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Өз қызметін қоғамдық негізде жүзеге асыратын Қазақстан Республикасындағы
Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты Қазақстан Республикасында бала
құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесін жетілдіру мақсатында, қатысушы
мемлекеттің Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқықтары туралы конвенциясына
бейілділігін растай отырып, әлемдік қоғамдастықтың балалар өмірі үшін қолайлы
және мейірімді ортаны қалыптастырудағы күш-жігерін қолдай отырып, Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2016 жылғы 10 ақпандағы
№192 Жарлығымен құрылды.

Дәл осынды Уәкілдің негізгі мақсаттары балалардың құқықтары мен заңды
мүдделерiнің кепілдіктерін қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат
жөніндегі ұлттық комиссия, Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы
кәмелетке толмағандар және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі
ведомствоаралық комиссия, түрлі министрлік пен ведомстволар, ҚР
Парламентінің Сенаты және Мәжілісіның комитеттері сияқты мемлекеттік және
қоғамдық институттармен өзара іс-қимылда балалардың бұзылған құқықтары мен
бостандықтарын қалпына келтiру болып табылады деп белгіленген.

Аружан Саин 2019 жылғы 18 шілдеде Қазақстан
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың өкімімен Қазақстан Республикасындағы
Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің міндеттерін
қабылдады.



1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша азаматтардың
өтініштерімен жұмыс.
2. Мамандандырылған балалар мекемелеріндегі балалардың құқықтарын
қорғау.
3. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен қауіп-қатер тобындағы балалар
бойынша ведомствоаралық ынтымақтастық және ҚХЖ енгізу.
4. Тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларына (ТҚЗАА) скрининг енгізу.
5. Омыртқа жарығы (Spina Bifida) диагнозы қойылған балаларды
катетерлермен қамтамасыз ету.
6. Орфандық (сирек) аурулары бар балаларды емдеудің жүйелік
мәселелерін шешу.
7. Церебралды сал ауруына шалдыққан (ДЦП) балаларды оңалту.
8. АИТВ жұқтырған балаларға ай сайынғы жәрдемақы беру бойынша
жұмыс.
9. COVID-19 коронавирустық инфекциясы пандемиясының салдарын жою
бойынша жұмыс.
10. Балаларды шығармашылық үйірмелер мен спорттық секцияларға баулу
арқылы тәрбиелеу.
11. Жалпы тәрбие берудің бір бөлігі ретінде балаларды жануарларға
ізгілікпен қарауға үйрету.
12. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесіндегі қызмет (Ұлттық кеңес).

2020 жылы Қазақстан Республикасындағы бала
құқықтары жөніндегі уәкілдің жұмысы келесі негізгі
бағыттар бойынша жүргізілді:
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COVID-19 пандемиясы кезінде енгізілген төтенше жағдай кәмелетке
толмағандардың ата-аналары тап болатын көптеген жағдайды ұшықтырып
жіберді. Карантин жарияланған күндері Қазақстан Республикасындағы
Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинға көбінесе азық-түлік
себеттері, жаялықтар, дәрі-дәрмектер, материалдық көмек көрсетуге
байланысты өтініштер келіп түсті.

Барлық өтініш Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралды
және әкімдіктердің тиісті бөлімдеріне (жергілікті атқарушы органдар) - білім
беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау, сондай-ақ қорғаншылық
және құқық қорғау органдарына жіберілді. Балалар омбудсмені бұл
процесті жіті қадағалап отырды.

Жергілікті жерлерде барлық мәселе дереу шешілді, шұғыл жағдайларда
«Милосердие» ерікті қоғамы» ҚҚ тарапынан көмек көрсетілді.

1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері 
бойынша азаматтардың өтініштерімен жұмыс.
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2020 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсаны аралығында Қазақстан
Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің атына 403 өтініш
келіп түсті, оның ішінде 314 өтініш қаралды (сауалдар уәкілетті органдарға
жіберілді. Шағымдарды қарау нәтижелері бойынша азаматтар
қанағаттандырылды), қалған 89 өтініш әлі өндірісте.

Олар келесі мәселелер бойынша:

Қылмыстық іс жүргізу – 43 өтініш (25 қаралды,  

18 өндіріс барысында)

Алимент – 31 (23+8)

Білім – 27 (23+4)

Қорғаншылық және қамқоршылық – 26 (24+2)

Сексуалдық зорлық – 24 (10+14)

Ата-аналары ажырасқаннан кейін балалардың 

тұрғылықты мекенжайын анықтау – 23 (20+3)

Сот істері – 21 (20+1)

Баспана және тұрғын үй мәселелері – 21 (18+3)

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету – 20 (16+4)

Консультациялар – 20

Балалардың құқықтарын бұзылған жағдайлар –

19 (7+12)

Спорт – 16 (13+3)

Әлеуметтік және өзге де көмек – 16 (12+4)

Құқықтық көмек – 16 (9+7)

АӘК (атаулы әлеуметтік көмек) және басқа да 
жәрдемақылар – 12 (12)
Медициналық қызмет – 11 (11)
Материалдық көмек – 10 (10)
Мүгедектік (тіркеу, алу) – 9 (8+1)
Құжаттарды алу және ресімдеу – 7 (7)
Несиелерді өтеу – 7 (7)
Мемлекеттік қызметкерлерге шағым – 6 (4+2)
ЖСО әрекетсіздігі (жеке сот орындаушылары) 
– 4 (4)
Балалардың тұрғылықты орнын анықтауға
көмек – 4 (3+1)
Ойын алаңдарының құрылысы – 4 (2+2)
Буллинг (қудалау) – 3 (3)
Заңнамаға өзгерістер енгізу туралы
ұсыныстар – 2 (2)
Басқа – 1
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Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл өз өкілеттігінде кәмелетке
толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты мәселелер мен өтініштерді қарайды (18
жасқа толмаған). Дегенмен ол балалар үйінің түлектерінен өтініш келіп түскен жағдайда Қазақстан
Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен мәселелерді шешуге көмектесуге
дайын.

Азаматтар жауапты мемлекеттік органдар мен ведомстволар өкілдерінің салғырттығына тап болып
жатады. Аймақтардағы әлеуметтік қызметтер мен денсаулық сақтау басқармалары азаматтардың
проблемалары мен өзекті қажеттіліктеріне мұқият болғаны жөн. Олар мемлекет кепілдік берген дәрі-
дәрмектер мен әлеуметтік көмек уақытында жетуі үшін әлеуметтік көмек пен дәрі-дәрмектерге мұқтаж
балалар мен отбасыларын қолдауы қажет.

Балалар омбудсмені еліміздің құқық қорғау органдары және халықаралық ұйымдармен бірлесе
отырып, ересектер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесін шешу бойынша жүйелі
жұмысты жалғастыруда. Өкінішке қарай, қабылданған шаралар әлі нақты нәтиже берген жоқ. COVID-
19 пандемиясына байланысты мәжбүрлі карантиндік шаралар жағдайды ұшықтырып жіберді. Бұл
жағдайлар жаңалықтар легінде тіпті күн сайын жарияланып отырды деуге болады. Осы уақыт
аралығында уәкіл кеңсесіне азаматтардан балаларға қатысты зорлық-зомбылық туралы шағымдар
бұрынғыға қарағанда жиі келіп түсе бастағаны байқалды.

Мәселен, Ақтау қаласының тұрғыны көршісі өзінің кәмелетке толмаған балаларына қатысты заңсыз
әрекет жасағаны жайлы хабарлады. Уәкілдің атынан қаланың қорғаншылық және қамқоршылық
органдарына өтініш жасалды. Осыдан кейін білім бөлімінің мамандары мен ювеналді полиция
инспекторы балаларды қатыгез әкеден оқшаулап, облыстық балалар ауруханасына жатқызды.
Кейінірек оларды туған апайлары қолхат жазып алып кетті. Балалардың өміріне қауіп төндірген
қатыгездік анықталған ісі бойынша қорғаншылық органдары қалалық прокуратураға есеп берді.
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Орал қаласының тұрғыны мектеп әкімшілігінің оқушылар арасындағы жанжалды шешуге
әрекетсіздік танытып отырғаны туралы шағым түсірді. Нәтижесінде оның немересі буллингтен
(әлеуметтік желілердегі қудалау) зардап шеккен. Уәкілдің заңгерлері дереу қалалық білім бөліміне
сауал жіберді. Оның нәтижесі бойынша ҚР Еңбек кодексінің 64 б. 1 т. 1 т. сәйкес орта мектеп
директорының міндетін атқарушыға ескерту түрінде тәртіптік жаза қолданылды. Ата-аналармен
кәмелетке толмағандар арасында жанжалды жағдайлардың және құқық бұзушылықтың алдын алу
мақсатында әлеуметтік желілерді үнемі бақылау қажеттігі жайлы түсіндірме жұмыстары өткізілді.

Қудалауды ұйымдастырған кінәлі қыздың ата-аналарын әкімшілік жауапкершілікке тарту
мақсатында мектеп әкімшілігі мектеп инспекторымен бірлесіп, комиссия қарауына құжаттар
тапсырды.

Осыған ұқсас оқиға Шымкент қаласында да орын алды. Сыныптастарының қудалауы мен жоғарғы
сынып оқушыларының ақша бопсалауы салдарынан гиманзия оқушысы өз-өзіне қол жұмсамақ
болған. Бұл жағдай бойынша Шымкент қаласының білім беру сапасын қамтамасыз ету департаменті
тексеру жүргізіп, оның барысында барлық факті расталды. Сонымен қатар мектеп мұғалімінің сабақ
кезінде оқушыларды үнемі кемсітетіні, бағаларды төмендететіні, құжаттардың есебін жүргізу және
есеп беру тәртібін бұзғандығы анықталды.

Нәтижесінде гимназия директоры ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 409-бабының
3-бөлігіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, анықталған бұзушылықтарды міндетті түрде
жою туралы бұйрық шығарылды.
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Алматы қаласы Жетісу ауданының тұрғыны төтенше жағдай кезінде перзентханадан шығарылды.
Жалдамалы пәтерде тұратын жалғыз басты ана босанғаннан кейін қиын жағдайға тап болған:
жалдау ақысын төлеуге, нәрестеге тамақ сатып алуға қаржы тапшылығы пайда болған. Балалар
омбудсмені бұл ақпаратты қорғаншылық органдарына жіберді.

Алматы қаласы Жетісу ауданының Білім бөлімі демеушілер арқылы анаға 80 мың теңге көлемінде
материалдық көмек және азық-түлік себетін ұсынды. Балалар және ересектер емханасынан үйге
дәрігерлер шақырылды. Ана мен бала тұрғылықты жері бойынша емханаларға тіркеуге алынды.

Қызылорда қаласындағы жалғызбасты ана да дәл осындай жағдайға тап болған. Оның баласы
туғанынан мүгедек. Төтенше жағдай кезінде әйел жұмыссыз қалды. Ана баласына тамақ және
жеке гигиена құралдарын, оның ішінде жаялықша алып беруге көмек сұрады. Үндеу қалалық
әлеуметтік қорғау органдарына жіберілді. Балалар омбудсмені мен қала әкімдігінің жәрдемімен
көмек толық көлемде көрсетілді.

Түркістан облысында бауыр трансплантациясы жасалған бала жергілікті емханада
«Валганцикловир» препаратының болмауына байланысты өте ауыр жағдайда қалған, бұл
препаратты бала күнделікті қабылдау қажет еді. Тығырықтан шығатын жол іздеген ана балалар
омбудсменіне жүгінген. Сөйтіп облыстық денсаулық сақтау басқармасына өтініш жасалды.
Балаға қажетті дәрі үш күн ішінде жеткізілді.

