңдетілген сұхбат 
қажет.

3.1. Ортақ 
мақсаттарға 
қол жеткізу

Бағдарламаның ортақ мақсаттарына міндетті шолу бар ма? 

Мақсаттарға қол жеткізуді талдай отырып, оларға егжей-тегжейлі шолу жасалмаған. 

Бұл шолуға қандай институттар қатысады?

деректер жоқ

3.2. Жауапты 
мекемелер 
арасында ак-
тивтерді бөлу

Бағдарламаның ортақ мақсаттарына міндетті шолу бар ма? 

Мақсаттарға қол жеткізуді талдай отырып, оларға егжей-тегжейлі шолу жасалмаған. 

Бұл шолуға қандай институттар қатысады?

деректер жоқ

3.3. 
Процедура-
ларды 
іске асыру 
тиімділігі

Енгізілген процедуралар жөнінде міндетті есептеме процесы бар ма? 

Бағалау барысында осыған ұқсас бірде-бір стандартты процесс анықталған жоқ.

Есептік механизмы барлық қажетті көрсеткіштерді қамтиды ма?

деректер жоқ

3.4. Қаты-
сушылардың 
қажеттілік-
терін анықтау

Қатысушылар қажеттіліктерінің қанағаттандырылуын тексеруге арналған қандай 
стандартты механизмдер бар?

Қоныс аударушылар қанағаттандырылуын қандай да бағалайтын  стандартталған процеду-
ралары жоқ.

Қатысушылар өздерінің жеке қажеттіліктері туралы хабарлай алады ма және де бұл 
ақпарат жүйелік негізде талданады ма?

Қатысушылар өздерінің жеке қажеттіліктері жөнінде айта алады. Жүйелі негізде кез келген 
талдау құжаттарын дайындау қазіргі уақытта көзделмеген.

Қатысушылардың қажеттіліктерін бағалау үшін сыртқы сарапшылардың және  
мемлекеттік емес серіктестердің баяндамалары назарға алынады ма?

деректер жоқ
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3.5. Қосымша 
осал қатысу-
шыларды 
қысқарту

Бағдарлама бенефициарларының осалдық қосымша факторларын міндетті бағалау 
Бағдарламаға кіреді ме? 

Міндетті бағалау жүргізілген жоқ. Бұл бағалаудың сандық және сапалық әдістерін, жүйелі 
түрде жүргізілуі тиіс мұндай бағалаудың әдістерін және көлемін анықтауға арналған негіз 
ретінде қарастыруға болады.

Бағдарлама көрсеткіштері қатысушылардың қосымша осалдықтарына сезімтал ма?

Қосымша көрсеткіштер мемлекеттік органдарында  күрделі келісу процедураларын өтуге 
міндетті. 

Бүгінгі күні еңбек ресурстарының ұтқырлығы бойынша келесі көрсеткіштер орын алды: 

- Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру шеңберінде әлеуметтік қолдау шараларымен 
қамтылған қандастар мен қоныс аударушылардың саны;

- Әлеуметтік мақсаттарды қамтамасыз ету үшін, демалыстағы қызметкерлерден басқалары, 
еңбекке жарамды қандастар мен қоныс аударушылар есебінен кәсіпкерлік бастамаға 
көмектесу бойынша шаралармен қамтылған, білім алуға бағытталған, жұмысқа орна-
ласқандар үлесі. 

Осалдықтар туралы жеке есептерді қорытындылау және оларды орталық деңгейде ұсыну 
механизмдері бар ма?

Стандартталған қорытындылау процедуралары жоқ.

3.6. Басқа 
бағдарлама-
ларға және 
стратегия-
ларға алынған 
сабақтар

Бағдарлама мақсаттарының іске асырылуын қамтамасыз ету үшін басқа мемлекеттік 
стратегияларда және бағдарламаларда қандай өзгерістер қажет?

