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Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы  

дамудың жаңа мүмкіндіктері 

  

  

Құрметті қазақстандықтар! 

  

Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. 

Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске 

асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. 

Біз жаһандық өзгерістер мен сын-қатерлерге дайын болу қажеттігін ескеріп, «Қазақстан-2050» даму 

стратегиясын қабылдадық. 

Алдымызға озық дамыған отыз елдің қатарына кіру мақсатын қойдық. 

100 нақты қадам – Ұлт жоспары жүзеге асырылуда. Оның 60 қадамы қазірдің өзінде орындалып қойды. 

Қалғандары, негізінен, ұзақ мерзімге арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда.   

Өткен жылы Қазақстанның Үшінші жаңғыруы бастау алды. 

Индустрияландыру бағдарламасы табысты іске асуда. 

«Цифрлық Қазақстан» кешенді бағдарламасы қабылданды. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының кешенді стратегиялық жоспары жасалды. 

Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз өзгеріссіз қала береді. 

Қажетті бағдарламалардың барлығы бар. 



Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке 

жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін айқындайды. 

  

  

Құрметті отандастар! 

Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 

2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 

2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз. 

Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған 

ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. 

Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты. 

2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына қайта түсті. 

Жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 

проценттен асты. 

Бұл орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті. 

Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қалыптасуына мүмкіндік берді. 

Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке дейін төмендеді. 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі – біздің басты құндылықтарымыз ретінде 

қала беретін азаматтық бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісім. 

Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі 

емес екенін жақсы сезінуіміз керек. 

«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет. 

Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік 

революция элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. 

Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де бар. 

Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар екеніне 

сенімдімін. 

Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек. 

  

БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс. 

Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста 

негізгі тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. 

Сол себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ. 

Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, мейлінше инновациялық сипатқа ие болуға тиіс. 

Кәсіпорындарымызды жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, өнімнің экспортқа шығуын 

көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. 

Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс. 

Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске асырып, бұл 

тәжірибені кеңінен тарату керек. 



Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы аса 

маңызды мәселеге айналып келеді. 

Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана» халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың 

халықаралық технопаркі сияқты инновациялық орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс. 

«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта қарау қажет. 

Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және венчурлық 

қаржыландырудың жеке нарығының қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің негізгі 

факторлары болып саналады. 

Бұл үшін тиісті заңнама қажет. 

Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып отыр. 

Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін де тудырады. 

Босайтын жұмыс күшін еңбекпен қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. 

Білім беру жүйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру 

талаптарына бейімдеу қажет болады. 

2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың үшінші 

бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек. 

  

ЕКІНШІ. Ресурстық әлеуетті одан әрі дамыту. 

ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық 

экономиканы және еліміздің экономикасын дамыту барысында ерекше маңызға ие болады. 

Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты 

ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек. 

Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. 

Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия өндірушілердің өз 

жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру керек. 

Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы 

дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. 

Бүгінде әлем бойынша өндірілетін электр энергиясының төрттен бірі жаңартылатын энергия 

көздеріне тиесілі. 

Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді. 

Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін 

қойдық.   

Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 

нысаны жұмыс істейді. Соларда 2017 жылы 1,1 миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді. 

«Жасыл» технологияларға инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды. 

Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық 

қатты қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау 

керек. 

Осы және басқа да шаралар заңнамаға, соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер енгізуді талап 

етеді. 

  

ҮШІНШІ. «Ақылды технологиялар» – агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі. 



Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға 

бағытталуы керек. 

Біз егін егіп, дәнді дақылдарды өсіруді үйрендік. 

Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. 

Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз 

қажет. 

Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. 

Аграрлық ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. 

Ол ең алдымен жаңа технологияларды трансферттеумен және оларды отандық жағдайға 

бейімдеумен айналысуы қажет.   

Осыған орай аграрлық университеттердің рөлін қайта қарау керек. 

Олар диплом беріп қана қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты жұмыс істейтін немесе ғылыммен 

айналысатын мамандарды дайындауға тиіс. 

Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық 

білім мен үздік тәжірибені тарататын орталықтарға айналу талап етіледі. 

Мысалы, егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды 

тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және арамшөппен күресудің интеллектуалды 

жүйелері арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. 

Жүргізушісі жоқ техника адами факторды азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай төмендетуге 

мүмкіндік береді. 

Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін 

арттыру шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін күшейтеді. 

Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау 

көрсету керек. 

Мемлекет бизнеспен бірлесіп, отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың стратегиялық 

жолын тауып, ілгерілетуге тиіс. 

Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын сақтай отырып 

жүргізілуі қажет. 

Бұл бүкіл әлемге танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық-түлік брендін қалыптастырып, 

ілгерілетуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана алмайтындарға 

шара қолдану керек. 

Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін 

арзандатуға қайта бағыттау қажет. 

5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл 

шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. 

  

ТӨРТІНШІ. Көлік-логистика инфрақұрылымының тиімділігін арттыру. 

Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. 

Бұл туралы көп айтылды. 

Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға 

жуықтады. 



Транзиттен түсетін жыл сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. 

Бұл инфрақұрылымға жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді. 

Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап, олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және кедендік 

операцияларды жеңілдету мақсатымен блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың ауқымды түрде 

енгізілуін қамтамасыз ету қажет. 

Заманауи шешімдер логистиканың барлық буынының өзара байланысын ұйымдастыруға мүмкіндік 

береді. 

«Үлкен деректерді» (Big data) пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге, өсімнің 

резервін анықтауға және артық шығынды азайтуға жағдай туғызады. 

Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет. 

Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін анықтауға 

жол ашады. 

Ішкі өңірлік қатынастарды жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін жөндеу мен қайта салуға 

арналған қаржы көлемін көбейту керек. 

Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа мерзімдегі кезеңде 150 

миллиард теңгеге жеткізу қажет. 

Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді қатысуын қамтамасыз ету керек. 

  

БЕСІНШІ. Құрылысқа және коммуналдық секторға заманауи технологияларды енгізу. 

Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар арқасында Қазақстанда пайдалануға берілген тұрғын үйлердің 

көлемі жылына 10 миллион шаршы метрден асты. 

Тұрғын үйді көпшілікке қолжетімді еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді жұмыс істеуде. 

Баспанамен қамту көрсеткіші соңғы 10 жылда бір тұрғынға шаққанда 30 процентке өсіп, бүгінде 21,6 

шаршы метрді құрады. 

Бұл көрсеткішті 2030 жылы 30 шаршы метрге дейін жеткізу керек. 

Осы міндетті орындау барысында құрылыс салудың жаңа әдістерін, заманауи 

материалдарды, сондай-ақ ғимараттардың жобасы мен қала құрылысының жоспарын жасағанда мүлде 

басқа тәсілдерді қолдану керек. 

Ғимараттардың сапасына, экологиялық тазалығына және энергиялық тиімділігіне жоғары талап 

қою қажет. 

Салынатын және салынған үйлер мен инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуалды басқару 

жүйелерімен жабдықтау керек. 

Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап, электр энергиясын, жылу мен суды тұтынуды қысқартып, табиғи 

монополистерді тиімді жұмысқа ынталандырады. 

Заңнамаға, соның ішінде табиғи монополиялар саласын реттейтін заңдарға тиісті өзгерістер енгізу 

қажет. 

Әкімдер тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымын жетілдіру мәселесін мемлекет-жекеменшік 

серіктестігі негізінде белсенді шешуі керек. 

Ауылдық елді мекендерді сапалы ауызсумен қамтамасыз ету үшін Үкімет бұл іске барлық қаражат 

көздерінен жыл сайын кем дегенде 100 миллиард теңге қарастыруы қажет. 

  

АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын «қайта жаңғырту». 



Банктік портфельдерді «нашар» несиеден арылту ісін аяқтау қажет. 

Ол үшін банк иелері шығындарын мойындай отырып, экономикалық жауапкершілік алуға тиіс. 

Акционерлердің аффилирленген компаниялар мен жеке адамдардың пайдасы үшін банктерден қаржы 

шығаруы ауыр қылмыс болып саналуға тиіс. 

Ұлттық Банк мұндай істерге немқұрайлы қарамау керек. 

Әйтпесе, мұндай мемлекеттік органның не керегі бар? 

Ұлттық Банк тарапынан қаржы институттарының қызметін қадағалау қатаң, уақтылы әрі 

нәтижелі болуға тиіс. 

Мемлекет қарапайым азаматтардың мүдделерін қорғауға одан әрі кепілдік береді. 

Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды тездету қажет. 

Сонымен қатар 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін халыққа берілген валюталық ипотекалық займдар 

жөніндегі мәселені Ұлттық Банкке толығымен шешуді тапсырамын. 

Сол күннен бастап аталған валюталық займдарды жеке тұлғаларға беруге заң жүзінде тыйым салынған 

болатын. 

Ұлттық Банк пен Үкімет экономика салаларындағы нақты тиімділікті есепке алатын ставкалармен 

бизнеске ұзақ мерзімді несиелендіруді қамтамасыз ету мәселесін бірлесіп шешуге тиіс. 

Инвестициялық ахуалдың одан әрі жақсаруы және қор нарығының дамуы маңызды болып саналады. 

Бұл – жұмысын бастаған «Астана» халықаралық қаржы орталығының негізгі міндеттерінің бірі. 

Ол халықаралық озық тәжірибені пайдаланып, ағылшын құқығы мен заманауи қаржы технологияларын 

қолданатын өңірлік хабқа айналуға тиіс. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ұлттық компанияларының акцияларын IPO-ға табысты түрде 

шығару қор нарығын дамытуға септігін тигізеді. 

  

ЖЕТІНШІ. Адами капитал – жаңғыру негізі. 

Білім берудің жаңа сапасы. 

Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету 

қажет. 

Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. 

2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы үшін өз 

бетінше оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай 

стандарттарын енгізу қажет. 

Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021 жылы аяқталатын 

болады. 

Бұл – мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадрлар. 

Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарау керек болады. 

Еліміздің университеттеріндегі педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту қажет. 

Білім берудің барлық деңгейінде математика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын 

күшейту керек. 

Бұл – жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды шарты. 



Білім беру мекемелерінің арасындағы бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін қала 

мектептерінде жан басына қатысты қаржыландыру енгізілетін болады. 

Біздегі оқушылардың жүктемесі ТМД елдерінің ішінде ең жоғары болып отырғанын және Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы елдеріне қарағанда орта есеппен үштен бір еседен көп екенін ескеріп, 

оны төмендету керек. 

Барлық өңірлердегі Оқушылар сарайларының базасында компьютерлерді, лабораторияларды және 3Д-

принтерлерді қоса алғанда, барлық қажетті инфрақұрылымдары бар балалар технопарктері мен 

бизнес-инкубаторларының желісін құру керек. 

Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу саласына және өндірістік-технологиялық ортаға ұтымды түрде 

кірістіруге көмектеседі. 

Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде. 

Орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, енгізілуде. 

Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға 

лайықтауымыз қажет. 

Алайда, соңғы жылдары әлемде қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне аударылған. 

Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді келтіреді. 

Мысалы, «ғаламтор» (Интернет), «қолтырауын» (крокодил), «күйсандық» (фортепиано) және тағы 

сол сияқтылар толып жатыр. 

Осындай аудармаларды негіздеу тәсілдерін қайта қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін 

халықаралық деңгейге жақындату керек. 

Латын әліпбиіне көшу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік береді. 

2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің нақты кестесін жасау қажет. 

Орыс тілін білу маңызды болып қала береді. 

2016 жылдан бері жаңартылған бағдарлама бойынша орыс тілі қазақ мектептерінде 1-сыныптан бастап 

оқытылып келеді. 

2019 жылдан 10-11-сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндерін оқытуды ағылшын 

тіліне көшіру басталатын болады. 

Нәтижесінде, біздің барлық түлектеріміз елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеуі үшін 

қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін болады. 

Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам құрылады. 

Кез келген этникалық топтың өкілі кез келген жұмысты таңдай алады, тіпті Президент болып 

сайлануға да мүмкіндігі болады. 

Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа айналады. 

Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде 

толықтырылуға тиіс. 

Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді 

видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет. 

Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере 

отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек. 

«Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру қажет. 

Мемлекет жастарға алғашқы мамандықты береді. 

Үкімет бұл міндетті орындауға тиіс. 



Орта мектеп пен колледждер және жоғары оқу орындары үздік оқытушыларының видеосабақтары мен 

видеолекцияларын Интернетте орналастыру керек. 

Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғындарына озық білім мен 

құзыреттілікке қол жеткізуге жол ашады. 

Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және «үлкен деректермен» жұмыс істеу үшін 

ақпараттық технологиялар бойынша білім алған түлектер санын көбейту керек. 

Осыған орай металлургия, мұнай-газ химиясы, агроөнеркәсіп кешені, био және IT-

технологиялар салаларын зерттеу ісінде басымдық беретін жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек. 

Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне біртіндеп көшіруді жүзеге асыру талап етіледі. 

Жоғары оқу орындары шетелдердің жетекші университеттерімен, ғылыми орталықтарымен, ірі 

кәсіпорындарымен және трансұлттық корпорацияларымен бірлескен жобаларды белсенді түрде 

жүзеге асыруы қажет. 

Жеке сектордың бірлескен қаржыландыруға атсалысуы барлық қолданбалы ғылыми-зерттеу 

әзірлемелері үшін міндетті талап болуға тиіс. 

Жас ғалымдарымызға ғылыми гранттар аясында квота бөліп, оларды қолдаудың жүйелі саясатын 

жүргізуіміз керек. 

Білім беру саласына өзінің инвестициялық жобалары мен экспорттық әлеуеті бар экономиканың жеке 

саласы ретінде қарайтын кез келді. 

Жоғары оқу орындарына білім беру бағдарламаларын жасауға көбірек құқық беріп, 

олардың академиялық еркіндігін заңнамалық тұрғыдан бекіту керек. 

Оқытушылардың қайта даярлықтан өтуіне күш салып, жоғары оқу орындарына шетелдік менеджерлерді 

тартып, әлемдік университеттердің кампустарын ашу қажет. 

Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамытуымыз керек. 

«Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында. 

Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі 

жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс. 

  

Үздік денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт. 

Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуіне және медициналық технологиялардың дамуына 

байланысты медициналық қызмет көрсетуге деген сұраныс көлемі арта түсетін болады. 

Қазіргі денсаулық сақтау ісі қымбатқа түсетін стационарлық емге емес, негізінен аурудың алдын алуға 

бағытталуға тиіс. 

Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту керек. 

Жастардың репродуктивті денсаулығын қорғауға және нығайтуға ерекше назар аудару керек. 