Бұл мемлекет кепілдендірілген әлеуметтік көмекті уақытында ала алмай өтініш жазған ата-
аналардың аз ғана бөлігі. Әсіресе төтенше жағдай кезінде мұндай отбасыларды қадағаламау
әлеуметтік қызметтер мен денсаулық сақтау басқармаларының немқұрайлылығы мен
біліктілігінің төмен екенін көрсетіп отыр.
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Азаматтардың өтініштерінде көрсетілген барлық мәселе аймақтардағы уәкілетті органдардың
тарапынан ағартушылық жұмыс жасау қажеттілігін байқатады:

— балаға мүгедектік рәсімдеу – осы мәселе бойынша ата-аналардан көмек көрсету туралы
көптеген өтініш келіп түседі. Дегенмен бұл мәселені әкімдік бөлімдерінің мамандары жергілікті
деңгейде шешуі керек. Бірақ көбінесе ата-аналар бұл мәселенің шешешімін табу үшін қалай және
қайда жүгіну керек екенін білмей жатады.

— ата-аналары ажырасқаннан кейін балалардың тұрғылықты жерін анықтау. Бұл мәселелер
алдымен қамқоршылық және қорғаншылық функцияларын жүзеге асыратын органдарға, содан
кейін ювеналды сотқа шағымдану арқылы шешіледі.

— несиелерді төлеуге немесе банктермен дауды шешуге көмек сұрау. Жалпы бұл мәселе бойынша
уәкілетті органдарға жүгіну керек. Дегенмен егер бұл мәселе балалардың мүдделеріне қатысты
болған жағдайда, мәселен, отбасының баланы емдеуге немесе оның мүгедектігіне кеткен
шығындарымен байланысты болған кезде балалар омбудсмені шарттарды жұмсарту туралы
өтінішпен банктерге жүгіне алады.

— құжаттар мен баспана алуға көмектесу. Мұндай өтініштер әдетте балалар үйінің түлектерінен
келіп түседі. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл өз өкілеттігінде
кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты мәселелер мен өтініштерді
қарайды (18 жасқа дейінгі). Дегенмен ол балалар үйінің түлектерінен өтініш келіп түскен жағдайда
Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен мәселелерді
шешуге көмектесуге дайын.
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Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл меншік нысаны
мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан балаларға арналған барлық
интернат мекемелеріндегі жағдайды үнемі қадағалап отырады.

Өкінішке қарай, біз осы жылдар ішінде жергілікті білім беру органдарында да,
әлеуметтік қорғау органдарында да өзара сыйбайластық жүйесі
қалыптасқанын мойындауымыз керек. Әкімшілік балалардың құқықтарын
қорғауға батылы жеткен қызметкерлерді «жау» санайды. Олардың мойнына
барлық кінәні іліп, кез келген тәсілмен құтылуға тырысады. Ал балалардың
құқықтарын шынымен бұзған қызметкерлердің әрекетін елемейді, кейде
осындай бұзушылықтарға тікелей ықпал етеді. Тіпті олар сол жүйенің басқа
қызметіне, көбінесе жоғары қызметке тағайындалып жатады.

Балалар омбудсмені Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Ұлттық
қауіпсіздік генерал-майоры Ғизат Нұрдәулетовке балаларға арналған интернат
типіндегі мекемелерге бөлінген қаражаттың пайдаланылуына міндетті
мемлекеттік аудит жүргізіп, кешенді тексеру ұйымдастыру туралы өтініш
жасады. Бас Прокуратураның анықтамасында көрсетілгендей, осы тексерістен
кейін көптеген балалар құқығының бұзылуы анықталды.

2. Мамандандырылған балалар мекемелеріндегі 
балалардың құқықтарын қорғау
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Өкінішке қарай, тексерудің бәрі бірдей ойдағыдай өткен жоқ. Аягөз арнайы мектеп-
интернатында болған жантүршігерлік оқиғаны мысалға алуға болады. (Шығыс Қазақстан
облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Аягөз
балаларға арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ).

Тәрбиеленушілердің ата-аналарынан интернаттағы зорлық-зомбылық, азаптауға ұқсас
жазалар, балаларды тамақ, аяқ-киім, киім-кешек және т.б. қамтамасыз етпеу туралы бірнеше
рет шағым түскен еді. Кейін бірнеше тәрбиеленуші 2019 жылдың наурыз айында бірнеше рет
жыныстық зорлық-зомбылыққа душар болғанын айтқан. Бірақ бұл іс жабылып қалған. Өз
қамқорлығындағы балаларды қорғап, мүгедек балаларға жасалған жыныстық зорлық-
зомбылық туралы ақпаратты растаған тәрбиеші өз еркімен полиграфтан өтті. Полиграф оның
сөздерінің шындық екенін растаған. Алайда, ешқандай шара қолданылмаған.

Сол кездің өзінде балалар омбудсмені Аягөз арнайы мектеп-интернатына кешенді тексеру
жүргізуді талап етті, ал Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов облыстың
мамандандырылған балалар мекемелері – Өскемендегі мамандандырылған балалар үйі мен
Аягөздегі балаларға арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы жағдайды реттеуге
тапсырма берді. Бірдеңе жасалды ма? Жоқ!

2019 жылдың күзіндегі Аягөзде жасалған тексеру қалай болса солай жүргізілген. Интернаттағы
балалардың құқықтарын қамтамасыз ету жағдайы мүлдем жақсарған жоқ. Үш ұл (2006, 2008
және 2009 ж.т) мен қыздың (2012 ж.т) өліміне алып келген 2020 жылдың сәуіріндегі қайғылы
оқиға да жергілікті шенеуніктерге қатысты ешнәрсе өзгертпеді. Олар барлық деңгейде
бірауыздан өлімнің табиғи себептерден болғанын айтты.



ІІМ 2020 жылғы 16 қарашадағы сауалына берілген жауапта мәйіттерді эксгумациялау сот-
медициналық сараптамасында келесі дене жарақаттары анықталған:
— бірінші тәрбиеленушіде (2006 ж.т.) – ми соғылуы, торлы қабық астына қан құйылу, бас
сүйек-ми зақымы,
— Екінші балада (2009 ж.т.) – ми соғылуы, бассүйек күмбезі мен негізінің сынуы, бас сүйек-ми
зақымы,
— Үшінші бала (2008 ж.т.) – ми соғылуы, торлы қабық астына қан құйылу, бассүйек негізінің
сынуы, бас сүйек-ми зақымы.

Осыдан кейін үшеуінің өліміне іріңді пневмония себеп болды деп қалай айтуға болады?!
Судья Берғали Мергенбаев Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық сотының Аягөз арнайы
мектеп-интернаты тәрбиеленушілерінің өліміне байланысты айыпталған үш медициналық
қызметкерге қатысты шешімін былай түсіндірді (олар шартты түрде жазаланды):
— Балалар ауырып қалған кезде олардың температурасы көтеріліп, әлсіздік пайда болды
және т.с.с. Медициналық қызметкерлер балаларға көмектесе бастады. Бірақ дәрілер қате
тағайындалды, ал балалардың жағдайы нашарлай түсті. Олар облыстық ауруханаға
жеткізілді, бірақ кеш болды, дәрігерлер ештеңе істей алмады, балалар қайтыс болды.
Диагноз – іріңді пневмония.

Сонымен қатар, (сәуір айында төрт тәрбиеленуші қайтыс болғанына қарамастан) судья бұл іс
тек үш балаға қатысты деп баса айтты. Сондай-ақ, сот отырысы процессуалдық келісім
шеңберінде өткен, яғни сотталушылар сот алдында прокуратурамен келісім жасап, өздерінің
кінәсін мойындап сотқа келген. Нәтижесінде сот іс бойынша дәлелдемелерді зерттемеді және
айыпталушылардан жауап алмады.

Қазіргі уақытта балалар омбудсменінің талап етуімен Қазақстан Республикасының Бас
прокуратурасы осы қылмыстық істі қайта тергеп жатыр...



Павлодар облысы прокуратурасының балаларға арналған психоневрологиялық арнайы
әлеуметтік қызмет көрсету орталығындағы тексеру нәтижелері дәл осындай резонанс
тудырды, онда екі жыл бойы медициналық қызметтер заңсыз көрсетілген. Бұл әрекеттер
балалар үшін қайтымсыз салдарға алып келуі мүмкін еді. Мысалы, «Аминазин» қолданылған,
бұл психотропты препарат, оны тек психиатр ғана тағайындай алады, ал шын мәнінде олай
болмаған.

Орталықта жоғары педагогикалық білімнің орнына машина жасау немесе ауылшаруашылық
механикасы бойынша жоғары білімі бар қызметкерлер жұмыс істеген, яғни, бейіндік емес
білім – бұл да өрескел заң бұзушылық болып табылады. Мекеме арбалармен қамтамасыз
етілмеген, яғни ұзақ уақыт бойы балаларды серуендеуге мүлдем шығармаған, бұл
бейнебақылау жазбаларымен расталды. Түнде кезекшілікке келген тәрбиешілер үнемі
балалармен бірге болудың орнына оларды байлап, өздері басқа бөлмеде ұйықтаған. Мекеме
балалардың тамақтануына қойылатын санитарлық талаптарды үнемі бұзған – бұл өнімдерді
таңдауға, олардың сапасы мен санына қатысты. Балалар аш қалған.

Балаларды азаптағаны үшін үш жарым жылға бас бостандығын шектеу – сот 2020 жылдың
қыркүйегінде Павлодар психоневрологиялық арнайы мектеп-интернатының қызметкерлеріне
осындай үкім шығарды.

Мұның бәрі мемлекеттік интернат мекемелерін ұйымдастыруда жүйелік мәселелердің бар
екенін айқын көрсетеді және балалардың өмір сүру сапасын жақсарту, олардың барлық
құқықтарын қамтамасыз ету бойынша шұғыл жүйелі жұмысты талап етеді. Иә, Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Денсаулық сақтау
министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Бас прокуратура, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі және басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері кірген ведомствоаралық комиссия
құрылды. Бірақ қалыптасқан жағдай үшін жауапкершілік ең алдымен өңірлердің
басшыларына жүктеледі, дәл солар жағдайды жақсарту үшін шаралар қабылдауға міндетті.



Тағы бір күрделі жағдай дағдарысқа айналып кетуі мүмкін. Балалар омбудсмені бір
мамандандырылған балалар үйінің қызметкерлернен балалардың құқықтарын бұзу, соның
ішінде қатыгездік көрсету, тамақтану нормасын бұзу және жымқыру әрекеттерін жасаған
мекеме бас дәрігеріне шағым келіп түсті.

Осы үндеу бойынша облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне өтініш жасалды.
Алынған жауап мынандай:

Мекеме қызметкерлерінің шағымда көрсетілген фактілер негізінде Департаментте
мекеменің бас дәрігері О-ға қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-
бабы, 3-бөлігі, 2-тармағы бойынша қозғалған қылмыстық іс тергеліп жатқандығын
хабарлаймыз.
«Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арызды, хабарды немесе баянатты қабылдау
және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімін жүргізу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19
қыркүйектегі №89 бұйрығының 13-1 тармағына сәйкес. Егер АЕК-нда тіркелген
қылмыстық құқық бұзушылық туралы ұқсас ақпарат бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру
басталған жағдайда, ол СДТБТ-нде тіркелусіз сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарына
қосылады.
Мекеме қызметкерлерінің үндеуі 2020 жылғы 15 қаңтардағы No 203900131000005 СДТБТ –
де тіркелгенін хабарлаймын.