Бағдарлама мақсаттарының іске асырылуын қамтамасыз ету үшін қандай құқықтық 
өзгерістер қажет?

Бағдарлама жаңа бастамаларды жасау қажеттілігіне көрсететін,мемлекеттік іс-әрекетінде 
қандай кеңірек қажеттіліктер анықталды?

Лауазымды тұлғалармен (бастысы жергілік деңгейде) шектеулі сұхбатқа байланысты бағалау 
бұл мәселелерді жан-жақты қарауға мүмкіндік туғызбады. Бұл сұрақтар ЕХӘҚМ жүргізетін 
бағалаудың мәні болуы ұсынылады.
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5. ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР

1.  БАҒДАРЛАМАНЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ БЕНЕФИЦИАРЛАРДЫ ІРІКТЕУ

1.1 Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін ерікті қоныс аударушылар қағидаларында нақты 
түрде әрбір іске асыру кезеңінде бағдарлама қатысушыларына ұсынылатын қызметтер, қоныс 
аудару кезеңділігі, ұзақтығы және жүйелігі белгіленуі қажет. Одан басқа, бұл қағидалар үнемі 
жаңартылып және бенефициарлардың қоныс аударудың: кеткенге дейін, келгеннен кейін 
және интеграция тұрақтылығы үш кезеңінде негізгі қиындықтарын көрсетуі тиіс.

1.2 Шығу аймақтарының халықты ақпараттандыру, қатысушыларды тарту және құжаттарды 
жинауға көмектесу қызметтері Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыруға үшін ерікті қоныс 
аударушылар қағидаларында нақты жазылуы тиіс.

1.3 Бағдарламаның іске асырылуында жетілдіруін әлеуітті саласында тиімділікті бақылайтын, 
кері байланыспен бағдарлама бақылауының ашық жүйесін құру мүмкіндігін қарастыру қажет. 

1.4 Дағдыларды және біліктіліктерді, сондай-ақ осы саладағы білім алу қажеттіліктерін жеке 
бағалау тағайындалған аймақтармен ақпарат алмасу механизмі және стандартты процедура 
ретінде іріктеу кезеңіне енгізілуі тиіс. Қоныс аударушылардың еңбек өтілін ескере отырып 
квоталарға арналған коэффициеттерді енгізу білікті жұмыс күшін тартуға тағы бір ынталандыру 
болар еді.

1.5 Қоныс аудару алдында осалдық ықтималдылығының: табыс,жұмыспен қамту,кәсіпкерлік,білім, 
дағдылар берілісі, баспана, психологиялық қажеттіліктер, қоғамдастық тарапынан қолдау, 
тілдік және мәдени интекрация сияқты жеті саласына қатысты қажеттіліктерді бағалау үшін 
әр бенефициарға жан-жақты бағалау жүргізу қажет. Бұл қоныс аударудың барлық процесы 
бойынша әр бенефициардың істі басқаруға арналған негізі болуы тиіс.

1.6 Қоныс аудару бағдарламасына жастардың қатарынан көбірек адамдарды тарту үшін «Серпін» 
бағдарламасының әлеуетін қолдану қажет. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес бұл бағдарламаның 
түлектері нақты жұмысқа толығымен тартылмаған. «Серпін» бағдарламасы бойынша оқып 
жатқан жоғары оқу орындарындағы және колледждердегі жоғары курс студенттерінің 
есебінен бағдарлама қатысушыларын іріктеген жөн болар. Одан басқа, оларда аймақта 
бейімделу тәжірибесі бар, бұл ұзақ мерзімді интеграцияның негізі болып табылады. 

2.  КЕТУГЕ ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІНДЕ БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАНДЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ 
КӨРНЕКІЛІГІ

2.1 Елдің оңтүстігіндегі жұмыс күші мол аймақтағы тұрғындар арасында сыртқы жарнамада, 
әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында, қоныс аудару бағдарламасының 
ұсынатын мүмкіндіктері туралы ақпаратты кеңінен таратуға қаражат бөлу.