Тиімділігі аз және мемлекет үшін шығыны көп диспансерлік ем қолданудан негізгі созылмалы 

ауруларға алыстан диагностика жасап, сондай-ақ осы саланы амбулаторлық емдеу арқылы басқаруға 

көшу қажет. 

Бұл тәжірибе әлемде бұрыннан бар. 

Оны батыл әрі белсенді түрде енгізу керек. 

Онкологиялық аурулармен күресу үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық 

орталық құру қажет. 

Халықаралық озық тәжірибе негізінде ауруды ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті емдеудің 

жоғары тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс. 



Біз кардиология, босандыру және өкпе ауруымен күресу кезінде атқарған істеріміз сияқты жұмыстарды 

да жүргізуіміз керек. 

Денсаулық сақтау саласы халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігіне 

негізделген Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кезең-кезеңімен көшетін болады. 

Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай күмән туғызбайды. 

Алайда, Денсаулық сақтау министрлігі мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі іске 

асырмаған дайындық жұмыстарын тыңғылықты жүргізу талап етіледі. 

Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей отырып, Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемінің жаңа моделін әзірлеу қажет. 

Халық мемлекет тарапынан кепілдік берілмеген қызметтерді Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінің қатысушысы ретінде немесе ерікті медициналық сақтандыру, сондай-ақ бірлесе 

төлеу арқылы ала алады. 

Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық денсаулық 

паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын ауруханаға» көшу арқылы медициналық көмектің қолжетімділігі 

мен тиімділігін арттыру қажет. 

Медицинада ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімділігін айтарлықтай арттыратын генетикалық 

талдау мен жасанды интеллект технологияларын енгізуге кірісуіміз керек. 

Медициналық кадрлармен қамтамасыз ету және оларды сапалы даярлау маңызды мәселе болып 

саналады. 

Бүгінде бізде Назарбаев Университетінің бірегей Медицина мектебі бар. Онда біріктірілген 

университет клиникасы жұмыс істейді. 

Бұл тәжірибе барлық медициналық жоғары оқу орындарына таратылуға тиіс. 

Осы және басқа да шараларды іске асыру үшін «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 

туралы» кодекстің жаңа редакциясын әзірлеу қажет. 

Сапалы жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандырудың әділетті жүйесі. 

Еңбек нарығының тиімділігін қамтамасыз етіп, әрбір адамның өз әлеуетін іске асыра алуы үшін жағдай 

жасаудың маңызы зор. 

Барлық негізгі мамандық бойынша  заманауи стандарттар әзірлеу қажет. 

Бұл стандарттарда жұмыс берушілер мен бизнесмендер еңбеккерлердің білімі, қабілеті мен 

құзыретінің қандай болуы қажеттігін нақты белгілейді. 

Кәсіби стандарттардың талаптарын ескеріп, білім берудің жаңа бағдарламаларын әзірлеу қажет 

немесе қазіргі бағдарламаларды жаңарту керек. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен жұмыссыздар экономикалық өсімнің резерві саналады. 

Мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мәселесін қарастыру жөнінде бірнеше рет талап қойғанмын. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл іске жауапсыздық танытып, атүсті қарап отырды. 

Адамдарды нәтижелі жұмысқа тарту үшін көбірек мүмкіндік беріп, олардың жеке кәсібін бастауына 

немесе жаңа мамандық алып, жұмысқа орналасуына жағдай жасау керек. 

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнесті үйрету жөніндегі жұмыстары қолдауға тұрарлық. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында оның 

құралдарын нығайта отырып, халықтың осы санаттарын кеңінен тарту қажет. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды тіркеу үдерісін мейлінше жеңілдетіп, оларға мемлекет 

алдындағы міндеттерін адал атқару тиімді болатындай жағдай туғызу қажет. 



Қазақстандықтардың жаңа жұмыс орнын салыстырмалы түрде тезірек иеленуге, соның ішінде 

еліміздің басқа да елді мекендерінен жұмыс табуға мүмкіндігі болуға тиіс. 

Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең ауқымда енгізу қажет. Онда бос жұмыс орындары мен 

жұмыс іздеушілер туралы барлық ақпарат жинақталуға тиіс. 

Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ кәсіби бағдарлы тест тапсырып, оқу курстары мен мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы біліп, өзін қызықтыратын жұмыс таба алатын болады. 

Еңбек кітапшаларын да электрондық форматқа көшірген жөн. 

Электрондық еңбек биржасы туралы заңды 2018 жылғы 1 сәуірге дейін қабылдау қажет. 

Әлеуметтік саясат азаматтарды толыққанды экономикалық өмірге тарту арқылы жүзеге 

асырылатын болады. 

Қазір зейнетақы жүйесі толықтай еңбек өтіліне байланыстырылған. 

Кім көп жұмыс істесе, сол көп зейнетақы алатын болады. 

Осыған орай, барша қазақстандықтар өздерінің атқаратын жұмыстарын заңдастыруға зор мән беруі 

керек. 

Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде де еңбек өтілі мен өтемақы мөлшері арасындағы өзара байланыс 

күшейтілетін болады. 

Біз 2018 жылдан бастап халықтың әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған тобына атаулы әлеуметтік 

көмек көрсетудің жаңа тәртібіне көштік. 

Оның шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40 процентінен 50 процентіне дейін көтерілді. 

Еңбекке қабілетті әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған азаматтар үшін берілетін қаржылай көмек 

олар жұмыспен қамту шараларына қатысқан жағдайда ғана қолжетімді болады. 

Еңбекке қабілетсіз азаматтарға мемлекеттік қолдау көрсету шаралары күшейтіледі. 

  

  

Қымбатты қазақстандықтар! 

Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінің барлығын толықтай орындайды. 

2016-2017 жылдары зейнетақы мен жәрдемақы үш рет көбейгенін еске салғым келеді. 

Базалық зейнетақы, жалпы алғанда, 29 процентке, ынтымақты зейнетақы 32 процентке, бала тууға 

байланысты жәрдемақы 37 процентке, ал мүгедектер мен асыраушысынан айырылғандарға төленетін 

жәрдемақының әрқайсысы 43 процентке өсті. 

Денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердің жалақысы 28 процентке дейін, білім беру саласы 

қызметкерлерінің жалақысы 29 процентке дейін, әлеуметтік қорғау саласы 

қызметкерлерінің жалақысы 40 процентке дейін, «Б» корпусындағы мемлекеттік 

қызметшілердің жалақысы 30 процентке, стипендиялар 25 процентке өсті. 

Дағдарыс заманы. Әйтсе де, әлемнің санаулы ғана елдері әлеуметтік салаға жұмсайтын шығындарын 

осылай арттыра алды. 

Республикалық бюджеттің әлеуметтік салаға бөлінген шығыны 2018 жылы 12 процентке өсіп, 4,1 

триллион теңгеден асты. 

Әлеуметтік төлемдерді, соның ішінде зейнетақыны өсіру 3 миллионнан астам қазақстандықтың 

табыстарын көбейтеді. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ынтымақты зейнетақы 8 процентке артты. 



Мүгедектерге, асыраушысынан айырылған және мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасыларына 

арналған жәрдемақылар 16 процентке дейін өсті. 

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты орташа алғанда 1,8 

есе көбейетін болады. 

Бұдан бөлек, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап кәмелетке толған, бала кезінен бірінші топтағы 

мүгедектерді бағып отырған ата-аналар үшін қосымша мемлекеттік жәрдемақыны енгізуді 

тапсырамын. 

Бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем емес мұндай жәрдемақыны шамамен 14 мың отбасы ай сайын 

алады. 

2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард теңгеге дейін қаржы қажет болады. 

Мұғалім мәртебесін арттыру мақсатымен білім берудің жаңартылған мазмұнына көшкен ұстаздардың 

лауазымдық жалақысын 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 процентке көбейтуді тапсырамын. 

Жаңартылған мазмұн дегеніміз – халықаралық стандарттарға сай келетін және Назарбаев зияткерлік 

мектептерінде бейімделуден өткен заманауи оқу бағдарламалары. 

Бұлар біздің балаларымызға қажетті функционалдық сауаттылық пен сыни тұрғыдан ойлау 

қабілетін дарытады. 

Сонымен қатар 2018 жылы категориялар арасындағы алшақтықты арттырып, мұғалімдер үшін біліктілік 

деңгейін ескеретін категориялардың жаңа кестесін енгізуді тапсырамын. 

Категорияларды бүкіл әлемде қолданылып жүрген ұлттық біліктілік тест арқылы беру керек. 

Бұл педагогтарды өздерін ұдайы жетілдіруге ынталандыратын болады. 

Нәтижесінде, мұғалімдердің жалақысы біліктілігінің расталуына байланысты тұтастай алғанда 30 

проценттен 50 процентке дейін өседі. 

Бұл үшін биыл қосымша 67 миллиард теңге бөлу қажет. 

  

СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік басқару. 

Мемлекеттік әкімшілендіру кезінде кәсіпкерлер мен тұрғындардың шығындарын қысқартуға 

байланысты жұмыстарды жалғастыру қажет. 

Осыған орай бизнесті реттеуге қатысуды әрі қарай азайтуға бағытталған заң қабылдауды 

жылдамдату керек. 

«Бір терезе» қағидаты бойынша бизнеске мемлекеттік қолдау көрсету үдерістерін 

цифрландыруды қамтамасыз ету қажет. 

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің интеграциясы «бір өтініш» қағидаты бойынша 

жекелеген мемлекеттік қызмет көрсетуден кешенді қызмет көрсетуге көшуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар табиғи монополия субъектілері көрсететін қызметтерінің сапасын арттыру жөніндегі 

жұмысты жалғастыру керек. 

Олар үшін және энергия өндірушілер үшін инвестициялық бағдарламаларын ескеріп, негізделген 

тарифтерді белгілеу маңызды. 

Бизнес-климатты жақсарту үшін батыл іс-қимыл талап етіледі, әсіресе өңірлік деңгейде. 

Үкімет бизнесті көлеңкеден шығарып, оны қолдауға бағытталған жүйелі шаралардың жаңа 

пакетін дайындауға тиіс. 

Мемлекеттік органдарға бағынышты ұйымдардың санын қысқарту есебінен жекешелендіру 

жоспарын кеңейте отырып, оны іске асыруды жеделдету қажет. 



Әкімшілік шығындарды азайту үшін  ведомствоға бағынышты нақты қажетті ұйымдарды 

мүмкіндігінше біріктіру керек. 

Босаған қаражатты мемлекеттік қызметшілердің факторлық-балдық шкалаға негізделген жаңа 

еңбекақы жүйесін енгізуге бағыттау қажет. 

Бұл орталықтағы және өңірлердегі мемлекеттік қызметшілер жалақысының диспропорциясын 

қысқартады, сондай-ақ жұмыстың сипаты мен тиімділігі ескерілетін болады. 

Үкіметке Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп, 2018 жылы орталық және жергілікті мемлекеттік 

органдарда осы жүйені енгізудің пилоттық жобаларын іске асыруды тапсырамын.  

Өңірлердегі мемлекеттік қызметтің тиімділік әлеуетін олардың экономикалық дербестігі мен 

жауапкершілігін арттыру арқылы мейлінше толық ашу керек. 

Жалпы алғанда, өңірлік саясат өңірлердің шығындарын теңестіруден жеке табыстарының өсімін 

ынталандыруға бағытталуға тиіс. 

Атап айтқанда, бүгінде әлемдегі әрбір оныншы жұмыс орнын ашып отырған сырттан келушілер туризмі 

мен ішкі туризм кез келген өңір үшін перспективалық табыс көздерінің бірі болып саналады. 

Үкімет виза мәселелерін жеңілдетуді, инфрақұрылымды дамытуды және туризм саласындағы 

кедергілерді алып тастауды қамтитын кешенді шаралар қабылдауы керек. 

Фискальды орталықсыздандыру аясында шағын және орта бизнестен түсетін корпоративті табыс 

салығын өңірлік бюджеттерге беру мәселесін шешу керек. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 мыңнан астам адам тұратын аудандық маңызы бар қалалар, 

ауылдар мен ауылдық округтерде жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық 

меншігін енгізу заң жүзінде белгіленген. 

2020 жылдан бастап бұл нормалар барлық елді мекендерде күшіне енеді. 

Салықтық және салықтан тыс басқа да түсімдердің 7 түрі, сондай-ақ шығындардың 19 бағыты ауыл 

бюджетіне берілді. 

Бұл жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін халықты тартуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар мемлекеттік органдар нақты уақыт және жедел жауап беру режімінде азаматтардың 

ескертпелері мен ұсыныстарын есепке алу үшін заманауи цифрлық технологияларды қолдануға тиіс. 

Мемлекет пен компаниялар жаңа технологияларды енгізе отырып, өз ақпараттық жүйелері мен 

құрылғыларының берік қорғалуын қамтамасыз етуі керек.   

Бүгінде киберқауіпсіздік ұғымы тек ақпаратты ғана емес, сонымен қатар өндірістік және 

инфрақұрылымдық нысандарды басқару тетігін қорғау дегенді де білдіреді. 

Осы және өзге де шаралар Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында көрініс табуға тиіс. 

  

ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі. 

Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күрес жалғаса береді. 

Көп жұмыс істеліп жатыр. 

Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың басшыларын 

қоса алғанда, жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам адам сотталды. 

Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірген залалы өтелді. 

Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және бизнеспен қарым-

қатынасын цифрландыру маңызды болып саналады. 

Атап айтқанда, азаматтар өз өтініштерінің қалай қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапалы 

жауап алуға тиіс. 



Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге асырылуда. 

Заңнамаға қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның әсіре 

қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді.   

Адвокаттардың құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы кеңейді. 

Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік шегі айқындалды.    

Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық 

қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет.   

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде және адам көп 

жиналатын қоғамдық орындарда бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анықтайтын және жол 

қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу керек.  

  

ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар» «ақылды ұлт» үшін. 

2018 жыл – елордамыз Астананың 20 жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл. 

Бас қаламыздың қалыптасуы және Еуразияның маңызды даму орталықтарының қатарына қосылуы 

– баршамыздың ортақ мақтанышымыз. 

Заманауи технологиялар жылдам өсіп келе жатқан мегаполистің проблемаларын тиімді шешуге жол 

ашады. 

«Смарт Сити» тұжырымдамасы мен қалаға қоныс аударатын адамдардың құзыреттерін дамыту 

негізінде қалалық ортаны басқаруды кешенді түрде енгізу қажет. 

Әлемде инвесторлар үшін қалалар бәсекеге түседі деген түсінік қалыптасты. 

Олар елді емес, жайлы өмір сүріп, жұмыс істейтін қаланы таңдайды. 