Кәмелетке толмағандардың қатысы бар қылмыстық құқық бұзушылықтарға, ұрыс-
керістерге, суицидтерге және т.б. істерге қатысты басқа да өтініштер бойынша Қазақстан
Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі омбудсменнің атынан полиция бөлімдері мен
прокуратураға өтініштер жіберілді. Барлық іс балалар омбудсменінің жіті бақылауында.



Соңғы бір жарым жылда Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі омбудсмен
қазіргі профилактикалық жүйені өзгерту, ерте араласу және оңалту, балалардың
денсаулығын сақтау құқығын және әр баламен дара жұмыс істеуді қамтамасыз ету,
тағайындалған медициналық, әлеуметтік-педагогикалық қызметтердің барлық спектрін әр
балаға қажетті көлемде ұсыну бойынша жасалып жатқан жұмыстарға қатысуда.

Барлық өңірде барлық азаматқа қол жетімді, осы қызметтерге мұқтаж балалардың барлық
санатын қамту үшін кешенді оңалту орталықтарын ұйымдастыру. Бұл есту, көру, менталды
бұзылулар, церебралды сал ауруы және т. б. диагноздарға шалдыққан балалар, яғни
мерзімді жәрдемге мұқтаж балалар.

Елдегі қазіргі жағдаймен Қазақстан Республикасының заңнамасында және БҰҰ-ның Бала
құқықтары туралы конвенциясында белгіленген балалардың денсаулығы мен толыққанды
өмір сүруін сақтауға, барлық мемлекеттік қызметтерді алуға негізделген құқықтарын қорғай
да, жүзеге де асыра амалмаймыз.

Балаларға осы құқықтар тұрғысынан денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, білім беру сияқты
түрлі жүйе жауап береді.

2020 жылдың 8 маусымында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары
Ералы Тоғжановтың төрағалығымен мүгедек балалар мен қауіп-қатер тобындағы балалар
бойынша ХФЖ және ведомствоаралық өзара әрекеттестікті енгізу, балалардың мүгедектігін
төмендету тақырыбында үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті.

3. Мүмкіндігі шектеулі балалар мен қауіп-қатер тобындағы 
балалар бойынша халықаралық функционалдық жітемені  және 
ведомствоаралық өзара әрекеттестікті енгізу
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Жүргізілген жұмыс нәтижелерінің бірі ретінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
2020 жылғы 17 тамыздағы No112-р қаулысымен «2021-2023 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі
Жол картасы» мақұлданды және жүзеге асырыла басталды.

Жол картасы бойынша келесі бағыттарда жұмыс жасалады:
— нормативтік құқықтық актілердің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету;
— Заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді әлеуметтік мәселелер, қызметтердің іс-
әрекеті тұрғысынан талдау және оларға тиісті өзгерістер енгізу;
— ведомствоаралық ынтымақтастық үшін Жобалық кеңсе құру;
— скринингті, патологияны ерте анықтау процестерін жетілдіру;
— мекемелерді жабдықтау, олардың қызметін талдау;
— диагностикалық және емдеу хаттамаларын, қызмет көрсету стандарттарын, оңалтудың
техникалық құралдарын беру тәртібін жетілдіру, медициналық бұйымдар және дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз ету, психологиялық-медициналық-
педагогикалықкомиссиялардың жұмысын қайта қарау сияқты мәселелерді жақсарту
бойынша жұмыс жасау;
— ата-аналар мен қамқоршылардың баланың денсаулығына ортақ жауапкершілік мәселесі;
— ақпараттық жүйелерді ақпараттандыру және интеграциялау мәселелері;
— пилоттық жоба арқылы оңалту орталықтарының желісін кеңейту және жаңа типті
ұйымдастыру;
— медициналық қызметтерге тарифтер мен әлеуметтік қызметтерді қаржыландыру
әдістемесін қайта қарау;
— балалар құқығының сақталуын бақылайтын топтар құру;
— ХФЖ жүйесін енгізу (өмір тіршілігі мен денсаулықтың жұмыс істеуі, шектеулерінің
халықаралық жіктемесі);
— кадрларды даярлау мәселелері;
— арнайы тамақтану және т. б. мәселелер.



Баланың денсаулығын қорғау, күту және нығайту, оңалту, сондай-ақ балалардың жан-жақты
және үйлесімді дамуын қамтамасыз ету басты міндеттері болып табылатын
мамандандырылған балалар үйлеріне ерекше назар аудару керек. Алайда, талдау
көрсеткендей, бұл мекемелердегі балалардың негізгі бөлігі тәулік бойғы медициналық
көмекке мұқтаж, өйткені 3-4 жасқа дейінгі балалардың анатомиялық-физиологиялық
ерекшеліктерін мен анамнезін ескерсек, олар қауіп-қатер тобына жатады.

Бүгінгі күні Қазақстанда мамандандырылған балалар үйлеріндегі тәрбиеленушілердің 60%
түрлі ауыр сырқатқа шалдыққан, олардың 30%-ы сәбиінен мүгедектікке ие. 100%-ға жуық
жағдайда түрлі психосоматикалық ауруға шалдыққан.

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл «Туғаннан бастап үш жасқа дейiнгi жетiм балаларға, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, туғаннан бастап төрт жасқа дейiнгi,
психикасының және дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiгi бар балаларға арналған, баладан бас
тарту қаупі бар отбасыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын
денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №1008
бұйрығына өзгерістер енгізуге ұсыныс жасады.

Балалар мүгедектігі деңгейінің өсуіне байланысты ерте араласу мен мүгедектіктің алдын алу
үшін медициналық персоналдың ілесіп жүру қажеттілігі негізгі шарт болып табылады. Бұл
қалпына келтіру емі және медициналық оңалту кезіне де қатысты. Жас ерекшеліктерін ескере
отырып ерте араласу патологиялық жағдайды қалпына келтіруге және баланың орталық
жүйке жүйесінің бұзылуынан туындаған ауруларды емдеуде жақсы нәтиже береді.



Біздің пікірімізше, мамандандырылған балалар үйлерін басқа бөлімдердің құзырына беру

орны толмас зардаптарға әкеледі. Атап айтқанда, бұл әрекет қалыптасқан жұмыс

механизмінің бұзылуына, балалар арасындағы өлім-жітім деңгейінің және ауру-сырқат пен

мүгедектік деңгейінің күрт артуына себеп болуы мүмкін.

Сонымен қатар, балалар үйлерінің өзінде кадрлардың жиі ауысуына себеп болып тұрған

төмен жалақы, техникалық жабдықтар тапшылығы және с.с. сияқты жедел шешімді күтіп

тұрған жүйелі проблема аз емес.

Осыған байланысты балалар омбудсмені ҚР Денсаулық сақтау министріне келесі

ұсыныстармен үндеу жолдады:

1. Бұйрыққа келесі өзгерістерді енгізіуді:

— ағзаның айқын дисфункциясы және (немесе) тіршілік етуге елеулі шектеулер бар болған

кезде бала білім беру қызметтерін алу жүйесіне толықтай ене алмайды. Сондықтан балаға 6-

7 жасқа жеткенге дейін Балалар үйінде қызмет көрсетуді жалғастыруға мүмкіндік беру;

— баладан бас тарту қаупі жоғары қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасылардың

балаларына 6-7 жасқа жеткенге дейін Балалар үйінде қызмет көрсетуді жалғастыруға

мүмкіндік беру;

2. Балалар үйінің дәрігерлері мен орта медициналық қызметкерлер үшін тұрақты жетілдіру

(мамандандыру) курстарын ұйымдастыру мәселесін шешу.
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Зерттеулердің көрсеткішіне сәйкес, балалар аутизмінің шамамен 30%-ы, эпилепсияның 29%-
ы, церебральды сал ауруының 35%-ы тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларынан (ТҚЗАА)
туындайды. ТҚЗАА диагностикалаудың жалғыз әдісі – жаңа туған нәрестелердің құрғақ қан
үлгісін бір рет қана зерттеу арқылы ТҚЗАА-ның 49 түрін анықтайтын тандемдік масс-
спектрометрия әдісі болып табылады (TMС).

Барлық жаңа туған нәрестелерге тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларына скрининг жасау
әлемнің 60-тан астам елінде енгізілген. ТҚЗАА-ның тиімді және қол жетімді емдеу жолы бар,
оның құны нақты ауруға байланысты. Дегенмен тұтастай алғанда, тұқым қуалайтын зат
алмасу ауруларын емдеудің құны одан туындаған ауруды емдеу немесе оңалту құнынан
әлеқайда арзан.

Өкінішке қарай, Қазақстанда ТМС бір орталықта – Алматыдағы молекулалық медицина
орталығында ғана жүзеге асырылады. Ол жердегі ТМС әдісімен талдау жасау құны
мемлекеттік тарифификатор белгілеген тарифтен 2 есеге төмен.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл барлық облыс әкімдеріне
ТҚЗАА-н скринингтеудің пилоттық жобасын енгізу туралы ұсыныс жасады. Ерте диагностика
және мерзімді емдеу сәбилер мен балалар өлім-жітімінің деңгейін төмендетіп, аймақтардағы
әлеуметтік-демографиялық көрсеткішті арттырады.

4. Тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларына (ТҚЗАА)
скрининг енгізу
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Сәуір айында Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі омбудсменге «Spina
Bifida қоғамы» ҚҚ төрайымы Арайлым Құмаржановадан туа біткен жұлын жарығына
шалдыққан балаларға көмек көрсету туралы өтініш келіп түсті. Төтенше жағдай кезінде
балалар өмір сүруге қажетті катетерлерден тапшылық көрген.

Мәселені жедел шешу үшін Аружан Саин «Милосердие» ерікті қоғамы» ҚҚ директоры
ретінде мейірімді адамдардан көмек сұрады. Бақытымызға орай, көмек көп күттірмей,
дереу катетерлер сатып алынып, аймақтардағы 117 балаға жіберілді.

Иә, мәселе жедел шешімін тапты, дегенмен бәрі басқаша болуы да мүмкін еді. Уақытында
көмек көрсетілмеген жағдайда балалар зардап шегетін еді. Өйткені карантин кезінде
дәріханаларда катетер сатып алу мүмкін болмады. Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 24 мамырдағы №271 бұйрығына
сәйкес, «Spina Bifida» диагнозы қойылған әр бала жылына 2190 дана урологиялық катетер
қабылдауы керек.

Алайда бірқатар облыс пен ірі қалада бұл шарт әлі күнге дейін орындала бермейді. Оған
жергілікті шенеуніктердің өз міндеттерін орындамауы немесе өз жұмысына салғырт қарауы
себеп болып отыр. Олар көбінесе өз аймағындағы балаларға қажетті урологиялық
катетердің көлемін білмейді, тіпті білуге де тырыспайды. Жалпы алғанда, катетер алуға
өтінім рәсімдеу алгоритмі әзірленбеген.

5. Омыртқа жарығы (Spina Bifida) диагнозы қойылған 
балаларды катетерлермен қамтамасыз ету
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«Spina Bifida Қоғамы» ҚҚ мәліметіне сйікес, бүгінгі күні Қазақстанда 350 бала осы
медициналық құрлығыға мұқтаж.

11 мамырда, яғни төтенше жағдай аяқтала сала, балалар омбудсмені Қазақстанның
барлық облысының әкімдеріне, сондай-ақ Spina Bifida диагнозы қойылған науқастарды
қамсыздандыруға жауапты лауазымды адамдарға урологиялық катетерге мұқтаж барлық
баланың қажеттілігін толығымен қанағаттандыруды және болашақта қайталанбас үшін
осы жағдайды бақылауға алуды сұрап, өтініш жасады.