2.2. Кетуге дайындық кезеңінде жұмыс күші мол аймақтардан жұмыс күшін жетіспейтін ай-
мақтарға қоныс аудару бағдарламасына қатысуға қызығушылық танытқан адамдар арасында 
таратылатын бірыңғай ақпараттық пакетті әзірлеу қажет. Пакетте білімін, кәсіби деңгейін, 
бұрын тұрған мекенінің түрін, сондай-ақ тілдік, психологиялық және мәдени бейімделуін 
ескере отырып, интеграция кезінде түрлі санатты қоныс аударушылардың кездесетін про-
блемалары көрсетілуі қажет. Ақпараттық материалдарда бағдарламаға қатысатын, оның 
артықшылықтарын айтып, келу аймағы туралы объективті ақпарат бере алатын шынайы 
адамдардың оқиғаларын пайдалана отырып, сол шыққан аймақтың қоныс аударушыларының 
жетістіктері туралы оқиғаларды ақпараттық материалдарда (видео, жаңалық бағдарламала-
ры, you tube, Tik-Tok арналары ж.т.б.)көрсету ұсынылады

2.3. Одан басқа, жергілікті лауазымды тұлғалармен жүргізілген сұхбатты талдау негізінде, бірыңғай 
пакетке қабылдаушы аймақтар туралы толық ақпаратты енгізу қажет екендігі түсінікті болды. 
Мұнда, атап айтқанда, аймақтың  климаттық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени және діни 
ерекшеліктері, халықтың этникалық құрамы, әлеуметтік инфрақұрылымның болуы (оқу орын-
дары, ауруханалар, мәдениет және спорт нысандары), тұрғын үй құрылысына арналған жер 
учаскелерінің болуы, шаруашылық қожалығын және/немесе үй шаруасын жүргізу жағдайла-
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ры,  қоныс аудару процесының барлық кезеңдерінде тұрғын үй іздеу, мектептерге және басқа 
әлеуметтік-мәдени мекемелерге балаларды орналастырудың тиімді стратегияларын кіргізген 
жөн.

2.4. Әйелдерге (жалғызбасты, ажырасқан және т.б.)  жаңа орынға бірқалыпты қоныс аударып 
және орналасуына жағдай жасайтын арнайы пакет ұсыну қажет. Бұл пакетте балаларды ор-
наластыру, үй шаруашылығын жүргізу, жергілікті тұрғындарменбайланыс орнату, жұмысқа 
орналасу және бизнесті бастау мәселелері қарастырылуы тиіс. Инфрақұрылымға (қоғамдық 
орталықтар) инвестицияларды салуды, сондай-ақ әйелдерге кездесетін мәселелерді жақсы 
білетін, интеграция жөнінде делдалдарды тартуды талап ететін мәдени интеграция маңызды 
аспект болып табылады (3.4-ті қараңыз).

2.5. Бенефициарлардың қажеттіліктеріне және біліктілік деңгейіне сәйкес келетін елді мекен-
дердің таңдауын жеңілдету үшін жергілікті жұмыспен қамту орталықтары қызметінің нәти-
желер интерактивты картасын (https://www.enbek.kz/ru/map) қолдану  және оны шығу және 
қабылдау аймақтарындағы қоныс аударған адамдардың саны,  олардың жұмысқа орналасуы 
және елді мекендердегі жұмысқа орналасуға көмектесетін басқа шаралар туралы ақпаратпен 
толықтыру ұсынылады.