Сондықтан, Астананың тәжірибесі негізінде «Смарт Сити» «эталонды» стандартын қалыптастырып, 

Қазақстан қалалары арасында озық практиканы таратуды және тәжірибе алмасу ісін бастау керек.  

«Ақылды қалалар» өңірлік дамудың, инновацияны таратудың және еліміздің барлық аумағында 

тұрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне айналады. 

Міне, алдымызда тұрған 10 міндет осы. Бұлар – түсінікті әрі айқын. 

  

Қымбатты қазақстандықтар! 

Біз саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімнің арқасында экономикамызды, саясатымызды және 

санамызды жаңғыртуға кірістік. 

Технологиялық және инфрақұрылымдық тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне тың серпін берілді. 

Конституциялық реформа билік тармақтары арасындағы балансты  нақтылай түсті. 

Біз ұлттық сананы жаңарту үдерісін бастадық. 

Бұл базалық үш бағыт Қазақстан жаңғыруының жүйелі үш тұғыры болып саналады. 

Біз жаңа заманға сай болу үшін Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы тарихи өрлеу 

бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек. 

________________ 

 

 

 



Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 
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Новые возможности развития в условиях 

 четвертой промышленной революции 

  

  

         Уважаемые казахстанцы! 

  

Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных 

изменений: технологических, экономических и социальных. 

Новый технологический уклад кардинально меняет то, как мы работаем, реализуем свои гражданские 

права, воспитываем детей. 

Необходимость быть готовыми к глобальным изменениям и вызовам побудила нас принять Стратегию 

развития «Казахстан-2050». 

Мы поставили целью войти в тридцатку самых развитых стран мира. 

Реализуется План нации – 100 конкретных шагов, из которых 60 уже исполнены. Остальные носят в 

основном долгосрочный характер и осуществляются планомерно. 

В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана. 

Успешно реализуется Программа индустриализации. 

Принята комплексная программа «Цифровой Казахстан». 

Разработан комплексный Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Наши долгосрочные цели остаются неизменными. 



Все необходимые программы у нас есть. 

Данное Послание определяет, что нам предстоит сделать для успешной навигации и адаптации в 

новом мире – мире Четвертой промышленной революции. 

  

  

Дорогие соотечественники! 

  

Мы создали независимый Казахстан, который стал брендом, вызывающим доверие и уважение в 

мире. 

В 2017 году наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН. 

В январе 2018 года мы председательствуем в нем. 

Мы стали первым государством среди стран СНГ и Восточной Европы, которое мировое сообщество 

избрало для проведения Всемирной специализированной выставки «ЭКСПО». 

В Казахстане выстроена успешно функционирующая модель рыночной экономики. 

В 2017 году страна, преодолев негативные последствия мирового кризиса, вернулась на траекторию 

уверенного роста. 

По итогам года рост валового внутреннего продукта составил 4%, а промышленного производства – 

более 7%. 

При этом в общем объеме промышленности обрабатывающий сектор превысил 40%. 

Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу. 

Бедность сократилась в 13 раз, уровень безработицы снизился до 4,9%. 

В основе социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное и 

межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться нашей главной ценностью. 

Тем не менее мы должны четко осознавать, что достижения Казахстана – надежная база, но не 

гарантия завтрашних успехов. 

Эпоха «нефтяного изобилия» практически подходит к концу. Стране требуется новое качество 

развития. 

Глобальные тренды показывают, что оно должно основываться в первую очередь на широком внедрении 

элементов Четвертой промышленной революции. 

Это несет в себе как вызовы, так и возможности. 

Уверен, у Казахстана есть все необходимое для вхождения в число лидеров нового мира. 

Для этого нужно сконцентрироваться на решении следующих задач. 

  

ПЕРВОЕ. Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. 

Именно ее результаты стали одним из основных стабилизирующих факторов в кризисных 2014-2015 

годах, когда цены на нефть резко снизились. 

Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда неизменен. 

В то же время индустриализация должна стать более инновационной, используя все 

преимущества нового технологического уклада 4.0. 

Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и 

цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции. 



Они должны в первую очередь стимулировать трансферт технологий. 

Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных 

предприятий, а затем этот опыт широко распространить. 

Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и 

других инновационных решений. 

Она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных центров, таких как Назарбаев 

Университет, МФЦА и Международный технопарк IT-стартапов. 

Серьезного пересмотра требует организация деятельности Парка инновационных технологий 

«Алатау». 

Основными факторами успеха инновационной экосистемы являются стимулирование спроса на новые 

технологии со стороны реального сектора и функционирование частного рынка венчурного 

финансирования. 

Для этого необходимо соответствующее законодательство. 

Кроме того, особое значение приобретает развитие IT- и инжиниринговых услуг. 

Цифровизация экономики, помимо дивидендов, несет и риски масштабного высвобождения рабочей 

силы. 

Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей 

силы. 

Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под 

потребности новой индустриализации. 

В 2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной 

становлению промышленности «цифровой эпохи». 

  

ВТОРОЕ. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала. 

Мир XXI века продолжает нуждаться в природных ресурсах, которые и в будущем будут иметь 

особое место в развитии глобальной экономики и экономики нашей страны. 

Однако следует критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к 

управлению природными ресурсами. 

Необходимо активно внедрять комплексные информационно-технологические платформы. 

Важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а 

также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии. 

Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» показала, как стремительно движется прогресс в 

сфере альтернативной, «чистой» энергии. 

Сегодня на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового производства 

электроэнергии. 

По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80%. 

Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году. 

Сегодня у нас уже действует 55 объектов ВИЭ общей мощностью 336 МВт, которыми в 2017 году 

выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч «зеленой» энергии. 

Важно стимулировать бизнес, инвестировать в «зеленые» технологии. 

Акимам регионов необходимо принять меры по современной утилизации и переработке твердо-

бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса. 



Эти и другие меры потребуют актуализации законодательства, в том числе Экологического кодекса. 

  

ТРЕТЬЕ. «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. 

Аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности 

труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. 

Мы научились выращивать различные сельхозкультуры, производить зерно. 

Гордимся этим. 

Но этого уже недостаточно. 

Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественной готовой 

продукцией. 

Важно кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение этой задачи. 

Приоритетного внимания требует развитие аграрной науки. 

Она должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к 

отечественным условиям. 

При этом необходимо пересмотреть роль аграрных университетов. 

Они должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально будут работать в 

АПК или заниматься научной деятельностью.   

Этим вузам требуется обновить программы обучения и стать центрами распространения самых 

передовых знаний и лучшей практики в АПК. 

Например, многократного повышения производительности можно достичь благодаря технологиям 

прогнозирования оптимального времени для посевной и уборки урожая, «умного 

полива», интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы с вредителями и 

сорняками. 

Беспилотная техника позволяет значительно сократить себестоимость земледелия, минимизируя 

человеческий фактор. 

Внедрение новых технологий и бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК усиливают 

необходимость кооперации хозяйств. 

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам. 

Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных 

рынках и продвигать отечественную продукцию. 

Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и 

экологичности продукции. 

Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания «Сделано в Казахстане», 

который должен стать узнаваемым в мире. 

Кроме того, необходимо стимулировать тех, кто использует землю с наилучшей отдачей, и принимать 

меры к неэффективным пользователям. 

Нужно переориентировать неэффективные субсидии на удешевление банковских кредитов для 

субъектов АПК. 

Поручаю увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной 

сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. 

  

ЧЕТВЕРТОЕ. Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. 



Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. 

Об этом немало сказано. 

В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. 

Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов. 

Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру. 

Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых технологий, таких как блокчейн, для 

отслеживания движения грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а также 

упрощения таможенных операций. 

Современные решения позволяют организовать взаимодействие всех звеньев логистики. 

Использование «больших данных» (Big data) позволит обеспечить качественной аналитикой, 

выявить резервы роста и снизить избыточные затраты. 

Для этих целей необходимо внедрить Интеллектуальную транспортную систему. 

Она позволит эффективно управлять транспортными потоками и определять потребности дальнейшего 

развития инфраструктуры. 

Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и 

реконструкции местной сети автодорог. 

Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных средств следует довести в среднесрочной 

перспективе до 150 миллиардов тенге. 

Нужно обеспечить активное участие в этой работе всех акиматов регионов. 

  

ПЯТОЕ. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном секторе. 

Благодаря реализуемым программам объемы ввода жилья в Казахстане превысили 10 миллионов 

квадратных метров в год. 

Эффективно работает система жилищных сбережений, сделавшая жилье доступным для широких 

слоев населения. 

Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние 10 лет на 30% и составляет 

сегодня 21,6 квадратных метра. 

Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров. 

При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные 

материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской 

застройки. 

Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и 

энергоэффективности зданий. 

Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами 

интеллектуального управления. 

Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет 

стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности. 

Важно внести соответствующие изменения в законодательство, в том числе регулирующее сферу 

естественных монополий. 

Акимам нужно более активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. 



Для решения вопроса обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой 

водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 

миллиардов тенге из всех источников. 

  

ШЕСТОЕ. «Перезагрузка» финансового сектора. 

Необходимо завершить очистку банковского портфеля от «плохих» кредитов. 

При этом собственники банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки. 

Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться 

тяжким преступлением. 

Национальный банк не должен быть созерцателем таких деяний. 

Иначе зачем нужен такой госорган? 

Надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть жестким, 

своевременным и действенным. 

Государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан. 

Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. 

Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным 

займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был 

введен запрет на их выдачу физическим лицам. 

Нацбанку и Правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным 

кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики. 

Важным являются дальнейшее улучшение инвестиционного климата и развитие фондового рынка. 

Это одна из основных задач Международного финансового центра «Астана», который начал свою 

работу. 

Используя лучший международный опыт, он должен стать региональным хабом, применяющим 

английское право и современные финансовые технологии. 

Развитию фондового рынка также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний ФНБ 

«Самрук-Казына» на IPO. 

  

СЕДЬМОЕ. Человеческий капитал – основа модернизации. 

Новое качество образования. 

Нужно ускорить создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан 

всех возрастов. 

Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной 

адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. 

В дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты 

программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения. 

В среднем образовании начат переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 

году. 

Это абсолютно новые программы, учебники, стандарты и кадры. 

Потребуется пересмотреть подходы к обучению и росту квалификации педагогов. 

При университетах страны нужно развивать педагогические кафедры и факультеты. 



Необходимо усилить качество преподавания математических и естественных наук на всех уровнях 

образования. 

Это важное условие для подготовки молодежи к новому технологическому укладу. 

Для повышения конкуренции между образовательными учреждениями и привлечения частного капитала 

будет внедрено подушевое финансирование в городских школах. 

Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на 

треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить. 

Во всех регионах на базе дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков и бизнес-

инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры. 

Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в научно-

исследовательскую и промышленно-технологическую среду. 

Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками. 

Разработана и внедряется новая методика изучения казахского языка для русскоязычных школ. 

Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной 

терминологией. 

Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в 

мире терминов. 

Такие «нововведения» иногда доходят до смешного. 

Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фортепиано») и 

таких примеров полно. 

Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически 

приблизить наш язык к международному уровню. 

Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. 

Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях 

образования. 

Знание русского языка остается важным. 

С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с 1-го класса. 

С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных 

дисциплин в 10-м и 11-м классах. 

В результате все наши выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни 

и работы в стране и в глобальном мире. 

Тогда и возникнет настоящее гражданское общество. 

Человек любой этнической группы сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом 

страны. 

Казахстанцы станут единой нацией. 

Содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим 

сопровождением. 

Важно продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов, подключению к 

широкополосному Интернету и оснащению видеооборудованием наших школ. 

Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с 

привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. 



Нужно продолжить реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование 

для всех». 

Государство дает молодому человеку первую профессию. 

Правительство должно выполнить эту задачу. 

В Интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних 

школ, колледжей и вузов. 

Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных населенных пунктах, получить доступ 

к лучшим знаниям и компетенциям. 

В высшем образовании нужно увеличить число выпускников, обученных информационным 

технологиям, работе с искусственным интеллектом и «большими данными». 

При этом следует развивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, 

нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях. 

Требуется осуществить поэтапный переход на английский язык прикладных научных исследований. 

Вузам необходимо активно реализовывать совместные проекты с ведущими зарубежными 

университетами и исследовательскими центрами, крупными предприятиями и ТНК. 

Софинансирование со стороны частного сектора должно стать обязательным требованием для всех 

прикладных научно-исследовательских разработок. 

Нужно выстроить системную политику по поддержке наших молодых ученых с выделением им квот в 

рамках научных грантов. 

К сфере образования пора относиться как к отдельной отрасли экономики со своими 

инвестиционными проектами и экспортным потенциалом. 

Необходимо законодательно закрепить академическую свободу вузов, предоставив им больше прав 

создавать образовательные программы. 

Требуется усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в вузы, 

открывать кампусы мировых университетов. 

Наращивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии. 

Смысл «Рухани жаңғыру» именно в этом. 

Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом 

современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды. 

Первоклассное здравоохранение и здоровая нация. 

С ростом продолжительности жизни населения и развитием медицинских технологий объем 

потребления медицинских услуг будет расти. 

Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а 

не на дорогостоящее стационарное лечение. 

Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. 

Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи. 

Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению 

основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также 

амбулаторного лечения. 

Этот опыт давно есть в мире. 

Нужно смело и активно его внедрять. 



Необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, 

создать научный онкоцентр. 

Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на основе 

передового международного опыта. 

Необходимо провести такую же работу, которую  мы провели в кардиологии, борьбе с туберкулезом и 

родовспоможении. 

Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского 

страхования (ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения, государства и 

работодателей. 

Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений. 

Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена 

Минздравом и Минтрудсоцзащиты. 

Нужно разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

(ГОБМП), определив четкие границы обязательств государства. 

Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или 

через добровольное медицинское страхование, а также сооплату. 

Необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию 

информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных 

паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы. 

Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного 

интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения заболеваний. 

Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров. 

Сегодня мы имеем уникальную Школу медицины Назарбаев Университета, при которой 

функционирует интегрированная университетская клиника. 

Этот опыт должен транслироваться на все медицинские вузы. 

Для реализации этих и других мер следует разработать новую редакцию Кодекса «О здоровье 

народа и системе здравоохранения». 

Качественная занятость и справедливая система социального обеспечения. 

Важно обеспечить эффективность рынка труда, создать условия, чтобы каждый мог реализовать свой 

потенциал. 

Необходимо разработать современные стандарты по всем основным профессиям. 

В этих стандартах работодатели и бизнесмены четко закрепят, какие знания, навыки и компетенции 

должны быть у работников. 

Нужно, исходя из требований профстандартов, разработать новые или обновить 

действующие образовательные программы. 