Сонымен қатар, балалар омбудсмені әкімдерден аудит жүргізіп, балаларды жергілікті
бюджет қаражаты есебінен сатып алынатын басқа шығын материалдарымен және дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз ету туралы ресми ақпарат ұсынуды сұрады.

Нәтижесінде аймақтардың катетерді шетелдік өндірушілерден сатып алатындығы, ал
Қазақстанда жоғары сапалы, халықаралық талаптарға сай және өзіндік құны өте төмен
катетер шығаратын өндіруші бар екені анықталды.

Демеушілердің, яғни, Kusto Group компаниясы мен белгісіз болып қалуды ұйғарған
демеушінің көмегімен 117 балаға 41 351 катетер сатып алынды, бұл көлем 2 айға жетеді.
Сонымен бірге, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл тапсырыстың әлеуметтік маңыздылығын
түсініп, катетерді төмендетілген бағамен ұсынған «Julduz Kenan» зауыты басшылығына
ризашылығын білдірді.



Орфандық аурулардың тізіміне 59 диагноз кіреді (бұл 10 мың адамның ішінде 1 жағдай).
Бұл диагноздар 2020 жылдың соңына дейін 12 948 балаға қойылған (ҚР Денсаулық сақтау
министрлігінің диспансерлік науқастардың электрондық тізілімінен алынған мәлімет), оның
6 780-і жүйке-бұлшықет ауруларына, 1 264-і – сирек онкологиялық және гематологиялық
ауруларға, 1 356-сы – эндокриндік ауруларға және 400-і – сирек аутоиммундық ауруларға
шалдыққан.

2020 жылдың 4 қыркүйегінде Аружан Саин әлеуметтік желілер арқылы Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойға орфандық (сирек) және
эпилепсия сияқты басқа да бірқатар ауруға шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен
қамтамасыз ету мәселесін шешуді сұрап жүгінді. Ертеректе ата-аналар қажетті дәрі-
дәрмектерді жарым-жартылай болсын өз ақшаларына сатып алатын. Ал COVID-19
коронавирустық инфекциясы пандемиясы салдарынан жабылған шекаралар жағдайында
бұл мүмкін емес болып шықты. Яғни, көптеген баланың тағдыры өмірлік маңызы бар дәрі-
дәрмектер алуға жауапты шенеуніктердің қызметіне немесе әрекетсіздігіне байланысты
болып қалды.

Атап айтқанда, бұл өмір бойы антибиотикалық терапиядға тәуелді муковисцидозға
шалдыққан науқастарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге қатысты. Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылғы 29 тамыздағы № 666
бұйрығына осы науқастар үшін өмірлік маңызы бар екі антибиотикті енгізу қажет. Өйткені
бірқатар себепке байланысты балалар ТМККК-дан да, жергілікті бюджеттен де 6 айдан
астам уақыт бойы дәрі-дәрмектерді ала алмай келеді. Бұл балаларды емдеудегі барлық
жетістікті жоққа шығаруы әбден мүмкін.

6. Орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан 
балаларды емдеу мәселесінің жүйелік шешімін табу

https://bala-ombudsman.kz

https://bala-ombudsman.kz/


Сондай-ақ эпилепсиямен ауыратын балаларға және тырысуға қарсы әсер ететін қажетті
препараттарға қатысты мәселені шешу үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне түрлі эпилепсияға шалдыққан, диспансерлік есепте
тұрған және бала кезінен мүгедек адамдарды орфандық (сирек) дәрі-дәрмектер тізіміне
енгізілген препараттармен (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2015
жылғы 29 мамырдағы №432 бұйрығы) және Қазақстан ұлттық формулярына енбеген
дәрілермен қамтамасыз ету туралы үндеу жіберілді.

Министрдің кідірмей жауап қайтарғанын мойындау керек. Төрт күннен кейін жиналыс
өткізген Денсаулық сақтау министрі: «Бірінші кезекте, біз қандай-да бір заңнамалық өзгеріс
күтпестен дәрі-дәрмектерді жеткізу бойынша бір реттік импорт мәселесін шешуіміз керек.
Бұл дәрі-дәрмектерді кім тасымалдайтынын үйлестіріп, арнайы бақылауға аламыз. Дәрі-
дәрмектердің Қазақстанға кіріп, дереу тіркеуден өтуін де жеке бақылауда ұстаймыз. Бұл
мәселені жедел шешу өте маңызды» – деп мәлімдеді.

Аружан Саин өз сөзінде алдыңғы кездесуден кейінгі оң өзгерістерді атап өтіп, дегенмен бұл
өзгерістер жалпы көріністі жақсартпады деп қорытындылады. Дәрі-дәрмектерді сатып алу
барысы әлі де ұзақ уақыт жүзеге асырылуда, бұл кейбір санаттағы науқастар үшін өліммен
аяқталуы мүмкін. Лицензияға байланысты бюрократия, жергілікті кадрлық мәселелер және
т.б іске кедергі келтіріп, дәрі-дәрмектер тізімінің баяу ұлғаюына әкеліп отыр.

Қорытындылай келе, балалар омбудсмені Денсаулық сақтау министрлігінің басшылығына
орфандық ауруларға шалдыққан науқастарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін
түбегейлі шешу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тағы бір рет шақырды, өйткені көп
жағдайда мәселенің құны – өмір !
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Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ерлан Аукеновпен жұмыс бабындағы
кездесуі барысында церебральді сал ауруымен ауыратын балаларды кешенді оңалту
бағдарламасын іске асыру мәселелері, атап айтқанда, дәрігерлер, ұстаздар және әлеуметтік
қамсыздандыру мамандары бірлесе жұмыс жасайтын медико-әлеуметтік-педагогикалық
оңалту орталықтарын құру мәселесі талқыланды.

Алматы қалалық Денсаулық сақтау басқармасының балансына қайтарылған бұрынғы №1
балалар үйінің ғимараты осыған мысал бола алады. Бұл жерде оңалтудың техникалық
құралдарын қолдана отырып, ерте араласу және білім беру орталығын ұйымдастыру
жоспарлануда.

Үкіметтік емес ұйымдар құрған оңалту орталықтарын мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті
дамыту арқылы қолдау қажет. Мұндай тәжірибенің жарқын мысалы - балабақша қағидаты
бойынша жұмыс істейтін, ақыл-есінде кемістік бар 72 бала барып жүрген «Erekshe balalar»
қоғамдық қоры құрған жеке меншік орталығы. Ата-аналар үшін орталықтың қызметтері
тегін, өйткені қаржыландыру қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау
басқармасынан жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта бір оқушыға күніне 4500 теңге бөлінеді,
бірақ бұл қаражат денсаулықты толық қалпына келтіру үшін жеткіліксіз. Сондай-ақ,
сабақтарға, спорттық және арнайы жабдықтарға қосымша көмекші құралдар сатып алуға,
сенсорлық бөлмені ұйымдастыруға ақша қажет. Сондықтан мемлекет тарапынан қаржылық
ықпалды көбейту керек.

7. Церебральді сал ауруына шалдыққан балаларды 
оңалту
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АИВ жұқтырған балалар өмір бойы қабылдауы керек дәрі-дәрмектерді тегін алады. Бірақ
бұл дәрі-дәрмектер уыттылығы өте жоғары, олар ішкі ағзалардың функционалдық
өзгеруіне әкелуі және созылмалы аурулар тудыруы мүмкін. Сондықтан АИВ-мен ауыратын
балалар жақсартылған тамаққа және оңалту шараларына мұқтаж. Ал мұның бәрі көп
қаржыны қажет етеді.

Ата-аналар мен қоғамдық ұйымдардың АИВ жұқтырған балалардың өмір сүру сапасын
жақсартуға байланысты өтініштері негізінде Қазақстан Республикасындағы Бала
құқықтары жөніндегі уәкіл Қазақстан Республикасының Үкіметіне осындай балаларға
берілетін бір айлық жәрдемақы мөлшерін аймаққа және отбасының әлеуметтік
қамсыздандырылуына қарамастан бірыңғай деңгейде тағайындау жайлы шешім қабылдау
туралы бастама көтерді.

2020 жылдың 28 қаңтарында вице-министр Ерлан Әукеновтің төрағалығымен өткен
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
селекторлық отырысында барлық аймақтарға наурыз айынан бастап, ЖИТС
орталықтарында есепте тұрған 560 АИВ жұқтырған балаға 62 336 теңгені құрайтын ең
төменгі күнкөріс деңгейінің екі еселенген мөлшерінде ай сайынғы жәрдемақы тағайындау
тапсырылды. (1 сәуірден бастап – 65 336 теңге).

8. АИВ жұқтырған балаларға ай сайынғы жәрдемақы 
тағайындау бойынша жасалған жұмыстар
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Барлық өңірге құжаттарды рәсімдеу және әлеуметтік жәрдем төлемдері бойынша шұғыл
шаралар қабылдау тапсырылды. Дегенмен мамыр айының ортасына қарай тек Түркістан
облысында ғана төлемдер жүзеге асырыла бастады.

Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында АИВ жұқтырған балалар 2014 жылдан бастап 5 АЕК
мөлшерінде жәрдемақы алады, бірақ бұл төлемдер тоқсанына бір рет төленеді және тек
балаларға ғана емес, ересектерге де беріледі. Сондықтан кестеде 100 адам көрсетілген (ары
қарай қараңыз), іс жүзінде Нұр-Сұлтан қаласында АИВ жұқтырған 19 бала бар. Қалған
аймақтарда жәрдемақыларды төлеу жағдайы шешім қабылдау сатысында, немесе мақұлдау
сатысында, немесе 2020 жылдың маусым айынан бастап беріледі деп жоспарланған.

Осыған орай сәуір айында балалар омбудсмені барлық облыс мен республикалық маңызы
бар қалалардың әкімдеріне жағдайды түсіндіру және АИВ-инфекциясы бар барлық балаға
мемлекет тарапынан көмек көрсету мәселесін шешу туралы талаппен тағы да хаттар
жіберді.

Бұл бастамаға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «Медициналық
қызметтердің сапасы жөніндегі бірлескен комиссияның 2017 жылдың 29 маусымында
бекіткен №24 «АИВ-инфекциясын емдеудің клиникалық хаттамасына» сәйкес калориялы
тұтынуды 30% дейін арттыру туралы тікелей нұсқаулық негіз болды.
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COVID-19 коронавирус пандемиясы бүкіл әлемнің тіршілігіне түзетулер енгізді.
Қиындықтар Қазақстанды да айналып өтпеді. Наурыз айының ортасында елде төтенше
жағдай жарияланып, карантин енгізілді. Барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы
дерлік тоқтатылды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі омбудсмен және іс жүзінде Уәкіл
аппаратының функциясын атқарып отырған «Милосердие» Ерікті Қоғамы» ҚҚ өз назарын
мұқтаж отбасылар мен күрделі дертпен күресіп жатқан дәрігерлерге аударды.

Карантин жағдайында балаларға көмек көрсетуге белсенді қатысқан бизнес және ҮЕҰ
серіктестерінің арқасында 241 612 553 теңге көлемінде көмек көрсетілді.

Сондай-ақ, үш баланы тәрбиелеп отырған Алматы қаласының тұрғынына, көру қабілеті
шектеулі 1-топтағы мүгедекке көмек көрсетілді. Үш баланың екеуі туғанынан мүгедек. Әке
демалыс кезінде Шығыс Қазақстан облысына кеткен отбасын тіркелген мекен жайына, яғни
Алматыға қайтаруға көмек көретуді өтінді. Осы уақытта балалардың біреуінде оң жақ
қарашығының лайлануы байқалып, оған офтальмологтардың көмегі қажет болған.