3.  ҚОНЫС АУДАРУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕЛУІ

3.1. Қоныс аударушыларға келгеннен кейін бірден жедел кешенді көмек қажет, себебі бұл жалпы 
қоныс аударудың барлық бағдарламасының жетістігін анықтай алады және қоныс аударушы-
лардың жаңа жерде ұзақ уақыт болуына және өмырына тікелей әсер етуі мүмкін. Қабылдау 
аймағының жұмыспен қамту мемлекеттік бюросына жіберілетін жиынтық тізімде, жұмысқа 
орналасу қажеттіліктерінен басқа, қоныс аударушылардың қажеттіліктері туралы ақпарат бо-
луы тиіс. Бұл келгеннен кейін бірден дайын болмауына байланысты шиеленісті азайтуға және 
қоныс аударғаннан кейін туындайтын кейбір әлеуметтік мәдени мәселелердің алдын-алуға 
көмектеседі.

3.2. Түрлі қабылдау орталықтарының жұмыс жүктемесін теңестіру және құжаттарды өңдеу 
мерзімін қысқарту үшін, орталықтарға  ағымдағы өңдеу уақыты туралы  жедел ақпаратты 
ұсынып және онлайн режімінде кездесуді жоспарлауға мүмкіндік беру ұсынылады.Бұл үміт-
керлер мен қоныс аударушылар үшін бастапқы бейімделуді қамтамасыз етіп, қабылдаушы 
аймаққа өзінің келу уақытын алдын-ала жоспарлап, шынайы уақыт режімінде күту уақыты 
туралы жаңартылған ақпаратты алып, процестың айқындылығын арттырады.

3.3. Қоныс аударушыларға интеграцияланыуна және бейімделуі бойынша қызмет көрсететін 
мекемелер санын арттыру қажет. Мысалы, Қарағандыдағы қандастарды интеграциялау және 
бейімделу орталығын тарту, ал кең мағынада  үкіметтік емес ұйымдармен қоныс аударушы-
ларға интеграциялық және бейімделу қызметтерін ұсыну мүмкіндігін енгізу қажет.

3.4. Қоныс аударушылар мен жергілікті тұрғындардың жасын, жынысын және ортақ қы-
зығушылықтарын ескере отырып, әлеуметтік-мәдени байланыстарға мүмкіндік жасау ұсы-
нылады. Бастапқы шиеленісті жеңу және қатынасымды жақсарту үшін қолданыстағы плат-
форма, сондай-ақ жаңа инфрақұрылым ретінде пайдалануға болады (мысалы, қоғамдық 
орталықтар, 6.5-ті қараңыз).

4.  ҚОЛЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ЛАЙЫҚТЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

4.1. Қабылдаушы аймақтардың ауылдық елді мекендеріндегі тұрғын үй мәселелерін шешу қажет. 
Көп жағдайда ауылдық елді мекендерде тұрғын үйді жалға алудың субсидияланған схема-
лары әзірленбегендіктен, ал көптеген ауылдарда әлі күнге дейін қызметтік тұрғын үй немесе 
жатақханадағы бөлмелерді ұсынуға мүмкіндіктер болмағандықтан тұрғын үй салуға немесе 
сатып алуға көмектесу басымды міндет болып табылады.Ипотеканы өтеу кезінде ипотекалық 
кепілдік схемаларын кеңейту немесе жеңілдетілген шарттарын ұсыну, тек тұрғын үй сатып 
алуға ұзақ мерзімді шығындарды төмендетіп қана қоймай, жергілікті құрылыс бизнесінің да-
муына, құрылыс саласында жұмыспен қамтуды арттыруға және жылжымайтын мүліктің да-
муын ынталандыруға ықпал етеді. 
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4.2. Осы күнге дейін қоныс аударушыларға тұрғын үй сатып алуға ағымдағы мақсатты трансферттер 
тек қана екі (Солтүстік Қазақстан және Павлодар) облысында берілді.Бұл механизмның басқа 
аймақтарға таратылу мүмкіндігін қарастырған жөн.

4.3. Күрделі климаттық жағдайлар және дамымаған инфрақұрылым Бағдарламаның, әсіресе қала 
тұрғындары үшін, тартымдылығын шектеді. Кейінгі ауылдық мекенде көлік инфрақұрылым-
ның, сумен жабдықтау, кәріз жүйелерінің дамуы Бағдарламаға қатысатын көбірек үміткер-
лерді тартуына өте маңызды. 