Резервом экономического роста являются самозанятые и безработные. 

Я не раз требовал разобраться по вопросу самозанятых. 

Министерство труда и социальной защиты населения проявило безответственность и поверхностность 

в этом деле. 

Необходимо предоставить больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную 

занятость – открыть собственное дело или получить новую профессию и устроиться на работу. 

Заслуживает поддержки работа НПП «Атамекен» по обучению бизнесу. 



Важно расширить охват этих категорий населения Программой развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства, усилив ее инструменты. 

Процесс регистрации самозанятых нужно максимально упростить, создать условия, при которых 

будет выгодно добросовестно исполнять свои обязательства перед государством. 

Казахстанцы должны иметь возможность сравнительно быстро найти новую работу, в том числе и в 

других населенных пунктах страны. 

Требуется полномасштабное внедрение единой электронной биржи труда, где должна 

консолидироваться вся информация о вакансиях и лицах, ищущих работу. 

Не выходя из дома человек сможет пройти тесты профориентации, узнать про учебные курсы, меры 

господдержки и найти интересную работу. 

Трудовые книжки тоже следует перевести в электронный формат. 

Закон по электронной бирже труда необходимо принять до 1 апреля 2018 года. 

Социальная политика будет осуществляться через вовлечение граждан в полноценную 

экономическую жизнь. 

Пенсионная система теперь полностью привязана к трудовому стажу. 

Кто больше работал, тот будет получать большую пенсию. 

В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей трудовой 

деятельности. 

В системе социального страхования также будет усилена взаимосвязь между трудовым стажем и 

размерами выплат. 

С 2018 года мы перешли на новый порядок оказания адресной социальной 

помощи малообеспеченным слоям населения. 

Повышен порог ее оказания с 40 до 50% от прожиточного минимума. 

Для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при условии их 

участия в мерах содействия занятости. 

Для нетрудоспособных граждан меры господдержки будут усилены. 

  

  

Дорогие казахстанцы! 

  

Все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме. 

Хочу напомнить, в 2016-2017 годах были трижды повышены пенсии и пособия. 

Базовая пенсия выросла в общей сложности на 29%, солидарная – на 32%, пособия на рождение 

ребенка – на 37%, а по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43%. 

Заработная плата работников здравоохранения увеличилась до 28%, образования – до 29%, 

социальной защиты – до 40%, госслужащих корпуса «Б» – на 30%, стипендии – на 25%. 

Время кризисное. И не многие страны в мире смогли также повысить социальные расходы. 

Расходы республиканского бюджета на социальную сферу в 2018 году увеличены на 12% и 

превысили 4,1 триллиона тенге. 

Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит доходы более 3 

миллионов казахстанцев. 



С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%. 

Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, воспитывающим детей-

инвалидов, составило до 16%. 

С 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового 

стажа. 

Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, 

осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. 

Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 

тысяч семей. 

На эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году. 

Для повышения престижа профессии учителя поручаю с    1 января 2018 года должностной оклад 

учителей, которые переходят на обновленное содержание учебного материала, увеличить на 30%. 

Обновленное содержание – это современные учебные программы, соответствующие 

международным стандартам и прошедшие адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах. 

Они дают нашим детям необходимые функциональную грамотность и критическое мышление. 

Кроме того, поручаю ввести в 2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень 

квалификации с увеличением разрывов между категориями. 

Категории необходимо присваивать через национальный квалификационный тест, как это делается 

во всем мире. 

Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию. 

В результате в зависимости от подтвержденной квалификации в целом заработная плата 

учителей вырастет от 30 до 50%. 

Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге. 

ВОСЬМОЕ. Эффективное государственное управление. 

Нужно продолжить работу по сокращению издержек для предпринимателей и населения 

при государственном администрировании. 

В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного на дальнейшее дерегулирование 

бизнеса. 

Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с ее оказанием 

по принципу «одного окна». 

Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к 

комплексным по принципу «одного заявления». 

Также следует продолжить работу по повышению качества услуг субъектов естественных монополий. 

Важно устанавливать обоснованные тарифы им и энергопроизводителям с учетом инвестиционных 

программ. 

Требуются решительные действия по улучшению бизнес-климата, особенно на региональном уровне. 

Правительство должно подготовить новый пакет системных мер по поддержке бизнеса, вывода его из 

тени. 

Следует ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения 

числа подведомственных организаций госорганов. 

Те подведомственные организации, которые реально необходимы, следует по 

возможности консолидировать для снижения административных расходов. 



Высвобожденные средства нужно направить на внедрение новой системы оплаты труда 

госслужащих на основе факторно-балльной шкалы. 

Она сократит диспропорции в окладах госслужащих регионов и центра, а также будет учитывать 

характер работы и ее эффективность. 

Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам госслужбы реализовать в 2018 

году пилотные проекты в центральных и местных госорганах по внедрению этой системы. 

Необходимо более полно раскрыть потенциал эффективности государственной службы в 

регионах через повышение их экономической самостоятельности и ответственности. 

В целом фокус региональной политики следует перенести с выравнивания расходов 

на стимулирование роста собственных доходов регионов. 

В частности, одним из перспективных источников для любого региона является развитие въездного и 

внутреннего туризма, создающего сегодня каждое десятое рабочее место в мире. 

Правительству в свою очередь надо принять комплекс мер, включая упрощение визовых процедур, 

развитие инфраструктуры и снятие барьеров в отрасли туризма. 

В рамках фискальной децентрализации необходимо решить вопрос передачи в региональные 

бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса. 

С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью 

населения свыше 2 тысяч человек законодательно предусмотрено внедрение самостоятельного 

бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. 

С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах. 

В бюджет села передано 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также 19 

направлений расходов. 

Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения. 

Кроме того, государственные органы должны применять современные цифровые технологии для 

учета замечаний и предложений граждан в режиме реального времени и оперативного 

реагирования. 

Внедряя новые технологии, государству и компаниям следует обеспечивать надежную 

защиту своих информационных систем и устройств. 

Сегодня понятие кибербезопасности включает в себя защиту не просто информации, но и доступа к 

управлению производственными и инфраструктурными объектами. 

Эти и иные меры должны найти отражение в Стратегии национальной безопасности Казахстана. 

  

ДЕВЯТОЕ. Борьба с коррупцией и верховенство закона. 

Будет продолжена превентивная борьба с коррупцией. 

Проводится большая работа. 

Только за 3 последних года осуждено за коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и 

руководителей госкомпаний. 

За этот период возмещено порядка 17 миллиардов тенге нанесенного ими ущерба. 

Важной является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением 

и бизнесом. 

В частности, граждане должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать 

качественные ответы. 

Осуществляются институциональные преобразования судебной и правоохранительной систем. 



В законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном 

процессе, снижение его репрессивности. 

Расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии. 

Разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов. 

Работу по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, 

гуманизации правоохранительной деятельности необходимо продолжить. 

В сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности нужно активно 

внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах 

массового пребывания граждан, контроля за дорожным движением. 

  

ДЕСЯТОЕ. «Умные города» для «умной нации». 

2018 год – год 20-летнего юбилея нашей столицы – Астаны. 

Ее становление и вхождение в число важнейших центров развития Евразии – предмет нашей общей 

гордости. 

Современные технологии дают эффективные решения проблем быстрорастущего мегаполиса. 

Нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт Сити» и 

развития компетенций людей, переселяющихся в город. 

В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. 

Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать. 

Поэтому на основе опыта Астаны необходимо сформировать «эталонный» стандарт «Смарт Сити» и 

начать распространение лучших практик и обмен опытом между городами Казахстана. 

«Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и 

повышения качества жизни на всей территории страны. 

Вот 10 задач. Они понятны и ясны. 

  

  

Дорогие казахстанцы! 

  

Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу мы приступили 

к модернизации экономики, политики и сознания. 

Дан импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития. 

Конституционная реформа установила более точный баланс ветвей власти. 

Мы развернули процесс обновления национального сознания. 

По сути, эти три базовых направления являются системной триадой казахстанской модернизации. 

Чтобы соответствовать новому времени, нам предстоит сплотиться в единую нацию – нацию, 

стоящую на пороге исторического восхождения в условиях Четвертой промышленной революции. 

 

 

 

 



Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 
2018 жылғы 5 қазан 

 

 
 
 
 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:  
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ 

  

Құрметті қазақстандықтар! 

Біз тәуелсіздік жылдары көп жұмыс атқардық. 

Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан заманауи прогрессивті мемлекет құрып, бейбітшілік пен 

қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік. 

Сапалы әрі тарихи маңызы зор құрылымдық, конституциялық және саяси реформалар жүргіздік.   

Қазақстанның халықаралық беделінің артуына және оның аймақтағы геосаяси рөлінің күшеюіне қол 

жеткіздік. 

Біз өңірлік және жаһандық проблемаларды шешу ісіне зор жауапкершілікпен қарайтын жауапты әрі 

қалаулы халықаралық серіктес ретінде танылдық. 

Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері арасынан «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу үшін 

әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші мемлекет болды.  

Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іскерлік, инновациялық және мәдени орталығы ретінде қалыптасуын 

қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз – Астананы салдық. 

Халық саны 18 миллионнан асып, өмір сүру ұзақтығы 72,5 жасқа жетті. 

Біз берік экономикалық негіз қалыптастырдық.  

Соңғы 20 жыл ішінде елімізге 300 миллиард АҚШ доллары көлемінде тікелей шетел инвестициясы 

тартылды. 

Экономиканы өркендетудің негізі саналатын шағын және орта бизнес нығайып келеді. 

Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы орынға 

көтерілді. 



Біз әрдайым сыртқы сын-қатерлерге дер кезінде назар аударып, оларға дайын бола білдік.        

Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде қажетті бағдарламалық бастамалар жасадым. 

Олардың жүзеге асырылуы табысты дамуымыздың негізгі факторына айналды.  

Біздің стратегиялық мақсатымыз – 2050 жылға қарай әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу. 

2014 жылы еліміздің инфрақұрылымын жаңартатын «Нұрлы жол» кешенді бағдарламасын іске асыруды 

бастадық. 

Үш жыл бұрын «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарын жарияладық. 

Содан кейін еліміздің Үшінші жаңғыруына кірістік. 

Оның басты міндеті – Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық 

өсімнің жаңа моделін құру. 

Еліміздің орнықты дамуы өмір сүру деңгейін одан әрі арттыруға деген зор сенім ұялатады. 

Біз жаңа міндеттерді атқаруға дайынбыз. 

Құрметті отандастар! 

Соңғы кездері әлемдік саяси және экономикалық трансформация үдерістері күшейе түсті. 

Әлем қарқынды түрде өзгеріп келеді. 

Мызғымастай көрінген жаһандық қауіпсіздік жүйесінің тұғыры мен халықаралық сауда ережелері 

бұзылуда. 

Жаңа технологиялар, роботтандыру мен автоматтандыру еңбек ресурстарына және адам капиталының 

сапасына қатысты талаптарды күрделендіруде. 

Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа архитектурасы түзілуде. 

Бұл орайда қор нарықтары кезекті қаржы дағдарысына алып келуі мүмкін жаңа «сабын көбігін» үрлеуде. 

Бүгінде жаһандық және жергілікті проблемалар тоғыса түсуде. 

Мұндай жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің және мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің басты 

байлығы – адамның даму мәселесі болып отыр.  

Үкімет, әрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік компанияның басшысы жұмыс тәсілдерін өзгертуі қажет. 

Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі  басты басымдыққа айналуға тиіс.  

Мен лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін және қызметке лайықтылығын дәл осы өлшемге сәйкес 

бағалайтын боламын. 

* * * 

Қазақстандықтардың әл-ауқаты, ең алдымен, табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс сапасына 

байланысты. 

І. ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ 

Адам еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы меңгергенде және лайықты жалақы алуға немесе жеке кәсіп 

ашып, оны дамытуға мүмкіндік болған кезде табыс артады. 

Мемлекет пен адамдардың күш біріктіруінің арқасында ғана біз Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құра 

аламыз. 

Біріншіден, Үкіметке 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есе, яғни 28 мыңнан 42 

мыңға дейін өсіруді тапсырамын. 

Бұл барлық сала бойынша түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 миллион 300 

мың адамның еңбекақысын тікелей қамтиды. 



Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің еңбекақысы көбейіп, орта есеппен 35 

пайызға өседі.  

Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда  республикалық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу 

керек. 

Осыған орай, енді, ең төменгі жалақы  ең төменгі күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең төменгі 

жалақының жаңа мөлшері бүкіл экономика ауқымындағы еңбекақы өсімінің катализаторына айналады. 

Төмен жалақы алатын қызметкерлердің еңбекақысын көтеруге қатысты бұл бастаманы ірі компаниялар 

қолдайды деп сенемін. 

Екіншіден, бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру 

және нарық еркіндігін қолдау керек. 

Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, қазақстандықтардың басым бөлігі табыспен 

қамтамасыз етіледі. 

БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың өзінде «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын іске қостық. 

Өңірлерге жұмыс сапарым барысында мұның тиімділігіне көз жеткіздім. 

Бағдарламаның қолданылу мерзімін 2025 жылға дейін ұзарту керек. 

Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын қосымша кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қарастыру 

қажет. 

Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық түсіруге 

және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндік береді. 

ЕКІНШІ. Экономикада бәсекелестікті дамыту және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен 

табиғи монополиялардың қызметі үшін белгіленетін тарифтер саласында тәртіп орнату 

мақсатымен батыл шаралар қабылдау керек.  

Коммуналдық қызмет пен табиғи монополияларды реттеу салаларында тарифтің жасалуы және 

тұтынушылардан жиналған қаржының жұмсалуы әлі күнге дейін ашық емес. 

Монополистердің инвестициялық міндеттемелеріне тиімді мониторинг пен бақылау жүргізілмей отыр. 

Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен айналысып, бәсекелестікті қорғау функциясын елеулі түрде 

күшейте отырып, монополияға қарсы ведомствоның жұмысын реформалауы керек. 

Бұл – маңызды мәселе, ол бизнес үшін кететін шығынның артуына, адамдардың нақты табысын азайтуға 

әкеп соқтырады. 

ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз әкімшілік қысымнан және қылмыстық қудалау қаупінен қорғауды 

арттыра түсу керек. 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық заңнамасының бұзылуы жөніндегі қылмыстық жауапкершіліктің 

қолданылу шегін, айыппұлды өсіре отырып, 50 мың айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды 

тапсырамын. 

Сондай-ақ, негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен күрес болуға тиіс Қаржы мониторингі комитетіне 

функцияларын бере отырып, Экономикалық тергеу қызметін қайта құру қажет.    

Біз «қолма-қол ақшасыз экономикаға» бет бұруымыз керек. 