Балалар омбудсмені Шығыс Қазақстан облысының, Алматы облысының және Алматы
қаласының әкімдерімен бірлесе жұмыс жасап, отбасының бақылау бекеттерінен кедергісіз
өтуіне көмектесті. Отбасы аман-есен Алматыға оралды.

9. COVID-19 коронавирус пандемиясының зардаптарын 
жою бойынша жұмыс
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Барлық жас санаттары арасында бұқаралық спорт түрлерін насихатту
өте маңызды. Балалар үшін спорттық инфрақұрылымның барынша
қолжетімді болуын қамтамасыз ету керек. Бұқаралық спортты дамыту
– пирамидаға айналуы тиіс. Оның басына чемпиондар шықса, оның
негізінде біз сау әрі саналы ұрпақты, мықты ұлтты қалыптастырамыз.

Қазақстан Республикасының президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев

10. Балаларды шығармашылық үйірмелер мен спорттық 
секциялар арқылы тәрбиелеу

Қазақстан ратификациялаған және оны орындауға міндетті «Біріккен

Ұлттар Ұйымының бала құқығы туралы конвенциясы» әр балаға жеке тұлға

ретінде қалыптасуға, дарындылығын, ақыл-ойы мен физикалық

қабілеттерін дамытуға толық кепілдік береді.

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» ҚР Заңы
2 тарау. Балалар мүддесiн көздейтiн мемлекеттiк саясат
4 пункт. Балалардың дене бiтiмi, интеллектуалдық, рухани және имандылық тұрғысынан дамуына,
олардың бойында елжандылық, азаматтық және бейбiтшiл сезiмдердi тәрбиелеуге, сондай-ақ баланың
жеке адами тұлғасының қоғам мүддесi, мемлекет халықтарының дәстүрлерi, ұлттық және әлемдiк
мәдениет жетiстiктерiне қол жеткiзуi үшiн мүмкіндiктерiн ашуға жәрдемдесу.



Балалардың лайықты тәрбие мен білім алуын, барлық жеке қабілеті мен дарынын дамытуын
жүзеге асыратын құқықтарының мәселесі Қазақстандағы барлық ата-ана мен әр балаға
қатысты. Бүгінгі күні елімізде 6 миллион бала бар!

Неге бұл өте маңызды? Себебі адам капиталы – кез келген мемлекеттің басты байлығы.
Елімізде барлық сала бойынша маман тапшылығы сезіледі. Ал бәрі бала кезінен басталады
емес пе?! Адамдар әртүрлі. Бәрі түрлі қабілет пен дарынға ие болып дүниеге келеді. Бәрі
түрлі жағдайда, түрлі әлеуметтік мәртебе мен түрлі ауқатқа ие, түрлі құндылықтарды
дәріптейтін отбасыларында туылады.

Мемлекеттің міндеті – әр баланың ең маңызды жалпыадамзаттық құндылықтарға ие болуын
қамтамасыз ету. Бала талантын барынша арттыруға, бойында бар қабілетін дамытуға,
лайықты азамат, өз ісінің маманы ретінде қалыптасуға бағытталған нақты мемлекеттік
жүйеге енуі керек.

Нәтижесінде біз әр баладан жаңа технологияларды ойлап табатын, инновациялық
өндірістер құратын, бүкіл әлем сұранысқа ие ғылым мен мәдениетті дамытатын ең тиімді
ересек азаматтарды тәрбиелей аламыз. Сонда ғана Қазақстан қазба байлықтарына тәуелді
болмайды.

Бұл мемлекеттік жүйе әлемнің көптеген елінде сәтті қолданып келеді. Ағартушылық
(академиялық білім) пен тәрбие (балаларды спорт пен өнерге баулу) – Патриотизмнің
кепілі. Себебі өз елінде жеке қабілетін ашуға, әрі оны дамытуға мүмкіндік алған бала ересек
кезде армандарын дәл осы жерде ғана жүзеге асыратынын түсінеді және еліне шын
жүректен қызмет етеді.



Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин балалар
арасында кездесетін көптеген проблема, соның ішінде қудалау, өз-өзіне қол жұмсау, зорлық-
зомбылық, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық, қисық жолға түсу сияқты
т.б.жағымсыз мәселе көптеген балада үйлесімді дамудың, өз қабілетін растаудың, дәлірек
айтсақ, өз дарыны мен армандарын жүзеге асыра алмаудан пайда болады.

Мәдениет, спорт, ғылым – бұл балалардың жүрегін жаулап алатын, олардың әлеуетін
дамытуға мүмкіндік беретін ең маңызды нәрсе. Бұл аксиома. Мектеп жасына дейінгі балалар
мен мектеп оқушыларын қызықтыратын спорт секциялары мен үйірмелерге баулу арқылы
елдегі әлеуметтік шиеленісті төмендетуге болады. Балалардың мектептен тыс дамуына ата-
аналар қомақты қаражат жұмсап отыр.

Бүгінгі күні көптеген ата-ана карантин кезінде қаржылық тапшылық сезінуде. Яғни бүгін
спорттық секциялар мен үйірмелерге ақылы қатысып жүрген балалар отбасынағы қаржылық
дағдарыстың салдарынан ертең бос уақытты «көшеде» өткізетін болады. Сондықтан,
балалар бос уақытын ТЕГІН секциялар мен үйірмелерге арнағаны қазіргі күннің өткір
мәселесі.

Ал біз спорт пен мәдениет саласындағы бюджеттік қаражаттың/азаматтар салығының тиімсіз
қолданылып жатқанын көріп отырмыз. Яғни, ақшаның ауқымды бөлігі экспаттардан құралған
кәсіби спорттық командаларды қаржыландыруға кетуде. Оларды бүкіл әлемдегідей
демеушілер қолдауы керек. Сонымен қатар, имидждік іс-шараларға қаржы жұмсау да елге
еш пайда әкелмейді. Ақыр соңында, кез келген мемлекет елдің маңызды капиталын
құрайтын халқына, балалары мен жастарына инвестиция жұмсау ең тиімді әрекет екенін
түсінуі қажет. Ал бізде бұл ескерілмейді!



Балалар мен олардың ата-аналары үшін керемет жаңа жылдық сыйлық: 2020 жылдың 30
желтоқсанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды. Оған сәйкес Қазақстан
Республикасының «Мәдениет туралы» және «Дене шынықтыру және спорт туралы»
заңдары «мемлекеттік шығармашылық тапсырыс» (МШТ) және «мемлекеттік спорттық
тапсырыс» (МСТ) ұғымдарымен толықтырылды және бұл қызметтерді көрсететін ұйымдар
меншіктің әртүрлі нысанында, ведомстволық бағынысында болуы мүмкін.

Оған сәйкес, 2021 жылдың 1 мамырынан бастап (кейбір жерлерде ертерек) спорттық
секциялар мен шығармашылық үйірмелерге қызмет көрсететін процестің барлық
қатысушылары (меншіктің барлық нысанындағы жеке ұйымдарды қоса алғанда) ақшаны
баланың ата-анасынан емес, мемлекеттік тапсырыс бойынша алады.

Осы мақсатта шығармашылық үйірмелер мен спорт секцияларын жан басына шаққандағы
нормативті қаржыландыру негізінде мемлекеттік шығармашылық және мемлекеттік
спорттық тапсырыстарды реттеу нормалары енгізілуде. Тағы бір атап айтатын маңызды
жайт - республикалық бюджеттен қосымша қаржыландыру талап етілмейді. Қаржыландыру
тек жергілікті билік органдарының спорт пен мәдениетке арналған қолда бар бюджеттерін
тиімді жұмсау арқылы жүзеге асырылады.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан
халқына жолдауында білім мен тәрбие мәселелеріне тоқталып: «Заманауи әлемнің
шынайылығы балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан олардың күш-жігерін дұрыс
бағытқа қою өте маңызды. Себебі балалар – біздің мемлекетіміздің болашағы. Әкімдердің
жұмысын осы өлшем бойынша бағалайтын боламыз», – деген еді.

Біз Президетті қолдаймыз! Себебі балалардың лайықты тәрбие мен білім алып, өз
қабілеттері мен таланттарын жетілдіру құқықтарын қамтамасыз ету – мемлекеттің басты
мақсаты.



Зорлық-зомбылық фактілері жайлы көптеген ақпарат аясында бұқаралық ақпарат
құралдарында ересектердің де, кәмелетке толмағандардың да тарапынан жануарларға
қиянат жасау туралы жаңалықтар жиеленіп кетті. Осы тақырыпқа қатысты хаттар
Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілге де келіп түсуде. Бұл
қоғамда үлкен этикалық проблема бар екенін айқын көрсетеді.

Мұндай жағдайлар балалардың психикасына орасан зор зиян келтіреді, тіпті кейде оларды
адамгершілікке жатпайтын қылық жасауға апарады. Ғылыми статистикалар мен
зерттеулерлердің нәтижесі бойынша, адамдарға зорлық-зомбылық танытқан, кісі өлтірген
қылмыскерлердің 85% -ы жануарларды қорлаудан бастаған. Өкінішке қарай, қабылданған
шаралар еш нәтиже бермеді, ал статистика өсуде. Сондықтан қылмыстың бұл түрін
ескермеу мүмкін емес.

Қазақстанда бүгінде жануарларға қиянат жасау – Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің 316-бабы бойынша жауаптылықты көздейтін қылмыстық құқық бұзушылық.

Осы бапта қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылықтардың бейнесін неғұрлым
айқындау үшін балалар омбудсмені аймақтарға осы санаттағы істер бойынша ақпарат
беруді сұрады.

Алынған жауаптар естен тандырады: 2015 жылдың қаңтарынан бастап 2020 жылдың 25
наурызына дейінгі аралықта Қазақстанда ҚР Қылмыстық кодексiнің 316-бабы бойынша 832
қылмыстық іс тіркелген. Сотқа тек 19 қылмыстық іс түскен, қазір 40 іс өндірісте.

11. Жалпы тәрбие берудің бір бөлігі ретінде балаларды 
жануарларға ізгілікпен қарауға үйрету



773 тоқтатылған қылмыстық істің ішінде 506 іс қылмыстық құрамның болмауына, 82 іс –
ескіру мерзімі аяқталуына, 31 іс – тараптардың татуласуына, 2 іс – қайтыс болған адамға
қатысты болуына байланысты тоқтаған. Тағы 152 іс ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-
бабы бойынша, дегенмен баптың бөлімі мен тармағы көрсетілмей тоқтатылған.

Ресми сандар жануарларға қиянат жасау жағдайлары аз емес екенін көрсетеді. Сондықтан
қылмыстың бұл түрін ескермеуге немесе оның әлеуметтік маңыздылығын төмендетуге
болмайды. Себебі ол жақын болашақта әлдеқайда ауыр қылмыстарды тудыруы мүмкін!

Осындай қылмыстарға жол бермеу және алдын алу мақсатында балалар омбудсмені
бірқатар ұсыныс әзірледі, атап айтқанда:
1. полиция қызметкерлері мұғалімдермен бірлесе балалар және олардың ата-аналарымен
кәмелетке толмағандар арасында заңға бағынатын мінез-құлықты қалыптастыруға және
жануарларға қиянат жасағандардың әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке
тартылатындығы жайлы түсініктерін арттыруға бағытталған профилактикалық жұмыс
жүргізу;
2. жануарларға қатыгездік жасау көріністері мен ақпаратты қамтитын интернет-ресурстарын
бақылау және осы фактілерді полицияда тіркеу;
3. өңірлерде бұралқы иттер мен мысықтарға арналған мемлекеттік питомниктер ашу, осы
мақсаттарға бюджеттік қаражатты бөлу, жануарлар баспанасын заңнамалық тұрғыдан
анықтау, бұралқы жануарларға көмек көрсетудің мақсатты бағдарламаларын әзірлеу;
4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 316-бабын жетілдіру, яғни қылмыстық
теріс қылық тарауынан қылмыстық құқық бұзушылыққа ауыстыру, сол арқылы жазаны
күшейту.