5.   ЖЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ

5.1. Сауалнамаға қатысқан бенефициарлар өздерінің жаңа аймақтарға ұзақ мерзімді байланысы-
ның белгісі ретінде мүлікті сатып алуға қызығушылық танытты. Сұхбат және көпшілікті ақпа-
рат, қоныс аударуға үміткерлерді қызықтыратын фактор ретінде Оңтүстікте құрылыс үшін 
де, ауылшаруашылығы мақсатында да жердің шектеулі екендігін растайды. Әлеуетті қоныс 
аударушылар келгенге дейін жағдайды зерттей алуы үшін, қабылдау аймағының бос жер 
учаскелері бойынша интерактивты картасын әзірлеуі қажет. Осындай көпшілікті порталды 
жасағанға дейін, Бағдарламаға қатысушы үміткерлерге шыққан аймақтарындағы жұмыспен 
қамту орталықтарында қол жеткізе алатындай, жердің болуы туралы қосымша ақпарат ұсы-
нылуы тиіс.

5.2. Ауылшаруашылық өндірісімен айналысқысы келетіндердің барлығын қамтамасыз ету мақса-
тында игерілмеген және мақсатына сай пайдаланылмаған жер учаскелерін мәжбүрлеп алып 
қою және қоныс аударушыларға беру туралы Жер кодексінің қатаң сақталуын қамтамасыз 
ету.

5.3. Жұмыс күші мол аймақтарының тез өсіп келетін ауыл тұрғындарын жұмыс күші жетіспейтін 
аймақтардың ауылдарына тарту мақсатында үй шаруашылығын және (немесе)  фермерлік 
шаруашылықты өз бетінше жүргізу үшін жер ресурстарын ұсыну бөлігінде Бағдарламаға өз-
герістерді енгізу мүмкіндігін қарастыру.Ауылшаруашылық секторының өркендеуі үшін топы-
рақ-климаттық жағдайлары, негізгі дақылдары,  өнімді сату нарығының құрылымы, сенімді 
ауылшаруашылық техникасы және орнықты тәжірибелері туралы нақты ақпарат қажет.

6.   КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

6.1. Тұрақты жұмыспен қамтылымды құру үшін «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасында қоныс ау-
дарушылар санатына арналған арнайы бюджеттік тармағын бөліп және олардың жұмысқа 
орналасуға ықпал ететін, бөлінетін гранттар мен несиелер санын арттыру қажет. 

6.2. Қайта қоныс аударудың алдын-алу үшін қабылдау аймақтарындағы жұмыспен қамту орта-
лықтарында дағдыларды және дағдылардың дамуын бағалайтын стандартты жүйені енгізу 
қажет, ол кеткенге дейін өткізілетін, дағдылардың алдын-ала жеке бағалауында негізделетін 
болады. 

6.3. Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен («Атамекен») қондырғыларды, 
бизнес ноу-хауды беру, ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу саласында инвестицияларды са-
тып алуға көмектесу арқылы қоныс аударушылардың бизнес құруына ықпал ету.

6.4. ҮЕҰ-ның, жұмыспен қамту орталықтарының және бенефициар әйелдердің қатысуымен дөң-
гелек үстелдерді өткізу арқылы қоныс аударылған әйелдердің экономикалық қызметіне  әй-
елдердің мүдделерін білдіретін үкіметтік емес ұйымдар мен ассоциацияларды тарту.