Мұнда жазалаушы ғана емес, сондай-ақ бизнестің қолма-қол ақшасыз есеп айырысуын қолдау сияқты 

ынталандырушы құралдарға да сүйенген жөн.   

Салық және кеден саласындағы ақпараттық жүйелер интеграциясының аяқталуы әкімшілендірудің 

ашықтығын арттырады.   

Үкімет үш жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі айналымды кем дегенде 40 пайызға қысқарту үшін нақты 

шаралар қабылдауға тиіс. 



Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салықтың негізгі сомасы 

төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін «салық 

амнистиясын» жүргізуге кірісуді тапсырамын. 

ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған индустрияландыру мәселесі экономикалық саясаттың негізгі 

элементі болуға тиіс. 

Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау көрсетуге баса мән беруі қажет.   

Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға тиіс. 

Оған біздің тауарларымызды өңірлік және әлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту керек. 

Сонымен бірге, халық тұтынатын тауарлардың ауқымды номенклатурасын игеріп, «қарапайым заттар 

экономикасын» дамыту үшін кәсіпорындарымызға көмектесу қажет.    

Бұл экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты отандық 

тауарлармен толтыру үшін де маңызды. 

Үкіметке өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспортты қолдау мақсатымен алдағы 3 жылда қосымша 

500 миллиард теңге бөлуді тапсырамын.  

Басымдығы бар жобаларға қолжетімді несие беру міндетін шешу үшін Ұлттық банкке кемінде 600 

миллиард теңге көлемінде ұзақ мерзімге қаржы бөлуді тапсырамын. 

Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп, осы қаражаттың көзделген мақсатқа жұмсалуын қатаң бақылауды 

қамтамасыз етуі керек.    

Ірі әрі серпінді жобаларды жүзеге асыру үшін шетелдік инвесторлармен бірлесіп инвестиция салу 

қағидаты бойынша жұмыс істейтін Шикізаттық емес секторға бөлінетін тікелей инвестиция қорын құру 

мәселесін қарастыру қажет. 

Сондай-ақ, көлік-логистика және басқа да қызмет көрсету секторларын ілгерілету жөніндегі жұмыстарды 

жандандыру керек. 

Бай табиғатымыз бен мәдени әлеуетімізді пайдалану үшін сырттан келетін және ішкі туризмді дамытуға 

ерекше көңіл бөлу қажет. Үкімет қысқа мерзімде салалық мемлекеттік бағдарлама қабылдауға тиіс.     

БЕСІНШІ. Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске асыру керек. 

Негізгі міндет – еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын 2022 жылға 

қарай 2,5 есе көбейту. 

Мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде 

тартуға бағыттау қажет. 

Біз икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік 

мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін 

пайдалануымыз керек. 

Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін жаппай оқыту жүйесін 

қалыптастырған жөн. 

Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге 

қарастыруды тапсырамын.  

АЛТЫНШЫ. Инновациялық және сервистік секторларды дамытуға ерекше көңіл бөлген жөн. 

Ең алдымен, «болашақтың экономикасының» баламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина, 

үлкен деректер, заттар интернеті, жасанды интеллект, блокчейн және басқа да бағыттарын ілгерілетуді 

қамтамасыз ету қажет. 

Еліміздің жаһандық әлемдегі орны мен рөлі келешекте нақ осыларға байланысты болады. 

Үкіметке Назарбаев Университетімен бірлесіп, нақты жобаларды анықтай отырып, әрбір бағыт бойынша 

арнайы бағдарламалар әзірлеуді тапсырамын. 



Университет базасында жасанды интеллект технологиясын әзірлеумен айналысатын ғылыми-зерттеу 

институтын құру сондай жобалардың бірі бола алады. 

ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы өркендету үшін қаржы секторының рөлін күшейтіп, ұзақ мерзімді 

макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет. 

Бағаның өсуі, қаржыландыруға қолжетімділік, банктердің орнықтылығы – міне, осы мәселелер көбіне 

қазір жұрттың қызығушылығын тудырып отыр. 

Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп, қаржы секторын және нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға қарсы 

кешенді саясат жүргізу мәселелерін жүйелі түрде шешуді бастауы керек. 

Қалыптасқан жағдайда экономиканы, әсіресе, өңдеу секторы мен шағын және орта бизнесті 

несиелендіруді ұлғайту өте маңызды. 

Сондай-ақ, зейнетақы активтері мен әлеуметтік сақтандыру жүйесінің ресурстарын басқару тиімділігін 

арттырып, баламалы қаржы құралдарын – құнды қағаз нарығы, сақтандыру және басқа да салаларды 

нақты дамыту керек. 

Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға қолжетімділікпен қамтамасыз ету ісінде «Астана» 

халықаралық қаржы орталығы маңызды рөл атқаруға тиіс. 

Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін, биржаны арнайы құрдық. 

Барлық мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар осы алаңды белсенді пайдаланып, оның тез 

қалыптасуына және дамуына атсалысуы керек. 

* * * 

Аталған шаралардың тиімді жүзеге асырылуы жалақының өсуі мен жаңа жұмыс орындарының ашылуы 

есебінен қазақстандықтардың табысын арттырады. 

Бұл үдерістер әрдайым Үкіметтің басты назарында болуға тиіс. 

II. ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ 

Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір сүру деңгейінің артуы. 

Білім берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы және қауіпсіз 

жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық отбасына қатысты.     

Осыған орай, Үкімет әлеуметтік секторға, қауіпсіздік пен инфрақұрылымға мән бере отырып, бюджет 

шығыстарының басымдықтарын қайта қарауға тиіс. 

БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына барлық көздерден 

жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу қажет.   

Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету сапасын елеулі түрде арттыруды қамтамасыз ететін тиісті 

реформаларды жүзеге асыру үшін бағыттау керек.   

ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек. 

Ойлау негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден 

қалыптасады.     

Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және 

командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда. 

Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және балабақшадағы басқа да 

қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау қажет.   

Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесіп, биыл тиісті «Жол картасын» әзірлеуі керек. 

ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер белгіленген, қазіргі кезеңде солардың 

орындалуына баса назар аударған жөн.  



Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік мектептер үшін бірыңғай 

стандарт болуға тиіс. Бұл мектеп білімін реформалаудың қорытынды кезеңі болады. 

Білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық стандарттарға негізделуге тиіс. 

Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кәсіби 

диагностика жүргізу маңызды.     

Бұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы мен мұғалімнің оқу жүктемесін азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, бүкіл мектептер мен балабақшаларды бейнебақылау 

жүйесімен қамтамасыз етуді, мектеп психологтарының жұмысын күшейтуді және басқа да дәйекті 

шараларды жүзеге асыруды тапсырамын.   

Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен оқушыларға орын жетіспейтіні, мектептердің үш 

ауысымда оқыту және апат жағдайында болу проблемалары мейлінше сезіліп отырған  өңірлер үшін 

Үкіметке 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттен қосымша 50 миллиард теңге қарастыруды 

тапсырамын. 

ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог мәртебесі туралы» заңды әзірлеп, қабылдау қажет деп 

санаймын. 

Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлері үшін барлық игілікті қарастырып, 

жүктемені азайтуға, жөнсіз тексерістер мен міндеттен  тыс функциялардан арашалауға тиіс.    

БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау сапасына қатысты 

талаптар күшейтіледі. 

Біз гранттардың санын көбейттік, енді жауапкершіліктің кезеңі келді. 

Жоғары оқу орнының табыстылығын бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген студенттердің жұмыспен 

қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы. 

Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажет. 

Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев Университетінің 

тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы әлемнің жетекші 

университеттерімен әріптестік орнату маңызды. 

Қазіргі білім инфрақұрылымының базасында Назарбаев Университетінің үлгісімен өңірлік жаңа жоғары 

оқу орнын құру қажет деп санаймын.      

АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет сапасы халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің аса маңызды 

компоненті болып саналады.  

Ең алдымен, әсіресе ауылдық жерлерде алғашқы медициналық-санитарлық көмектің қолжетімді болуын 

қамтамасыз ету қажет. 

Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін қызметкерлерді ынталандыру үшін 2019 жылдың 1 

қаңтарынан бастап ауруларды емдеу ісін басқарудың жаңа тәсілдерін енгізген учаскелік медицина 

қызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен 20 пайызға көбейтуді тапсырамын.   

Осы мақсаттарға келесі жылы 5 миллиард теңге бөлінеді.   

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар мен ауруханалар медициналық құжаттарды 

қағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге тиіс. 

Бұл 2020 жылға қарай бүкіл тұрғындардың электронды денсаулық паспорттарын жасауға, кезектерді, 

бюрократияны жоюға, қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Осыған дейін жасалған кардиологиялық және нейрохирургиялық кластерлердің тәжірибесін пайдаланып, 

2019 жылы Астанада Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықтың құрылысын бастау керек.     

Осылайша біз көптеген адам өмірін сақтап қаламыз. 



ЖЕТІНШІ.  Өңірлік деңгейдегі резервтерді тауып, бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың 

қолжетімділігін арттыру қажет. 

Үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуды тапсырамын. 

Сондай-ақ, қолданыстағы, әсіресе мектептердегі спорт ғимараттарын тиімді пайдаланып, дене 

шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, парктерді, саябақтарды жабдықтау қажет. 

СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің басты басымдығы. Бұл – қазақстандықтар сапалы азық-

түлікті пайдалануға тиіс деген сөз. 

Бүгінде халықты сапасыз әрі денсаулыққа және өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерден қорғайтын тұтас саясат жоқ. 

Үкіметке шаралар қабылдауды және осы жұмысты ретке келтіруді тапсырамын. 

Келесі жылдан бастап Тауарлар мен көрсетілетін қызмет сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті 

жұмысын бастауға тиіс. 

Оның қызметі, ең бастысы, азық-түлікке, дәрі-дәрмекке, ауыз суға, балалар тауарына, медициналық 

қызмет көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын болады.   

Бұл үшін заманауи зертханалық базаны қамтамасыз етіп, білікті мамандар штатын қалыптастыру қажет. 

Бұл орайда, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын қоғамдық ұйымдарды институционалды тұрғыдан 

күшейтіп, оларды белсенді пайдаланған жөн. 

Біз әрдайым бизнеске көмек көрсетеміз, бірақ адам, оның құқықтары мен денсаулығы маңыздырақ. 

Мемлекет әкімшілік кедергілерді азайту барысында көптеген тексерістен, рұқсат беру және басқа да 

рәсімдерден бас тартты. 

Сондықтан, ұсынылатын тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі үшін бизнес 

қоғамдастығы да жауап береді. 

Жалпы, бизнес пайда табуды ғана емес, сондай-ақ, мемлекетпен бірлесіп азаматтарымыздың қауіпсіздігі 

мен жайлы тұрмысын қамтамасыз етуді де ойлауы керек.    

* * * 

Халыққа сапалы әлеуметтік қызмет көрсету ісі тұрғын үй жағдайын жақсарту, еліміздегі кез келген елді 

мекенде жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру сипатындағы мол мүмкіндіктермен үйлесімді түрде толыға түсуге 

тиіс. 

III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен қауіпсіздігі, 

тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы елді мекеннің және сапалы инфрақұрылымның болуы. 

БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй. 

Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына зор серпін беріп отырған «Нұрлы жер» бағдарламасын табысты іске 

асырудамыз. 

Тұрғын үй ипотекасының қолжетімділігін арттыратын жаңа ауқымдағы «7-20-25» бағдарламасы қолға 

алынды. 

Әкімдерге жергілікті бюджет есебінен жеңілдетілген ипотека бойынша алғашқы жарнаны ішінара 

субсидиялау мәселесін пысықтауды тапсырамын. 

Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру біліктілігі жоғары педагогтер, медицина қызметкерлері, 

полицейлер және өңірге қажетті басқа да мамандар үшін ипотеканың қол жетімділігін арттырады. 

Сондай-ақ, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтары үшін ірі қалаларда жалдамалы тұрғын үй 

құрылысын ұлғайту қажет. 

Бұл шаралар 250 мыңнан астам отбасы үшін тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. 



Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс алаңдарына арналған инженерлік инфрақұрылым жүргізуді 

қоса алғанда, мемлекет бес жыл ішінде 650 мың отбасыға немесе 2 миллионнан астам азаматтарымызға 

қолдау көрсетеді. 

ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына жаңа тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету қажет. 

Бүгінде жетекші елдердің экономикасы, көбіне, жаһандық қалалар немесе мегаполистер арқылы 

танылады. 

Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан астамы қалаларда түзіледі. 

Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты, моноқалалары мен шағын облыс орталықтары бар 

аграрлы экономика басымдыққа ие болды. 

Сондықтан 18 миллион халқы бар ел үшін миллионнан астам тұрғыны бар 3 қаланың болуы,  соның 

ішінде 2 қаланың тәуелсіз Қазақстан дәуірінде осы қатарға қосылуы  – үлкен жетістік. 

Астана мен Алматы еліміздегі ішкі жалпы өнімнің 30 пайыздан астамын қазірдің өзінде қамтамасыз етіп 

отыр. 

Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы кәсіпорындар мен тұрғындардың жедел өсіп келе жатқан 

қажеттіліктеріне сай бола бермейді. 

Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша республикалық маңызы бар инфрақұрылым 

қалыптастырдық. 

2015 жылдан бастап 2400 шақырым автомобиль жолы салынды және қайта жөнделді. Бұл жұмыстар 

жалғасуда және 2020 жылға дейін қосымша 4600 шақырым жол пайдалануға беріледі. 

Енді өңірлік және қалалық инфрақұрылымды жүйелі түрде дамытқан жөн. 

Осы мақсатқа орай биыл қаржыландыру көлемі арты: жергілікті маңызы бар жолдарға 150 миллиард 

теңгеге дейін, ауылдық  жерлерді сумен қамтуға 100 миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінді. 

Әкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі мейлінше өткір проблемаларды шешуге күш жұмылдыруы 

керек. 

Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға алып, қосымша инфрақұрылымдық мәселелер тізімін жасап, жобаларды 

бағалап, оларды қаржыландыру көздерін іздеп табуы қажет. 

Жаңа мектептер, балабақшалар, ауруханалар құрылысын елді мекендерді дамыту жоспарларымен 

ұштастыру қажет, сондай-ақ, бұл секторға жеке инвесторларды тарту үшін жағдай жасаған жөн. 

Сонымен қатар, «инфрақұрылым адамдарға» моделінен «адамдар инфрақұрылымға» моделіне бірте-

бірте көшу қажет. 

Бұл елді мекендерді ірілендіру ісін ынталандырып, бөлінетін қаражатты пайдалану тиімділігін 

арттыратын болады. 