Бұл ұсыныстар зообақ белсенділері атынан заң шығаруға құқылы уәкілетті мемлекеттік
органдардың қарауына ұсынылды.



«Жануарлар – менің достарым» балалар сурет байқауы

Балалар үшін кез-келген тіршілік иесіне жасалған қорқынышты әрекетті көру
азап әкеледі, олардың жануарларға шынымен жаны ашиды. Еліміздің
кішкентай азаматтары ересектер тарапынан үй жануарларына жасалған
қатыгездігі мен жабайы табиғаттың мақсатсыз жойылуына бей-жай
қарамайды.

1 сәуірде ҚР Бала құқықтары жөніндегі Уәкілдің бастамасымен Қазақстан
Республикасының Президентінің қамқорлығы аясында «Жануарлар – менің
достарым!» атты республикалық балалар сурет байқауы жарияланды.

Жобаның негізгі идеясы – балалардың шығармашылық түсінігі арқылы
жануарлар әлемінің сан алуандығын сақтап қалу мәселесін шешуге
көмектесу. Бүгінгі күні бүкіл ғаламшар қиын-қыстау кезеңге тап болғанда
ересектер де, балалар да табиғатты, яғни, жануарларды, өсімдіктерді және
қоршаған ортаны құрметтеу керек екенін естен шығармауы өте маңызды.

2020 жылдың 3 қарашасында байқаудың қорытындысы жарияланды. Жалпы
байқауға 4446 жұмыс ұсынылды. Қазылар алқасы 13 жеңімпазды анықтап,
олар онлайн-рәсімде марапатталды. Ынталандыру сыйлықтары
Қазақстанның барлық аймағына жіберілді. Жеңімпаздар «Edu Stream» білім
беру орталығы ұсынған бас жүлде – Венаға сапар шегуді COVID-19
коронавирус пандемиясы аяқталғаннан кейін жүзеге асыра алады.



Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі
(Ұлттық кеңес) 2019 жылдың 12 маусымында құрылды. Оның құрамында Қазақстан
Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саиннан басқа саяси
партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің, ҮЕҰ, БАҚ өкілдері, белгілі қоғам
қайраткерлері, құқық қорғаушылар мен сарапшылар бар.

Ұлттық кеңестің бірінші отырысы 2019 жылдың 6 қыркүйегінде өтті, екіншісі - 2019
жылдың 20 желтоқсанында, үшіншісі 2020 жылдың сәуіріне жоспарланды. 2020
жылдың 3 наурызында ротация шеңберінде Аружан Саин, Эльвира Әзімова, Болат
Палымбетов, Арман Шораев, Бақытжан Бұхарбай және Азаматхан Әміртаев Ұлттық
кеңес құрамынан шығарылды.

Балалар омбудсмені бұл жайлы әлеуметтік желілерде былай деді: «Достар, менің
Ұлттық Кеңестен шығуымның себебі өз жұмысымның көптігінен Кеңес жұмысына
физикалық тұрғыда қатыса алмауыма байланысты. Қазақстан Республикасындағы
Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің жұмысы көп уақыт пен күш жұмсауды қажет етуде.
Азаматтардан көптеп келіп жатқан хаттарды қараумен бірге жүйелік мәселелелермен
де егжей-тегжейлі айналысу керек. Осы орайда денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау,
білім беру салаларымен және құқық қорғау органдарымен тығыз араласып, еліміздің
әр аумағының әкімімен жеке-жеке жұмыстар жасап жатырмыз. Нәтижесінде мен
Ұлттық кеңестің бірде-бір отырысына қатыса алмадым.

12. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесіндегі қызмет 
(Ұлттық кеңес)



Менің негізгі мақсатым – Бала құқықтары жөніндегі Уәкі ретінде мәселелерді мақсатты
шешіп, нақты нәтижелереге қол жеткізу. Ал бұл дегеніміз, мен бұрын жазғанымдай,
балалардың мүгедектік көрсеткішін мүмкіндігінше азайтып – оның алдын алып, балалар
ауытқулары түрлерінің байқала бастағаннан-ақ ерте араласып, қажетті көмектің толық
ауқымда әрі уақытылы көрсетілуіне қол жеткізу.

Бұл қазіргі таңда шет ел асып, ота жасатып және емделіп жүрген сырқат түрлерін
емдеуді өзімізде жүзеге асыруға көмектесіп, импортты алмастыруға толықтай жағдай
жасауға талпыну. Сонымен қатар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жетімдердің
өмірлік құқықтарын жүзеге асырып, отбасында тәрбие алуларына ықпал ету. Ең бастысы
– мемлекеттің балалар мен жастарға қатысты саясатын толығымен өзгертіп, барлық
бөлінген қаражат пен барлық мүмкіндік еліміздегі балалардың нақты мұқтаждығына
жұмсалуына, дәлірек айтсақ, әрбір баланың бойындағы талантын дамытуға жұмсалуына
қол жеткізу. Яғни, әрбір баланы қол жетімді жағдайдағы секциялар мен үйірмелерге
тарта білу.

Мені Бала құқықтары жөніндегі Уәкіл ретінде білек сыбана қызмет етуге итермелеп
отырған – Қазақстандағы әр адамның, әр баланың өмірін мәнді етуге деген құштарлық
пен азаматтық идеяларым. Мен еліміз сыбайлас жемқорлықтың шырмауынан құтылып,
әрбір адам өз арманын жүзеге асыра алатын елге айналса екен деп армандаймын. Мен
бүгінге дейін бұл жұмысты лауазым немесе билік үшін, не ақша үшін атқарып келген
жоқпын. Мен өзім армандаған жолда келе жатқан жанмын. Бұл орайда, еліміз жарқын
болашаққа қадам жасайтынына кәміл сенетін біздің қордың қызметкерлері мен
серіктестері маған көмектесіп келеді.

Бұл оңай жүзеге асатын жұмыс емес. Бірақ мен халықтың, Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаевтың риясыз шынайы қолдауын сезініп отырмын. Үкімет пен заңшығарушы
органдарда бізге сенім артып отырғандар баршылық. Әрине, іштерінде түбегейлі
өзгерістер болғанын қаламайтындар да бар. Дегенмен бәріміз бірге кез келген қамалды
ала алатынымызға сенімдімін. Сондай-ақ, Ұлттық кеңес мүшелері кез келген жағдайда
бізге қолдау көрсететіндігіне сенемін!



11.02.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Алматы
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевпен кездесті. Балалар омбудсмені мегаполис
басшысымен балалардың құқықтарын қорғау және сақтау мәселелерін талқылады.
Алматыда 470 мың бала тұрады.

Сұхбаттастар мектептен тыс білім беру мәселесіне айрықша тоқталды.

Атап айтқанда, Уәкіл қала әкіміне мәдени және спорт нысандарының
инфрақұрылымын мемлекеттік тапсырыс пен мемлекеттік-жекеменшік серіктестік
шеңберінде тегін спорт секциялары мен шығармашылық үйірмелерін ұйымдастыру
мақсатында пайдалану үшін түгендеуді ұсынды.

Сонымен қатар ол Алматыдағы №4 спорт мектебін оңтайландырудан бас тартуды
және «Халық Арена» мен «Алматы Аренаны» мысалға келтіре отырып, балалардың
мектептен тыс дамуын қамтамасыз ету үшін республикалық маңызы бар білім,
мәдениет және спорт объектілерін пайдалану мүмкіндігін қарастыруды сұрады.

Соңында Аружан Саин орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балалардың ата-
аналарының жолдаған хаттарын Бақытжан Сағынтаевқа ұсынып, жергілікті бюджет
есебінен бір реттік әкелімге жататын дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету мәселесін
түбегейлі шешуді өтінді.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



Ақпан 2020 ж.

7 ақпанда Жамбыл облысының Қордай ауданында орын алған қайғылы оқиғалар
кезінде 145 бала зардап шекті: 21 бала асыраушысынан айрылды, 103 бала үйсіз
қалды, кәмелетке толмаған тағы 21 бала өмірлік қиын жағдайға тап болды.

Демеушілер, еріктілер, журналистер, Н.Сац атындағы балалар мен жасөспірімдер
театрының труппасы және «Милосердие» ерікті қоғамы» ҚҚ қызметкерлері бірігіп,
қайғылы оқиға болған жерде қайырымдылық керуенін ұйымдастырды. Ата-аналар
және балалармен кездесу Масанчи ауылындағы мектепте өтті. Балалар омбудсмені
және өнер адамдарымен кездесуге көптеген айналадағы ауыл тұрғындары – 700-ден
астам адам келді.

Балалардың үйреншікті тұрмыс қалпына оралуна қажетті заттың бәрі берілді.
Сонымен қатар, Н.Сац атындағы театр ұйымы «Жақсылық жолымен» атты
музыкалық-поэтикалық қойылымын көпшіліктің назарына ұсынды. Қойылым
балаларға ұмытылмас әсер қалдырдғаны сөзсіз. Ата-аналар балаларға дәл осындай –
ізгілікке, достыққа, сүйіспеншілікке үйрететін мереке қажет болғанын айтып, өз
ризашылықтарын білдіріп жатты. Қордай маңындағы ауылдардың көптеген ұл-қызы
мұндай НАҒЫЗ театрды, кәсіби аристерді, декорациялар мен сахналық костюмдерді
өмірінде бірінші рет көргенімен бөлісті.

Ал шынында, мектепте білім алумен бірге бұл балалар ата-анасының әлеуметтік
жағдайына, ауқатына, тұрғылықты мекенжайын қарамастан қолжетімді спорттық
секциялар мен шығармашылық үйірмелермен қамтамасыз етілуі қажет.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі 
уәкілдің қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-
шаралардың хроникасы 



24.02.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР жаңа Кодексінің
жобасын талқылауға арналған «дөңгелек үстелге» қатысты. Атап айтқанда, ол
міндетті вакцинация, 16 жастан бастап тәуелсіз медициналық кеңес алу нормасы
және трансплантология мәселелері бойынша өз ұстанымын білдірді.

Іс-шара Алматы қаласындағы Достық үйінде өтті. Шараға сондай-ақ Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, Алматы қаласы
әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров, ҮЕҰ мен кәсіподақтар өкілдері,
денсаулық сақтау саласының мамандары, қоғамдық пікір жетекшілері мен
журналистер қатысты.

Кодекс жобасы әлемдік тәжірибені зерделеу негізінде және ДДҰ ұсыныстарына
сәйкес әзірленді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
сайтында жарияланғанына бір жыл болған жоба 7 қоғамдық пікірталастан өтті.

Осы заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Мәжілісінің (төменгі палата)
жұмыс тобының жетекшісі Зәуреш Аманжолова жұмыс тобына 53 адам кіретіндігін
мәлімдеді. Кодекс жобасын талқылау бойынша 24 кездесу өткізілген, халықтан 791
ұсыныс түсіп, оның 600-ге жуығы қабылданған, ал 200-і пысықталуда. Талқылау
процесі жалғасуда.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



10.04.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин жергілікті атқарушы
органдарға төтенше жағдай кезінде мұқтаж азаматтардың азық-түлік және тұрмыстық жинақтарды
алуын жіті бақылауды сұрап, үндеу жолдады. Бұл санаттар:
— атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы 6-18 аралығындағы мектеп жасындағы балалар;
— медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратын мүгедектерді қоспағанда, 16 жасқа дейінгі мүгедек

балалар;
— медициналық-әлеуметтік мекемелерде тұратын мүгедектерді қоспағанда, барлық жастағы I, II, III
топтағы мүгедектер;
— мүгедек баланы қарап отырған ата-аналар;
— жергілікті жұмыспен қамту агенттігінде тіркелген жұмыссыз азаматтар.