6.5. Коворкинг орталықтарын, мультимедиялық орталықтарды құру, сондай-ақ әлеуметтік-мәде-
ни нысандарды дамыту арқылы жастардың іс-әрекетіне (әсіресе ауылдық жерлерде) мүмкін-
діктерді қамтамасыз ету.
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7.  ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ӘЛЕУЕТІ

7.1. Көші-қон саясаты тұжырымдамасын іске асыру көрсеткіштерінің қатарына Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі белгілеген аймақтарға келетін ішкі қоныс аударушыларды мемлекеттік 
қолдау шараларын толық қамтуымен бірге, жаңа жердегі қоныс аударушылардың сәтті инте-
грациялану көрсеткішін қосу қажет.

7.2. Бағдарламаның іске асырылуын және түзетіп жетілдіруін, тиімділігін арттыру мақсатында  
жұмыс күші мол аймақтан жұмыс күші жеткіліксіз аймаққа қоныс аудару мәселелері бойынша 
Премьер-Министрдің жанынан сабағаттық-кеңесші органын құру.

7.3. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне  жұмыс күші мол аймақтардан кету 
бойынша шаралардың тиімді ұйымдастырылуы, жұмысы күші жеткіліксіз аймақтарға интегра-
циялану және бейімделу жөнінде жағдайды анықтау бойынша зерттеулер жүргізуді тапсыру 
ұсынылды. 

7.4. Көші-қон саласында жергілікті атқарушы органдардың  миссиясын, міндеттерін және қыз-
меттерін қалыптастыруда бірыңғай тәсілдерін әзірлеу және іске асыру арқылы көші қон 
саласында жергілікті атқарушы органдарының әдістемелік басшылығын жүргізуі. Одан басқа, 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру жөніндегі аймақтық басқарма-
ларының қызметтері туралы ақпараттың мүдделі тұлғаларға оңай қолжетімді және қатына-
сымдық түрде ұсынылатындығын қамтамасыз ету қажет. 

7.5. ЕХӘҚМ-нің құрылымындағы қоныс аудару бағдарламасын бақылау бойынша бөлек 
департаментті құру немесе көші-қон департаментінің жоспарланатын міндеттеріне бағдарла-
ма бақылауын енгізу.Одан басқа, ішкі және сыртқы сарапшыларды тарта отырып,бағдарлама-
ны бағалау және сыртқы бақылау механизмін әзірлеу.Қажеттіліктерді анықтау және қызмет-
тердің әсерін бағалау үшін диагностикалық құралдарды пайдалану бойынша тренингтерді 
өткізу (мысал үшін жоғарыдағы диагностикалық шолу матрицасын қараңыз).
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Республикасы көші-қон саясатының 2017 - 2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-ша-
ралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 602 қаулысы.

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мем-
лекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қау-
лысы.

«Оралмандар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін өңірлерді айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 83 қаулысы.

«Облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы көші-қон процестерін реттеудің үлгілік қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 25 мамырдағы № 296 қаулысы.

«Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару базалық құрылымын бекіту туралы және Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 18 маусымдағы № 608 қаулысы.

БҰЙРЫҚТАР

«Жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы № 515 
бұйрығы.

«Қандастар мен олардың отбасы мүшелерінің Қандастарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығында тұру мерзім-
дері мен қағидаларын, сондай-ақ қандастар мен олардың отбасы мүшелеріне бейімдеу және ықпалдастыру қы-
зметтерін көрсету қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 331-ө-м бұйрығы

«Қандастарды бейімдеу және ықпалдастыру орталықтары қызметінің қағидаларын және Уақытша орналастыру ор-
талықтарының қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мини-
стрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 330-ө-м бұйрығы.

«Оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізу қағидаларын бекіту туралы» Қа-
зақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 15 
қаңтардағы № 20 бұйрығы.

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығы.

«Этникалық қазақтарды және олардың отбасы мүшелерін қандас мәртебесін алғанға дейін олардың қалауы бой-
ынша, сондай-ақ қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасы шеңберінде ішкі қоныс аударушылар қоныс 
аударған жағдайда уақытша орналастыру орталықтарына алғашқы қоныстандыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 
328-ө-м бұйрығы.
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