Әрбір өңір мен ірі қала бәсекеге қабілеттіліктің қолда бар басымдықтарын ескеріп, өзіндік орнықты 

экономикалық өсу және жұмыспен қамту моделіне сүйене отырып дамуға тиіс. 

Осыған орай, тірек саналатын ауылдардан бастап республикалық маңызы бар қалаларға дейінгі түрлі 

елді мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін әзірлеу керек. 

Бұл стандарт әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізімі мен қолжетімділігінің, 

көлік, мәдени-спорттық, іскерлік, өндірістік, цифрлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілудің нақты 

көрсеткіштерін және басқа да мәселелерді қамтуға тиіс. 

Экологиялық ахуалды жақсарту, соның ішінде зиянды заттардың таралуы, топырақтың, жердің, ауаның 

жағдайы, қалдықтарды жою, сондай-ақ онлайн түрінде еркін қолжетімді экологиялық мониторинг жүргізу 

жүйесін дамыту жөніндегі жұмыстарды күшейту қажет. 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған «кедергісіз орта» қалыптастыруға зор мән берілуге тиіс. 



2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Еліміздің басқарылатын урбанизациясының жаңа картасына 

айналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын әзірлеуді 

тапсырамын. 

Практикалық шараларды жүзеге асыру үшін нақты іс-шараларды, жобаларды және қаржыландыру 

көлемін көрсете отырып, Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі прагматикалық бағдарламасын 

әзірлеуді тапсырамын. 

Өңірлік дамудың аталған аспектілері іске асырылу мерзімдері 2025 жылға дейін ұзартылуға тиіс «Нұрлы 

жол» және «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламаларында ескерілуі керек. 

Біріншісі көлік инфрақұрылымын дамытуға, екіншісі – коммуналды және тұрғын үй құрылысындағы 

міндеттерді шешуге бағытталуға тиіс. 

Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын» ашу керек. 

ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының жұмысына терең және сапалы өзгерістер қажет. 

Қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі болып саналады. 

Ішкі істер органдарының қызметкерлері қылмыспен күресте «алдыңғы шепте» жүріеді, көбіне өз басын 

қатерге тігіп, азаматтарды қорғайды. 

Сонымен қатар, қоғам құқық қорғау органдарының, ең алдымен, полиция жұмысының түбегейлі 

жақсаруын күтіп отыр. 

Үкіметке Президент Әкімшілігімен бірлесіп, «Ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі жол картасын» 

қабылдауды тапсырамын. 

Реформалар 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырыла бастауға тиіс. 

Біріншіден, Ішкі істер министрлігінің штаттық санын оңтайландырып, полицияны өзіне тиесілі 

емес функциялардан арылту қажет. 

Үнемделген қаражатты полицейлердің жалақысын көбейтуге, олардың тұрғын үй және өзге де әлеуметтік 

мәселелерін шешуге бағыттаған жөн. 

Екіншіден, полиция қызметкерінің жаңа стандартын бекітіп, мансаптық ілгерілеу, сондай-ақ, 

полиция академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу жүйесін өзгерту керек. 

Қызметкерлердің бәрі қайта аттестациялаудан өтуге тиіс. Тек үздіктері ғана қызметін жалғастырады. 

Үшіншіден, халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи форматтарын енгізіп, полицияны бағалаудың 

критерийлерін түбегейлі өзгерткен жөн. 

Полицияның жұмысын сервистік модельге көшіру қажет. 

Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес, керісінше, қиын жағдайда көмек көрсетуші деген 

түсінік орнығуы керек. 

Қалалық және аудандық ішкі істер органдары жанында Халыққа қызмет көрсету орталықтарының 

қағидаты бойынша азаматтарды қабылдау үшін қолайлы жағдай жасау қажет. 

Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық қауіпсіздікке мониторинг жүргізу жүйелерімен жабдықтау керек. 

Қоғам тарапынан білдірілген сенім деңгейі және халықтың өзін қауіпсіз сезінуі полиция жұмысын 

бағалаудың негізгі өлшемдері болуға тиіс. 

ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі жаңғырту. 

Соңғы жылдары көп жұмыс атқарылды, дегенмен, басты міндет – соттарға деген сенімнің жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету шешімін таппай отыр. 

Сонымен қатар, құқық үстемдігі – біздің реформаларымыздың табысты болуының негізгі факторы. 

Біріншіден, сот жұмысының заманауи форматтарын және озық электронды сервистер енгізуді 

жалғастырған жөн. 



Жыл сайын 4 миллион азаматымыз  сотта қаралатын іске қатысады. 

Бұған қаншама күш пен қаражат жұмсалады! 

Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап ететін артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын 

адамдардың жеке өздерінің келуі талап етілсе, қазір оны алыстан жүзеге асыруға болады. 

Екіншіден, сот жүйесінің сапалы дамуын және кадрларының жаңаруын қамтамасыз етіп, үздік 

заңгерлер судья болуға ұмтылатындай жағдай жасау керек. 

Үшіншіден, әсіресе бизнес пен мемлекеттік құрылымдар арасындағы сот арқылы шешілетін дау-

дамайды қарау кезінде түсінікті әрі болжамды сот тәжірибесі керек, сондай-ақ судьяларға заңсыз 

ықпал ету мүмкіндіктерін жою қажет. 

Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына дейін тиісті шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын. 

* * * 

Кез келген реформаларды іске асыру барысында өзінің барлық іс-қимылын халықтың әл-ауқатын 

арттыруға арнайтын жинақы әрі тиімді мемлекеттік аппарат маңызды рөл атқаратын болады. 

IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ 

Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат қалай өзгеруге тиіс? 

БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру. 

«Сапа» – мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа стилі, ал өзін-өзі жетілдіру – оның басты қағидаты болуға 

тиіс. 

Жаңа формацияның мемлекеттік қызметшілері мемлекет пен қоғам арасындағы алшақтықты қысқартуға 

тиіс. 

Бұл арқылы тұрақты кері байланыс орнығып, мемлекеттік саясаттың нақты шаралары мен нәтижелері 

қызу талқыланып, жұртшылыққа түсіндіріледі. 

Мемлекеттік басқару академиясы Назарбаев Университетімен бірлесіп, «Жаңа формацияның басшысы» 

бағдарламасын және басшылық қызметтерге тағайындау кезінде арнайы қайта даярлаудан өткізетін 

курстар әзірлеу қажет.    

Үздік шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі бар немесе әлемнің жетекші университеттерінде білім 

алған жеке сектордағы кәсіби мамандарды тарту маңызды.  

Биыл біз 4 мемлекеттік органға жалақы төлеудің жаңа моделін енгіздік. 

Барлық пилоттық жобалар жақсы нәтижелер көрсетіп отыр. 

Мемлекеттік қызметке қызығушылық артты, әсіресе өңірлік деңгейде оның өзектілігі жоғары. 

Тиімсіз шығындарды оңтайландыру және басшылық құрамын қысқарту есебінен төменгі және орта 

буындағы қызметкерлердің жалақысы 2 - 2,5 есе өсті. 

Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе қысқарды. 

Беделді жоғары оқу орындарын бітірген түлектерді қоса алғанда, біліктілігі жоғары кадрлардың жеке 

сектордан келуі 3 есе артты. 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде орталық аппаратқа арналған конкурс бір орынға 28 адамға дейін, 

ал өңірлік құрылымдарда бір орынға 60 адамға дейін өсті. 

Маңғыстау облысының әкімдігіндегі 1 бос орынға енді 16 адам, ал Әділет министрлігінде орта есеппен 

13 адам үміткер болып отыр. 

Астанада мемлекет-жекеменшік әріптестік аясында іске асырылып жатқан жобаларды қаржыландыруға 

қатысты жаңа тәсілдер есебінен ғана 30 миллиардтан астам теңге үнемделді. 



Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу үшін мемлекеттік органдардың басшыларына «бюджеттік-

кадрлық маневрді» жүзеге асыруға құқық бердім. 

Олар үнемделген қаражатты қызметшілердің жалақысын арттыруға бағыттау мүмкіндігін алды. 

Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар жаңа модельге көшуді қалап отыр. 

Ең бастысы – олар мұны тек жалақыны көбейту ғана емес, бәрінен бұрын, жұмыстарының тиімділігін 

арттыру деп түсінуі керек. 

Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюджет шығысын, соның ішінде  бағынышты мекемелердің 

шығыстарын оңтайландыру және үнемдеу есебінен өтелуін бақылауда ұстауды тапсырамын.   

Бұл жерде аталған жобаның беделін түсірмес үшін формализм мен теңгермешілікке жол бермеу қажет. 

ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін әрбір теңгенің қайтарымының мол болуына қол жеткізу 

керек. 

Тексерістер нәтижелері айқындап отырғандай, құрылыс құны кей жағдайда жобалық құжаттар әзірлеу 

кезеңінде-ақ арттырылып көрсетіледі. 

Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспективасы жоқ екені әуел бастан белгілі болған жобалар бар. 

Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын болсақ, бюджеттің жүздеген миллиард теңгесін үнемдеп, 

тұрғындардың нақты қажетіне бағыттауға болады. 

Үкімет тиімсіз әрі уақтылы емес шығындарды болдырмай, шығыстарды оңтайландырып, қаражатты 

үнемдеу үшін жүйелі шаралар қабылдауы қажет. 

ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жалғасатын болады. 

Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аясында мемлекеттік қызметшілердің 

тұрғындармен тікелей қарым-қатынасын азайтуға қол жеткізген жөн. 

Жер қатынастары мен құрылыс саласындағы бюрократтық рәсімдер жұртшылықты мазалайтын 

мәселелердің бірі болып саналады. 

Бұл салада ашықтық жоқ, халық пен бизнес ақпаратқа толық қол жеткізе алмай отыр. 

Жер қоры мен жылжымайтын мүлік нысандары туралы мәліметтердің бірыңғай ақпараттық базасын 

жасауды тапсырамын. 

Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып, жерді нақты инвесторларға беру керек! 

Бұл – бір ғана мысал. 

Жұрттың және бизнес қоғамдастығының наразылығын туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті 

реттеу жұмыстарын жүргізу керек. 

Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде 90 пайызы 

электронды форматқа көшірілуге тиіс. 

Сол үшін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңды жедел жаңарту керек. 

Екіншіден, қарамағындағы қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқықбұзушылық 

жасаған жағдайда бірінші басшылардың жеке тәртіптік жауапкершілігін күшейту мәселесін 

пысықтау қажет. 

Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін қызметкер тексерушілерден қорықпауға тиіс. 

Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан ада өңірлер» жобалары аясында елорданың жемқорлыққа 

қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі тәжірибесін тарату керек. 

ТӨРТІНШІ. Үкімет пен барлық мемлекеттік органдардың жұмысында формализм мен 

бюрократияны азайту қажет. 



Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдардағы ұзақ отырыстар мен кеңестердің саны еселеп артып, 

сондай-ақ құжат айналымы елеулі түрде көбейді.    

Үкімет әкімдердің және олардың орынбасарларының қатысуымен күніне 7 кеңес өткізетін кездері де 

болады. 

Олар қай кезде жұмыс істейді? 

Мұны доғарып, бұл мәселені ретке келтіру керек. 

Өздеріне нақты міндеттемелер алуға  және солар үшін жария түрде есеп беруге тиіс министрлер мен 

әкімдерге шешім қабылдау еркіндігін ұсыну қажет. 

Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарының әзірленген көрсеткіштер картасы 

бұған негіз болуға тиіс. 

БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін реформалардың жүргізілуіне бақылау 

механизмдерін күшейту қажет. 

Үкімет пен мемлекеттік органдар жыл соңына дейін дамудың аталған барлық мәселелерін қамти отырып, 

нақты индикаторлар мен «жол карталарын» әзірлеуге тиіс, сондай-ақ реформаларды іске қосу үшін 

қажетті заң жобаларының бәрін Парламентке уақтылы енгізуі керек. 

Өз кезегінде, Парламент оларды сапалы әрі жедел қарастырып, қабылдауға тиіс. 

Реформалар мен негізгі стратегиялық құжаттардың жүзеге асырылу барысына мониторинг жүргізіп, 

бағалау үшін қажетті өкілеттіктер бере отырып, Президент Әкімшілігінде Ұлттық жаңғыру офисін құруды 

тапсырамын. 

Бұл офис статистикалық көрсеткіштерге мониторинг жүргізуден бөлек, Экономикалық ынтымақтастық 

және даму ұйымының тәжірибесіне сәйкес, тұрғындар үшін өзекті мәселелер жөнінде халық пен бизнес 

өкілдері арасында тұрақты түрде сауалнама жүргізуді қамтамасыз етеді. 

Офис әрбір бағыт бойынша қалыптасқан  жағдай жөнінде маған үнемі баяндап отырады. 

Үкіметтің әрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен компаниялардың басшылары алға қойылған 

міндеттердің орындалуына дербес жауап беретін болады. 

V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ 

Қазақстанның табысты жаңғыруын қамтамасыз ету үшін бастамашыл белсенді сыртқы саясатты одан әрі 

жүзеге асыру қажет. 

Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз бен осы саладағы нақты айқындалған қағидаттарымыз өзін-өзі толық 

ақтап отыр. 

Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы мемлекетаралық байланыстардың эталоны 

болып саналады. 

Толыққанды интеграциялық бірлестік әрі әлемдік экономикалық қатынастардың белсенді мүшесі ретінде 

қалыптасқан Еуразиялық экономикалық одақ табысты жұмыс істеуде. 

Орталық Азия өңірінде өзара ықпалдастықтың жаңа парағы ашылды. 

Қытай Халық Республикасымен жан-жақты стратегиялық серіктестігіміз дәйекті түрде дамып келеді. 

«Бір белдеу – бір жол» бағдарламасы Қытаймен қарым-қатынасымызға тың серпін берді. 

Менің қаңтар айындағы Вашингтонға ресми сапарым және Президент Дональд Трамппен жүргізген 

келіссөздерім барысында Қазақстан мен АҚШ-тың XXI ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық серіктестігі 

жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізілді. 

Біз сауда және инвестиция саласындағы ірі серіктесіміз – Еуропа Одағымен қарқынды 

ынтымақтастығымызды жалғастыра береміз. 



ТМД елдерімен, Түркиямен, Иранмен, Араб Шығысы және Азия елдерімен өзара тиімді екі жақты 

қатынастар дамып келеді. 

Ақтау қаласындағы саммитте қабылданған Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция Каспий 

маңы елдерімен ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады. 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіндегі миссиясын абыроймен аяқтап келеді. 

Сирия жөніндегі Астана процесі бейбіт жолмен реттеу және осы елдің дағдарыстан шығуы жөнінде тиімді 

жұмыс жүргізіп жатқан бірден-бір келіссөздер форматына айналды. 