Азық-түлік және тұрмыстық жинақтардың құрамын экономикалық мүмкіндіктерге сүйене отырып,
жергілікті атқарушы органдар анықтайды, бірақ 2 АЕК (2*2778 теңге) төмен болмауы тиіс. Жергілікті
атқарушы органдар мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінің деректері негізінде
алушылар тізімін қалыптастырады және жоғарыда аталған санаттардағы адамдардың есепшоттарына
азық-түлік және тұрмыстық жинақтарды сатып алу үшін қаражат аудара алады.

Бұл көмектің жоғарыда аталған санаттағы балалар үшін қаншалықты маңызды екенін ескере отырып,
балалар омбудсмені барлық жергілікті атқарушы органдарға мынандай өтініш білдірді:
1. Әр аймақтағы көмек мөлшері туралы ақпаратты – азық-түлік және тұрмыстық жиынтық түрінде
немесе көрсетілген санаттағы азаматтардың есепшотына аудару арқылы - бұқаралық ақпарат
құралдарында, сонымен қатар info@bala-ombudsman.kz поштасына және ҚР БҒМ Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысларының орынбасарларына жолдауды;
2. Әрбір азық-түлік жиынтығында облыс басшылығы мақұлдаған өнімдердің тізімі болуы керек.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 

mailto:info@bala-ombudsman.kz


22.04.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылова және «Ұлағатты Жанұя» ҚҚ
президенті Марианна Гуринамен бірге жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған мекемелер басшыларының онлайн-кездесуіне қатысты.

Қауіпсіздік, жазғы демалысқа дайындық, балалардың бос уақытын тек карантин кезеңінде ғана
емес, одан кейін де ұйымдастыру мәселесі бойынша нақты ұсыныстар мен тапсырмалар берілген
сындарлы және өте пайдалы диалог өтті. Балалар омбудсмені қосымша медициналық тексеруге
мұқтаж балаларға қатысты шаралар қабылдау, пандемия кезінде жеке қорғаныс құралдарымен
қамтамасыз ету үшін жағдай жасау, ҮЕҰ-мен тығыз қарым-қатынас жасау, 150 сенім телефонын
балаларға қолжетімді еті және т.б. тақырыптарға ерекше назар аударды.

Онлайн-отырысқа Шығыс Қазақстан облысының «Үміт» балалар үйінің тәрбиеленушілері қатысты,
олар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау
комитетінің ұйым жетекшілерінің республикалық балалар Кеңесін құруға қатысты бастамасын
қолдайтындары жайлы пікір білдірді. Балалар атынан Айгерім Тұрғанбаева өзінің ұйымындағы
өзін-өзі басқару тәжірибесімен бөлісті және олар басқа балалар үйінің тәрбиеленушілерімен
қарым-қатынас жасау үшін WhatsApp чат құрғанын айтты. Бірнеше күннен кейін республикадағы
балалар үйінің 75 ең белсенді тәрбиеленушілері тығыз байланыс орнату және осы қызықты жобаға
қосылу үшін онлайн форматта бас қосады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



23.04.2020

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің жәрдемдесуімен
Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан
Саинға гуманитарлық көмек табыс етілді – Любомирский князьдарының
қайырымдылық қорынан 10 ноутбук және Wipasz компаниясының 3000
дана көп мәртелік қорғаныс маскасы.

Аружан Саин ТЖ және COVID-19 коронавирус пандемиясы кезінде
отандастарына қолдау көрсеткені үшін Алматыдағы Қазақстан
Республикасы Сыртқы істер министрлігі өкілдігінің жетекшісі Ерлан
Ысқақовқа ризашылығын білдірді.

Жіберілген компьютерлер қашықтан оқытуға жабдықтары жоқ балаларға
табысталады.

Масканың партиясы (1000 маска) «Я Алматинец» ҚБ арқылы азық-түлік
қоржындарымен бірге, сондай-ақ, «Милосердие» ерікті қоғамы» ҚҚ
қамқоршылығындағы ұйымдарға (500 маска) беріледі. Тағы 1500 маска
«Ұлттық еріктілер желісі» ұйымы арқылы Нұр-Сұлтан қаласындағы мұқтаж
жандарға таратылады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



15.05.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ведомствоаралық
ынтымақтастық шеңберінде мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі
2021-2023 жылдарға арналған Жол картасын іске асыру мақсатында ұйымдастырылған онлайн-кездесу
барысында «Қазақстан Республикасындағы балаларға кешенді көмек көрсетуді жақсарту жөніндегі 2020-
2022 жылдарға арналған Жол картасындағы ведомствоаралық өзара іс-қимыл» тақырыбында баяндама
жасады, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жанындағы Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның XXVI отырысына қатысты.

20.05.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин 2021-2023 жылдарға
арналған ведомствоаралық ынтымақтастық шеңберінде мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек
көрсетудің Жол картасы бойынша онлайн-кездесуге қатысты. Кезекті жұмыс кездесуі балалар омбудсмені
жұмылдырған сарапшылар – балалар психиатры Қорлан Сәдуақасова мен ӘБЕО орталығының директоры
Роза Айтжанқызы Сүлейменованың қатысуымен өтті.

25.05.2020

Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Архимед» мектебінің соңғы
қоңырау рәсіміне қатысты. Карантиндік режимге байланысты оқу жылының соңына арналған салтанатты
рәсімге тыйым салынғандықтан, Алматыдағы «Архимед» мектебінің оқушылары бір айдан сәл артық уақыт
ішінде Minecraft-та мектептің үлгісін салып, оны Minecraft ойын алаңында өткізуге шешім қабылдаған.
Балалар омбудсмені осы салтанатты рәсімге оқуда ерекше жетістікке жеткен түлектерге грамота
табыстауға шақырылды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



25.05.2020

ҚР Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған онлайн-кездесу барысында Қазақстан

Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Балалардың қауіпсіздігі –

балалардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттік механизмдерінің бірі» тақырыбында сөз сөйледі.

Кездесуге облыстардың, сондай-ақ республикалық бағыныстағы Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент

қалаларының білім басқармаларының басшылары, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті департамент

директорларының орынбасарлары, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

арналған білім беру ұйымдары басшыларының республикалық кеңесінің мүшелері, арнайы білім беру

ұйымдарының басшылары қатысты.

26.05.2020

Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин мен Қазақстан
Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімованың қатысуымен әлеуметтік
қызметтерді дамыту және әлеуметтік сала мамандарын даярлау сапасын арттыру мәселелеріне арналған
онлайн-кездесу өтті.

Кездесу барысында жоғары оқу орындарына мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру
процесіндегі кемшіліктер, атап айтқанда әлеуметтік жұмыс саласындағы гранттардың жеткіліксіз бөлінуі
талқыланды. Мемлекеттік білім беру тапсырысының резерві есебінен «әлеуметтік жұмыс» бағыты
бойынша қалыптасқан гранттардың санын көбейту мүмкіндігін қарастыру ұсынылды. Азаматтық қоғам
өкілдері уәкілетті органға мемлекеттік білім беру тапсырысын тиімді қалыптастыруға және таратуға
көмек көрсетуді ұсынды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



28.05.2020

#Благоафиша бағдарламасының эфирінде (жүргізуші – Мирас Иргебаев,
Samruk-Kazyna Trust әлеуметтік жобаларды дамыту қорының корпоративтік
коммуникация департаментінің директоры) Қазақстан Республикасындағы Бала
құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин балалар омбудсмені қызметінің
бағыттары жайлы айтып:
— Ата-аналар балаларының құқықтары туралы не білуі керек?
— Құқық бұзушылық орын алған жағдайда Уәкілмен қалай байланысқа шығуға

болады?
деген сияқты жиі қойылатын сұрақтарға жауап берді.

Уәкіл мен оның ұжымы елге сапалы адами капитал тәрбиелеу және балалар
мен жасөспірімдердің әлеуеті мен дарынын барынша дамыту үшін жағдай
жасауға бағытталған балалар мен жастарға қатысты мемлекеттік саясатты
өзгерту тұрғысынан процестерді іске қосуда үлкен жұмыс атқарды.

Өкінішке қарай, мүгедектікті төмендету, ерте араласу тұрғысынан жүйелік
өзгерістерді ұйымдастыруға бағытталған ведомствоаралық ынтымақтастық
бойынша жұмыс өте баяу жүруде. Ал бұл республикалық және аймақтық
деңгейдегі бірнеше ведомствоның міндеті.

Басты мақсат – барлық инфрақұрылым мен күш-жігерді бюджеттік ақша мен
басқа ресурстардың балаларға жетуін қамтамасыз етуге бағыттау.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



30.05.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның Қазақстан
Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі Сәкен Мұсайбековпен кездесуі өтті. Кездесу
барысында бұқаралық және балалар спортын дамытуға қатысты мемлекеттік саясат талқыланды.

1.06.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин жалпыадамзаттық
құндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік білім беру саласындағы айрықша қызметі үшін
берілетін «Бөбек» қоғамдық қорының «Асыл жүрек» төсбелгісімен марапатталды.

3.06.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның Алматы қалалық спорт
басқармасының бастығы Рүстем Байсейітовпен кездесуі өтті. Алматыда тұратын балалар үшін жақын
жерде орналасқан тегін спорт секцияларын құрудың жол картасы талқыланды.

10.06.2020

Осы күннен бастап 22 шілдені қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі
уәкіл Аружан Саин жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім
беру ұйымдарының басшыларымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
ұйымдастыруымен апта сайынғы онлайн-кездесулерге қатысты. Атап айтқанда, балалар омбудсмені
асырап алушы ата-аналарға арналған мектептер ұйымдастыру бойынша ұсыныс жасады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



9.06.2020

Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин және ҚР білім вице-
министрі Бибігүл Асылова Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың
құқықтарын қорғау комитетінің ұйымдастырған отбасылық зорлық-зомбылық мәселелерін талқылауға
арналған онлайн-кездесуіне қатысты.

9.06.2020

Белгілі әнші, композитор және мультиинструменталист Димаш Құдайберген БҰҰ-ның Жаһандық
коммуникация департаментінің Қазақстандағы өкілі Властимил Самекпен кездесті. Әңгіме барысында
алдағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Кездесуге Қазақстан Республикасындағы Бала
құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин қатысты.

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Димаш Құдайберген БҰҰ-ның белсенді қолдаушысы және
#UN75 жаһандық диалогына қосылуға дайын. Биыл COVID-19 коронавирус пандемиясы өршіген қиын
кезеңде Біріккен Ұлттар Ұйымы өзінің 75-жылдық мерейтойын атап өтуде.

25.06.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның қатысуымен
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Заңмен қарым-қатынаста және
қайшылықтағы балаларды әлеуметтендіру» тақырыбында онлайн-кеңес өткізілді. Оның барысында
балалар омбудсмені заңмен қайшылықтағы кәмелетке толмағандардың әлеуметтік оңалту құқығын
жүзеге асыру туралы пікірталасқа қатысты.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 

https://www.facebook.com/hashtag/un75?__cft__[0]=AZWx6PpWnbWeJFq00GyQGd6knrfJ6i3Zbt6rnjXD9r_Bm1LnKI-rTLdxI2XugeZCnvR1uQ9kTMmVrYC-kgLQOZ01HFT05XK9Jd5ixkJiRLedZCtc_vIgwEHnTrv_bVgB1IA&__tn__=*NK-R


7.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин балаларға жаңа
жағдайында қосымша білім беруді жаңарту, жаңа жағдайларға бейімделген табысты, мобильді, тұлға
тәрбиелеу және қалыптастыру стртегиясын талқылауға қатысты.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығы ұйымдастырған «Интернет-мәдениеті қазіргі заманғы әлеуметтік құбылыс,
қосымша білім беру жағдайында әлеуметтену мен жеке оқыту құралы ретінде» тақырыбында өткен
талқылау қосымша білім беру мұғалімдеріне арналған онлайн-семинар аясында өтті.