Сонымен қатар, қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты бейімделуді және 

ұлттық мүддені прагматизм қағидаттарына сәйкес ілгерілетуді талап етеді. 

* * * 

Барлық кезеңде де табысқа деген нық сенім мен халықтың бірлігі ғана ел тағдырын шешкен. 

Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында ғана біз ұлы асуларды бағындыра аламыз. 

VІ. ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ 

Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін және олардың Отанымызды өркендету 

жолындағы маңызын жете түсінуге тиіс. 

Реформаларды табысты жүзеге асыру үшін қоғамымыздың ортақ мақсатқа жұмылуы аса маңызды. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаппай қолдауға ие болып, қоғамдағы жаңғыру үдерістеріне зор серпін 

берді. 

Бұл бастаманы әрі қарай жалғастырып қана қоймай, оның аясын жаңа мазмұнмен және бағыттармен 

толықтыру қажет. 

Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуға тиіс. 

Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының 

ауқымды платформасын қалыптастыру керек. 

Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды ұсынамын. 

Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға кірісуіміз қажет. 

Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі» жобасының іске қосылуы септігін тигізеді. 

Бұл жоба арқылы өңірлердегі еңбекке қатысты идеологияны ілгерілетуді қолға алу керек. 

Бойскаут қозғалысы сияқты «Сарбаз» балалар-жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әскери-

патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн. 

«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында еліміздің өңірлері бойынша жаппай мектеп туризмін 

қайта жаңғырту керек. 

Бүгінде халықтың әлеуметтік көңіл-күйін айқындайтын негізгі салаларда теңдессіз шаралар ұсынылып 

отыр. 

Бастамалардың қаржылық көлемі 

1,5 триллион теңгеден асады, ал жиынтық әсері одан да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін 

арттыруға зор серпін береді.  

Бұл – ең сенімді әрі тиімді инвестиция. 

Қымбатты қазақстандықтар! 

Халқымыздың бақуатты өмір сүруі және еліміздің озық дамыған 30 елдің қатарына қосылуы – Тәуелсіз 

мемлекетіміздің мәңгілік мұраты. 

Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен төтеп беріп келеміз. 



Бұл – ең алдымен, ел ынтымағының арқасы. 

«Ынтымақты елдің ырысы мол» дейді халқымыз. 

Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай емес. 

Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз ыдырамаса, біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын белес 

болмайды. 

Мен әрбір жолдауымда халықтың әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапасын жақсартуға ерекше мән беріп 

келемін. 

Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың басты 

мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту. 

Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі алда. 

Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп, бойымызға күш-қайрат дарытады. 

Сол сенімді ақтаудан артық мұрат жоқ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. 5 октября 2018 г. 

  

 

 
 

 

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ:  
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

  

Уважаемые казахстанцы! 

  

За годы Независимости нами проделана большая работа. 

Создав современное прогрессивное государство с динамично развивающейся экономикой, мы 

обеспечили мир и общественное согласие. 

Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические 

реформы. 

Добились повышения международного авторитета Казахстана и усиления его геополитической роли в 

регионе. 

Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного и востребованного международного партнера в 

решении региональных и глобальных проблем. 

Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Центральной Азии, который был выбран 

мировым сообществом для проведения международной выставки «ЭКСПО-2017». 

Мы построили новую столицу – Астану, ставшую финансовым, деловым, инновационным и культурным 

центром евразийского региона. 

Численность населения страны превысила 18 миллионов человек, продолжительность жизни достигла 

72,5 лет. 

Мы сформировали прочные экономические основы. 



За последние 20 лет в страну привлечены прямые иностранные инвестиции в объеме 300 миллиардов 

долларов США. 

Развивается малый и средний бизнес, составляющий основу процветания экономики. В рейтинге 

ведения бизнеса Всемирного банка Казахстан поднялся на 36-е место среди 190 стран. 

Мы всегда своевременно реагировали на внешние вызовы и были готовы к ним. 

В связи с этим я выдвигал необходимые программные инициативы по модернизации страны. Их 

реализация стала основным фактором успешного развития. 

Наша стратегическая цель – к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира. 

В 2014 году мы начали реализацию комплексной программы «Нұрлы жол», направленной на 

модернизацию инфраструктуры страны. 

Три года назад был обнародован План нации «100 конкретных шагов». 

Затем мы приступили к Третьей модернизации страны. Ее главная задача – сформировать новую модель 

экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана. 

Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение уровня 

жизни. 

Мы готовы к решению новых задач. 

  

Уважаемые соотечественники! 

В последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации. 

Мир стремительно меняется. 

Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы глобальной безопасности и правила международной 

торговли. 

Новые технологии, роботизация и автоматизация усложняют требования к трудовым ресурсам и 

качеству человеческого капитала. 

Выстраивается совершенно новая архитектура финансовых систем. При этом фондовые рынки 

надувают новый «мыльный пузырь», который может спровоцировать очередной финансовый кризис. 

Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В этих условиях ответом на вызовы и 

залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека. 

Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. 

Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. 

Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие 

занимаемым должностям. 

* * * 

Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества жизни. 

I. РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом своего дела, получает достойную 

заработную плату или имеет возможность открывать и развивать собственное дело. 

Лишь совместными усилиями мы сможем создать Общество Всеобщего Труда. 

Во-первых, поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную  зарплату в 1,5 раза – 

с 28 до 42 тысяч тенге. 

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на 

предприятиях различных форм собственности. 



Повышение охватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплата вырастет в среднем на 

35%. 

На эти цели из республиканского бюджета на 2019–2021 годы нужно выделять 96 миллиардов тенге 

ежегодно. 

При этом теперь минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. Новый размер 

минимальной заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в целом в масштабах всей 

экономики. 

Надеюсь, данная инициатива будет поддержана крупными компаниями в части повышения зарплат 

низкооплачиваемым работникам. 

Во-вторых, нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные 

инвестиции и способствовать свободе рынка. 

Именно бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. 

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020». 

В рамках своих поездок в регионы я убедился в ее эффективности. 

Действие программы следует продлить до 2025 года. 

На ее реализацию необходимо предусмотреть дополнительно не менее 30 миллиардов тенге ежегодно. 

Это позволит за 3 года создать еще не менее 22 тысяч новых рабочих мест, обеспечит поступление 224 

миллиардов тенге налогов и производство продукции на 3 триллиона тенге. 

ВТОРОЕ. Необходимо принять решительные меры по развитию конкуренции в экономике и 

наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. 

В сфере коммунальных услуг и регулирования естественных монополий тарифообразование и 

расходование собранных с потребителей средств до сих пор не прозрачно. 

Отсутствуют эффективный мониторинг и контроль инвестиционных обязательств монополистов. 

Правительству нужно в трехмесячный срок рассмотреть данный вопрос и реформировать работу 

антимонопольного ведомства, значительно усилив функции по защите конкуренции. 

Это важно, поскольку приводит к росту издержек для бизнеса, снижению реальных доходов людей. 

ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления 

и угроз уголовного преследования. 

Поручаю с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым 

нарушениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов. 

Также нужно реорганизовать Службу экономических расследований, передав ее функции в Комитет 

финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. 

Мы должны стремиться к «безналичной экономике». Здесь следует опираться не только на 

репрессивные, но и стимулирующие инструменты, например, поощрять бизнес к использованию 

безналичного расчета. 

Завершение интеграции налоговых и таможенных информсистем повысит прозрачность 

администрирования. 

Правительству необходимо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике 

как минимум на 40% за 3 года. 

Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению 

налоговой амнистии для МСБ, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным 

элементом экономической политики. 



Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе. 

Наша торговая политика должна перестать быть инертной. 

Необходимо придать ей энергичный характер с целью эффективного продвижения наших товаров на 

региональных и мировых рынках. 

Одновременно нужно помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров 

народного потребления, развивать так называемую «экономику простых вещей». 

Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и  насыщения внутреннего рынка 

отечественными товарами. 

Поручаю Правительству направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку 

обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих 3 лет. 

Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить 

долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге. 

Правительству совместно с Нацбанком нужно обеспечить строгий контроль за целевым использованием 

данных средств. 

Для реализации крупных, прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания Фонда прямых 

инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность на принципе 

соинвестирования с иностранными инвесторами. 

Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов услуг. 

Особое внимание следует уделить развитию въездного и внутреннего туризма для использования 

нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству необходимо в сжатые сроки 

принять отраслевую госпрограмму. 

ПЯТОЕ. Нужно в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса. 

Основная задача – увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции 

сельского хозяйства к 2022 году. 

Все меры господдержки необходимо направить на масштабное привлечение современных 

агротехнологий в страну. 

Мы должны использовать лучший опыт управления отраслью путем внедрения гибких, удобных 

стандартов и привлечения «седых голов» – авторитетных зарубежных специалистов в области сельского 

хозяйства. 

Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения 

хозяйства. 

Поручаю Правительству в ближайшие 3 года на эти цели предусмотреть дополнительно не менее 100 

миллиардов тенге ежегодно. 

ШЕСТОЕ. Особое внимание следует уделять развитию инновационных и сервисных секторов. 

Прежде всего необходимо обеспечить развитие таких направлений «экономики будущего», как 

альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, 

искусственный интеллект, блокчейн и другие. 

Именно от них в будущем зависят место и роль страны в глобальном мире. 

Поручаю Правительству совместно с Назарбаев Университетом по каждому направлению разработать 

специальные программы с определением конкретных проектов. 

Одним из них может стать создание на базе университета научно-исследовательского института по 

разработке технологий искусственного интеллекта. 

СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить роль финсектора в развитии реальной экономики и обеспечить 

долгосрочную макроэкономическую стабильность. 



Рост цен, доступ к финансированию, устойчивость банков – вот, что сейчас больше всего интересует 

людей. 

Нацбанку совместно с Правительством нужно наконец начать системно решать вопросы оздоровления 

финансового и реального секторов, проведения комплексной антиинфляционной политики. 

В складывающихся условиях критически важно наращивать кредитование экономики, 

особенно  обрабатывающего сектора и МСБ. 

Необходимо также повышать эффективность управления пенсионными активами и ресурсами системы 

соцстрахования, реально развивать альтернативные финансовые инструменты – рынок ценных бумаг, 

страхование и так далее. 

Важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями, доступом к капиталу должен сыграть 

Международный финансовый центр «Астана». Мы специально создали отдельный суд, финансовый 

регулятор, биржу. 

Всем госорганам и нацкомпаниям следует активно использовать эту площадку и содействовать ее 

быстрому становлению и развитию. 

* * * 

Эффективная реализация перечисленных мер повысит доходы казахстанцев за счет роста зарплат и 

создания новых рабочих мест. 

Данные процессы постоянно должны быть в центре внимания Правительства. 

II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Второй составляющей благополучия является рост уровня жизни. 

Вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного 

проживания касаются каждой казахстанской семьи. 

В связи с этим Правительство должно пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с акцентом на 

социальном секторе, безопасности и инфраструктуре. 

ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение 

из всех источников до 10% от ВВП. 

Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат 

значительное повышение качества обслуживания населения. 

ВТОРОЕ. Необходимо кардинально повысить качество дошкольного образования. 

Основы мышления, умственные и творческие способности, новые навыки формируются в самом раннем 

детстве. 

Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: развития креативности, критического 

мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. 

В этой сфере необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему 

оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. 

Министерству образования и науки совместно с акиматами в текущем году следует разработать 

соответствующую «дорожную карту». 

ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования основные подходы определены – на нынешнем этапе 

нужно сконцентрироваться на их исполнении. 

Система и методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ должны стать единым стандартом 

для государственных школ. Это станет завершающим этапом в реформировании школьного 

образования. 

Система оценки знаний должна основываться на международных стандартах. 



Уже в средней школе важно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на наиболее 

востребованные специальности. Это позволит выстроить индивидуальную траекторию обучения и 

сократить учебную нагрузку на ученика и учителя. 

Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение всех школ и детских садов 

системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие 

последовательные меры. 

В целях повышения доступности образования поручаю Правительству предусмотреть в 

республиканском бюджете на 2019–2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для регионов, 

испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными 

школами. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году Закон «О статусе 

педагога». 

Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить 

нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций. 

ПЯТОЕ. В высшем образовании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных 

заведениях. 

Мы увеличили количество грантов, теперь наступило время усиления ответственности. 

Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их 

трудоустройство на высокооплачиваемую работу. 

Нужно проводить политику по укрупнению вузов. 

На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. 

Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту 

Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров. 

Считаю необходимым на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый 

региональный вуз по примеру Назарбаев Университета. 

ШЕСТОЕ. Качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального 

самочувствия населения. 

В первую очередь нужно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на 

селе. 

Для стимулирования работников ПМСП поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную 

плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. 

Для этого в следующем году будет выделено 5 миллиардов тенге. 

С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы должны перейти на безбумажное, цифровое ведение 

медицинской документации. 

Это позволит к 2020 году сформировать электронные паспорта здоровья для всего населения, устранить 

очереди, бюрократию, повысить качество услуг. 

Используя опыт уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров, в 2019 году нужно 

приступить к строительству Национального научного онкологического центра в Астане. 

Таким образом мы спасем многие человеческие жизни. 

СЕДЬМОЕ. На региональном уровне необходимо найти резервы и повысить  доступность 

массового спорта и физкультуры. 

Поручаю Правительству и акимам построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Также нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, 

обустраивать дворы, парки, скверы для занятий физкультурой. 



ВОСЬМОЕ. Здоровье нации – главный приоритет государства. Это означает, что казахстанцы 

должны потреблять качественные продукты. 

Сегодня отсутствует целостная политика по защите населения от некачественных и опасных для 

здоровья и жизни товаров и услуг. 

Поручаю Правительству принять меры и упорядочить эту деятельность. 

Со следующего года должен начать работу Комитет по контролю качества и безопасности товаров и 

услуг. 

Его деятельность главным образом будет включать экспертизу продуктов питания, лекарственных 

средств, питьевой воды, детских товаров, медицинских услуг. 

Для этого необходимо обеспечить современную лабораторную базу и сформировать штат 

квалифицированных специалистов. 

При этом нужно институционально усиливать и активно использовать общественные организации по 

защите прав потребителей. 

Мы всегда помогаем бизнесу, но человек, его права и здоровье важнее. 

Государство в рамках снижения административных барьеров отказалось от многих проверок, 

разрешений и тому подобного. 

Поэтому ответственность за качество и безопасность предлагаемых товаров и услуг ложится и на 

бизнес-сообщество. 

В целом бизнес должен думать не только о прибыли, но и совместно с государством обеспечивать 

безопасность и комфорт для наших граждан. 

* * * 

Качественные социальные услуги населению должны гармонично сопровождаться созданием широких 

возможностей для улучшения жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом 

населенном пункте страны. 

III. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ 

Комфортность заключается прежде всего в доступности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном 

для проживания и работы населенном пункте и качественной инфраструктуре. 

ПЕРВОЕ. Качественное и доступное жилье. 

Сегодня мы успешно реализуем программу «Нұрлы жер», обеспечившую мощный импульс жилищному 

строительству. 

Запущена новая масштабная программа «7 - 20 - 25», которая повышает доступность жилищной ипотеки. 

Поручаю акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной 

ипотеке из местного бюджета. 

Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных 

педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. 

Также нужно увеличить в крупных городах строительство арендного жилья для социально уязвимых 

слоев населения. 

Эти меры позволят более 250 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. 

А с учетом строительства инженерной инфраструктуры для районов массовой застройки государство за 

5 лет поможет 650 тысячам семей, или более 2 миллионам наших граждан. 

ВТОРОЕ. Нужно обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны. 

На сегодня экономики ведущих стран в большей степени представлены глобальными городами или 

мегаполисами. 



Более 70% мирового ВВП создается в городах. 

У нас исторически сложился свой уклад, преобладала аграрная экономика с моногородами и 

небольшими областными центрами. 

Поэтому для 18-миллионной страны 3 города-миллионника, 2 из которых стали таковыми в эпоху 

независимого Казахстана – это большое достижение. 

Астана и Алматы уже обеспечивают более 30% ВВП страны. 

Однако инфраструктура городов не всегда соответствует  быстрорастущим потребностям предприятий 

и населения. 

В последние годы по программе «Нұрлы жол» мы сформировали инфраструктуру республиканского 

значения. 

С 2015 года построено и реконструировано 2 400 км автодорог. Эта работа продолжается, и до 2020 года 

будет введено еще 4 600 км дорог. 

Теперь необходимо системно развивать региональную и городскую инфраструктуру. 

Для этого в текущем году увеличено финансирование: на дороги местного значения до 150 миллиардов 

тенге, сельского водоснабжения – до 100 миллиардов тенге. 

Акимам нужно сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем в регионах за счет данных 

средств. 

Правительству также необходимо системно подойти к этой задаче, сформировать перечень 

дополнительных инфраструктурных вопросов, оценить проекты и изыскать источники их 

финансирования. 

Строительство новых школ, детсадов, больниц следует синхронизировать с планами по развитию 

населенных пунктов, а также создавать условия для привлечения в этот сектор частных инвесторов. 

В то же время необходимо постепенно переходить от модели «инфраструктура к людям» к модели 

«люди к инфраструктуре». 

Это будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать эффективность использования 

выделяемых средств. 

Каждый регион и крупный город должны развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого 

экономического роста и занятости с учетом имеющихся конкурентных преимуществ. 

В этой связи нужно разработать  систему региональных стандартов для различных населенных пунктов 

– от опорных сел до городов республиканского значения. 

Стандарт должен включать конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и госуслуг, 

обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой, производственной, цифровой 

инфраструктурой и другое. 

Нужно усилить работу по улучшению экологической обстановки, в том числе  по вредным выбросам, 

состоянию почв, земли, воздуха, утилизации отходов, а также развитию систем экологического 

мониторинга со свободным онлайн-доступом к ним. 

Особое внимание должно быть уделено  созданию «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Поручаю до 1 сентября 2019 года разработать Прогнозную схему территориально-пространственного 

развития страны до 2030 года, которая станет Новой картой управляемой урбанизации страны. 

Для реализации практических мер поручаю подготовить прагматичную Программу развития регионов до 

2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования. 

Отмеченные аспекты регионального развития нужно учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы 

жер», сроки реализации которых также следует продлить до 2025 года. 



Первая программа должна сфокусироваться на развитии транспортной инфраструктуры. Вторая – на 

коммунальном и жилищном строительстве. 

Необходимо придать этим программам «второе дыхание». 

ТРЕТЬЕ. Нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных 

органов. 

Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни. 

Сотрудники органов внутренних дел находятся на «переднем фронте» борьбы с преступностью и 

защищают от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями. 

В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую 

очередь полиции. 

Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента принять «Дорожную карту по 

модернизации органов внутренних дел». 

Старт реформам должен быть дан уже с 1 января 2019 года. 

Во-первых, нужно оптимизировать штатную численность МВД, избавить полицию от 

несвойственных функций. 

Высвобождающиеся средства следует направить на повышение зарплат полицейских, решение их 

жилищных и иных социальных вопросов. 

Во-вторых, необходимо утвердить новый стандарт полицейского и изменить систему 

карьерного продвижения, а также подготовки и отбора кадров через полицейские академии. 

Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Службу продолжат только лучшие из них. 

В-третьих, следует внедрить новые современные форматы работы с населением, кардинально 

изменить критерии оценки полиции. 

Нужно перевести работу полиции на сервисную модель. 

В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. 

При городских и районных органах внутренних дел нужно создать комфортные условия для приема 

граждан по принципу ЦОНов. 

Все города Казахстана необходимо обеспечить системами мониторинга общественной безопасности. 

Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества 

и чувство безопасности у населения. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модернизация судебной системы. 

За последние годы сделано немало, но пока еще не решена главная задача – обеспечение высокого 

уровня доверия к судам. 

Верховенство права – это ключевой фактор успеха наших реформ. 

Во-первых, следует продолжить внедрение современных форматов работы судов и передовых 

электронных сервисов. 

Ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуты в судебные разбирательства. 

Сколько сил и средств тратится! 

Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, которые приводят к необоснованным затратам 

времени и ресурсов. То, что раньше требовало личного присутствия, сейчас может осуществляться 

дистанционно. 

Во-вторых, нужно обеспечить качественное развитие и обновление кадров судебной системы, 

создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы. 



В-третьих, необходима понятная и предсказуемая судебная практика, особенно при спорах 

между бизнесом и госструктурами, а также исключение возможностей неправомерного влияния 

на судей. 

Поручаю Верховному Суду совместно с Правительством до конца года выработать соответствующий 

комплекс мер. 

* * * 

Важнейшую роль в реализации любых реформ будет играть компактный и эффективный госаппарат, 

который все свои действия должен рассматривать через призму повышения благополучия народа. 

IV. ГОСАППАРАТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН 

Как должен измениться государственный аппарат в условиях нового времени? 

ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов. 

«Качество» должно стать новым стилем жизни государственного служащего, а самосовершенствование 

– его главным принципом. 

Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Это 

предусматривает постоянную обратную связь, живое обсуждение и разъяснение людям конкретных мер 

и результатов государственной политики. 

Академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом необходимо разработать программу 

«Руководитель новой формации» и спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие 

должности. 

Важно привлечь профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных 

компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира. 

В текущем году в 4 госорганах мы внедрили новую модель оплаты труда. 

Все пилотные проекты показали хорошие результаты. 

Повышена привлекательность госслужбы, что особенно актуально на региональном уровне. 

За счет оптимизации неэффективных затрат и сокращения руководящего состава заработные платы 

низшего и среднего звена сотрудников возросли в 2–2,5 раза. 

Отток кадров уменьшился в 2 раза. Приток высококвалифицированных специалистов из частного 

сектора, включая выпускников топовых вузов, вырос в 3 раза. 

В Агентстве по делам госслужбы конкурс в центральный аппарат вырос до 28 человек, а в региональных 

подразделениях – до 60 человек на место. 

На 1 вакантное место в акимате Мангистауской области теперь претендуют 16 человек, а в Министерстве 

юстиции – в среднем 13 человек. 

В Астане только за счет новых подходов по финансированию проектов, реализуемых в рамках ГЧП, 

удалось сэкономить более 30 миллиардов тенге. 

Для перехода на новую модель оплаты труда я предоставил руководителям госорганов право 

осуществлять «бюджетно-кадровый маневр». 

Они получили возможность направлять сэкономленные средства на повышение оплаты труда 

служащим. 

В настоящее время многие госорганы хотят перейти на новую модель. 

Главное – они должны понимать, что это не просто механическое повышение зарплат, а прежде всего 

показатель эффективности их работы. 

Поручаю проконтролировать, чтобы рост затрат на оплату труда был компенсирован оптимизацией и 

экономией бюджетных расходов, в том числе расходов подведомственных организаций. 



Здесь нельзя допустить формализма и уравниловки, для того чтобы не дискредитировать данный 

проект. 

ВТОРОЕ. В это непростое время нужно добиваться максимальной отдачи от каждого 

выделяемого тенге. 

Как показывают результаты проверок, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на 

этапе разработки проектной документации. 

Существуют проекты, которые не доводятся до конца или изначально не имеют перспектив. 

Если относиться к порученному делу ответственно, то можно высвободить сотни миллиардов тенге 

бюджетных средств и направить их на реальные нужды населения. 

Правительству необходимо принять системные меры по оптимизации затрат и экономии средств, 

исключая неэффективные и несвоевременные расходы. 

ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная борьба с коррупцией. 

Во-первых, следует добиваться снижения прямых контактов госслужащих с населением в рамках 

предоставляемых госуслуг. 

Одним из вопросов, волнующих людей, являются бюрократические процедуры в сфере земельных 

отношений и строительства. 

В этой сфере нет прозрачности, полного доступа населения и бизнеса к информации. 

Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости. 

В данном вопросе необходимо навести порядок и отдать землю реальным инвесторам! 

Это только один пример. 

Нужно провести соответствующую работу и по всем остальным направлениям, которые вызывают 

критику людей и бизнес-сообщества. 

В целом в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% госуслуг должно быть переведено в электронный 

формат. 

Для этого необходимо в ускоренном порядке обновить Закон «О государственных услугах». 

Во-вторых, нужно проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной 

ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их 

подчиненными. 

В то же время честно работающий сотрудник не должен бояться проверяющих. 

В-третьих, следует распространить опыт столицы по реализации антикоррупционной стратегии 

в рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции». 

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить формализм и бюрократию в работе Правительства и всех 

госорганов. 

В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний и совещаний в Правительстве, 

госорганах, а также значительно увеличился документооборот. 

Бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и их заместителей до 7 совещаний в 

день. 

Когда им работать? Нужно положить конец такому положению дел и упорядочить этот вопрос. 

Необходимо предоставить свободу принятия решений министрам и акимам, которые должны брать на 

себя конкретные обязательства и публично отчитываться за них. 

Основой для этого должна стать разработанная карта показателей Стратегического плана развития 

страны до 2025 года. 



ПЯТОЕ. Для эффективного осуществления поставленных задач необходимо усилить механизм 

контроля за проведением реформ. 

Правительство и госорганы должны до конца года разработать конкретные индикаторы и «дорожные 

карты» с охватом всех указанных вопросов развития, а также своевременно внести все необходимые 

для запуска реформ законопроекты в Парламент. 

В свою очередь Парламент должен качественно и оперативно их рассмотреть и принять. 

Для мониторинга и оценки хода реализации реформ и основных стратегических документов поручаю 

создать в Администрации Президента Национальный офис модернизации с приданием ему 

необходимых полномочий. 

Помимо мониторинга статпоказателей он обеспечит проведение регулярных опросов населения и 

бизнеса по актуальным для населения вопросам, как это практикуется в ОЭСР. 

Офис будет регулярно докладывать мне ситуацию по каждому направлению. 

Каждый член Правительства, руководитель госоргана, руководитель госкомпании будет нести 

персональную ответственность за достижение поставленных задач. 

  

V. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление 

проактивной внешней политики. 

Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере принципы полностью себя оправдывают. 

Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей. 

Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное 

интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений. 

Открыта новая страница взаимодействия в регионе Центральной Азии. 

Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной 

Республикой. 

Программа «Один пояс – один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем. 

В ходе моего январского официального визита в Вашингтон и переговоров с Президентом Дональдом 

Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в 

XXI веке. 

Мы продолжим динамичное сотрудничество с ЕС – нашим крупнейшим торговым и инвестиционным 

партнером. 

Развиваются взаимовыгодные двусторонние отношения с государствами СНГ, Турцией, Ираном, 

странами Арабского Востока и Азии. 

Принятая на саммите в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые 

возможности сотрудничества с прикаспийскими странами. 

Казахстан достойно завершает свою миссию в Совете Безопасности ООН. 

Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом 

переговоров по мирному урегулированию и выходу этой страны из кризиса. 

Вместе с тем в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует 

адаптации и продвижения национальных интересов на принципах прагматизма. 

* * * 

Во все времена только твердая воля к успеху и сплоченность народа вершили судьбы стран. 



Лишь совместными усилиями мы сможем достичь великих высот. 

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ПРОЦЕССАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ 

Каждый казахстанец должен четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания 

нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг 

общих целей. 

Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую поддержку и придала мощный импульс 

модернизационным процессам в обществе. 

Данную инициативу следует не только продолжить, но и наполнить новым содержанием и 

направлениями. 

Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной 

политики. 

Необходимо создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс 

мер поддержки всех категорий молодежи. 

Предлагаю объявить следующий год Годом молодежи. 

Мы должны приступить к модернизации социальной среды сельских территорий. 

Этому будет способствовать запуск специального проекта «Ауыл – Ел бесігі». 

Посредством данного проекта нам предстоит заняться продвижением идеологии труда в регионах. 

Необходимо создать детско-юношеские объединения «Сарбаз», по аналогии с бойскаутским движением, 

усилить роль военно-патриотического воспитания в школах. 

В рамках новой инициативы «Познай свою землю» следует возродить массовый школьный туризм по 

регионам страны. 

Сегодня предложены беспрецедентные меры в основных сферах, определяющих социальное 

самочувствие населения. 

Финансовый вес инициатив превышает 1,5 триллиона тенге, а совокупный эффект – еще больше, что 

обеспечит настоящий рывок в повышении уровня жизни населения. 

Это – самые надежные и выгодные инвестиции. 

  

Дорогие казахстанцы! 

Благополучие народа и вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира – долгосрочная цель 

нашего независимого государства. 

Мы всегда адекватно отвечаем на вызовы времени. 

Это достигается в первую очередь благодаря нашему единству. 

«Богата та страна, где живут в согласии», – говорят у нас в народе. 

На современном этапе также стоят непростые задачи. 

Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и единство. 

В каждом своем Послании я уделяю особое внимание улучшению социального положения и качества 

жизни народа. 

Главная цель реализуемых сегодня государственных программ «7 - 20 - 25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» 

и других – это улучшение качества жизни населения. 

У Казахстана впереди много непокоренных вершин. 

Доверие народа поднимает наш дух и придает нам силы на этом пути. 



Нет ничего выше этой благородной цели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