19.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі Уәкіл Аружан Саин Қазақстан Республикасы
Президенті және БҰҰ қолдауымен өскелең ұрпаққа табиғатты, жануарлар мен өсімдіктерді құрметтей
отырып, маңызды экологиялық мәселелерді шешуге қатыстыру мақсатында ұйымдастырылған
«Жануарлар – менің достарым» атты республикалық сурет байқауының жеңімпаздарын жариялау
рәсіміне қатысты.

20.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі қалалық және аудандық білім бөлімдерінің мамандарына, әлеуметтік
педагогтарға, ҮЕҰ өкілдері және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған ұйымдардың директорларына арнап ұйымдастырған «Балалардың құқықтарын қорғау
саласындағы заңнаманың жаңа аспектілері» атты Республикалық онлайн-семинар-тренингке қатысты.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



21.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Білім және ғылым: Жаңа
оқу жылының ерекшеліктері» тақырыбында ұйымдастырылған Қазақстан Республикасы мұғалімдерінің
республикалық тамыз кеңесінде қатысушылардың алдында балаларға мектептен тыс білім беру және
тәрбиелеу бағытында баяндама жасады.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұйымдастырған жалпықазақстандық
конференция жыл сайын тамыз айында өткізіледі.

21.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің балалар құқықтарын қорғау мәселелерін үйлестіретін ҚР және көрші
елдердің орталық мемлекеттік органдарының өкілдері, сондай-ақ осы саладағы халықаралық және
ұлттық сарапшыларға ұйымдастырған «Балалардың амандығы: жаңа уақыттың мәселелері мен
тәуекелдері» атты халықаралық бейнекөпіріне қатысты.

Шараға Балалар омбудсменінен басқа, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл
Эльвира Әзімова, Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Анна
Кузнецова, БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы өкілі Артур ван Дизен, Украина Жоғарғы
Радасының Адам құқықтары жөніндегі уәкілінің өкілі шақырылды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



26.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Тұрмыстық және әйелдер
мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық, сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасындағы суицидке
байланысты жағдайлар мен мәселелер жайлы» Республикалық онлайн-отырысқа қатысты.

Кездесу Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің қамқорлығымен өтті. Балалар омбудсмені өз
сөзінде кәмелетке толмағандарға, оның ішінде кәмелетке толмағандардың өздері жасаған зорлық-
зомбылыққа қатысты қазіргі жағдайдың себептерін талдап, жүйелік шешімдер ұсынды.

28.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин БҰҰ Балалар қорының
(ЮНИСЕФ) мектептердегі балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі бағдарламасы
аясында мектептердегі зорлық-зомбылықтың алдын алудың стандартты жұмыс тәртібін талқылау
бойынша үйлестіру жиналысына қатысты.

Бағдарламаның мақсаты – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарын
жалпы білім беретін мектептердің жағдайына бейімдеу және білім беру ұйымдарында балаларға
қатысты зорлық-зомбылықтың барлық түрлерін алдын алу, болдырмау және жою бойынша бірыңғай
саясатты тарату.

30.08.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан Республикасы
Конституциясының 25 жылдығына арналған «XXI ғасырдың Конституциясы – құқық үстемдігі, адам
құндылығы және мемлекет тиімділігі» атты Халықаралық онлайн конференцияға қатысты.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



4.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР Президенті
Әкімшілігінің Басшысы Ерлан Қошанов және оның орынбасары Дәурен Абаевпен кездесті.

Кездесу барысында Аружан Саинның балалар омбудсмені ретіндегі бір жылдық жұмысының
қорытындылары жасалып, мемлекеттік саясат мәселелерінің келесі бағыттары қарастырылды:
1. Орфандық ауруларға қатысты жағдай – балаларды дәрі-дәрмекпен, мамандандырылған ем
шараларымен қамтамасыз ету, басқа медициналық көмекке қол жетімділік;
2. Ұлттық қауіпсіздік факторы ретінде балалардың мектептен тыс білім алуын, дамуын және
тәрбиеленуін (спорттық секциялар, білім-шығармашылық үйірмелері);
3. Балалар мүгедектігін төмендету бойынша ведомствоаралық өзара әрекеттесу;
4. Жергілікті атқарушы органдардың жұмысы және аймақтық бюджеттердің ашықтығы;
5. Кәмелетке толмағандарды зорлық-зомбылықтан, оның ішінде жыныстық зорлық-зомбылықтан
қорғауға қажетті шаралар.

8.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР Парламент Мәжілісі
(төменгі палатасы) депутаттарының жұмыс тобы әзірлеп жатқан «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» ҚР Заң жобасының талқылауына қатысты.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



11.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин мен «Ерекше мерекелер»
қайырымдылық шараларын ұйымдастыру жөніндегі қоғамдық қордың президенті Ботагөз Игенбаеваның
арасында онлайн-әңгіме өтті.

Әңгіме балалар шығармашылығы тәрбие процесінің ажырамас бөлігі тақырыбына арналды. Сұхбаттастар
жергілікті атқарушы органдар мен қоғам арасында балаларды мәдени және өнер үйірмелеріне, сондай-ақ
спорт секцияларына баулу жай ғана олардың бос уақытын қамту емес, бұл елдің ұлттық әл-ауқаты мен
қауіпсіздігіне қатысты жоғары сапалы адами капитал тәрбиелеу мәселесі екені жайлы түсінік
қалыптастыру қажет деген қорытындыға келді.

15.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның ЮНИСЕФ / ЕО көші-қон
процестеріндегі балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі бағдарламасын бағалау миссиясының
өкілдерімен онлайн-кездесуі өтті. Балалар омбудсмені осы тақырып бойынша Қазақстанның
тәжірибесімен таныстырды.

16.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Қазақстан
Конституциясына 25 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды.

17.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин мүгедектерді әлеуметтік
қорғау саласындағы үйлестіру кеңесінің отырысына қатысты. Кездесу барысында балалар омбудсмені
азаматтар жиі жүгінетін ең өзекті мәселелерді атап өтті және осы мәселелерді жүйелі түрде шешудің
шараларын ұсынды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



21.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саиннің бастамасымен

«Спорт, мәдениет, өнер және ғылым үйірмелері мен секциялары арқылы балалар мен жастарды

тәрбиелеу және дамыту» тақырыбында онлайн-кездесу өтті.

Балалар омбудсмені қатысушыларға – шығармашылық үйірмелер мен спорттық секциялардың

жетекшілеріне, жаттықтырушылары мен ұстаздарына ағымдағы жағдайды – балалардың тегін

үйірмелер мен секцияларға қол жетімділігі саласында бір жыл ішінде жасалған жұмыстар, сондай-ақ

қолданыстағы заңнамаға түзетулер енгізу қажеттілігі жайлы айтты. Үйірмелер мен секциялардың

жетекшілері өз кезегінде атқарушы және заң шығарушы билік өкілдеріне тәжірибелеріне негізделген

ұсыныстарын жолдады.

23.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР БҒМ балалардың
құқықтарын қорғау комитеті ұйымдастырған ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың
құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларды ведомствоаралық үйлестірудің онлайн-отырысына
қатысты.

Балалар омбудсмені Қазақстанда бала құқықтарын қорғаудың көптеген тетіктері бар, дегенмен бұл
механизмдер білім беру, медицина және әлеуметтік қорғау ведомстволары арасында шиеленісіп
кеткендіктен тиімсіз жұмыс істейді немесе мүлдем жұмыс істемейтіні жайлы бірнеше рет айтқан
болатын. Сондықтан бала құқықтарын қорғаудың негізгі міндеттерінің бірі ведомствоаралық
үйлестірудің тиімді жүйесін құру болып табылады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



28.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Шығыс Қазақстан
облысындағы балаларға арналған мекемелерге барып қайтқан Ұлттық алдын алу тетiгi бақылау
тобының мүшесі Марианна Гуринамен кездесті.

М.Гурина қыркүйек айының ортасында балалар омбудсменінің өкілі ретінде Шығыс Қазақстан
облысының балаларға арналған 19 мекемесінде болып қайтты (балалар үйлері, бөбектер үйлері,
медициналық-әлеуметтік мекемелер). Кездесу барысында М.Гурина алдын-ала жасаған есебін
беріп, өз ұсыныстарын айтты.

28.09.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның бастамасымен,

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың төрағалығымен

«Балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің күрделі мәселелері» тақырымында онлайн-кездесу

өткізілді.

Кездесуде балалар омбудсмені клиникалық хаттамаларға енгізілген, бірақ Қазақстанда

тіркелмегендігіне байланысты сатып алынбайтын дәрі-дәрмектерді мәжбүрлі түрде тіркеуге

байланысты саяси шешім қабылдау қажеттілігі жайлы мәселені тағы бір рет көтерді.

Бұл мәселе карантиндік шектеулер жағдайында және жергілікті атқарушы органдардың

әрекетсіздігінің салдарынан іс жүзінде дәрі-дәрмексіз қалған орфандық (сирек) аурулар мен

эпилепсияға шалдыққан балалар үшін бұл өте маңызды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



21.10.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның бастамасымен

эпилепсияға шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі бойынша онлайн-

кездесу өтті. Кездесуге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің басшылығы,

дәрі-дәрмек дистрибьюторлары және эпилепсияға шалдыққан балалардың ата-аналарынан

құрылған «Кең жүрек» қауымдастығы қатысты.

Төтенше жағдай енгізілген 2020 жылдың наурызынан бастап эпилепсияға шалдыққан балалар

медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберіндегі тегін берілетін дәрілерге де, ата-

аналар өз бетімен сатып алуға мәжбүр болған препараттарға да қол жеткізе алмай қалған.

Эпилепсияға шалдыққан балалардың ата-аналарынан құрылған «Кең жүрек» қауымдастығы

балалар омбудсменіне дәрі-дәрмектерді сатып алуға және әкелуге жәрдемдесуге өтініш жасады.

Наурыз айынан бастап жеткізушілер мен демеушілерді іздестіру, Қазақстан Республикасында

тіркелмеген дәрі-дәрмектерді әкелуге қатысты жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күні екі дәріні сатып

алу және жеткізу мәселесі шешілді.

25.10.2020

2019 жылы Қазақстан Республикасы Сириядағы ұрыс аймағынан ҚР азаматтарын қайтаруға
бағытталған «Жусан» және «Русафа» гуманитарлық операцияларын өткізді. Бірінші кезекте
әйелдер мен балалар қайтарылды. Сириядан қайтарылған әйелдермен онлайн-кездесуі
барысында Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин
балалардың елге оралғаннан кейінгі физикалық және психологиялық жағдайын сұрап, аналар мен
қамқоршылар тап болған проблемаларды талқылады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



2.11.2020

Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров, Алматы қалалық білім басқармасының

бастығы Ләззат Жылқыбаева және Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі

уәкіл Аружан Саин «Жанұя» мамандандырылған кешеніне барып қайтты. «Жанұя»

мамандандырылған кешені – жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және мүмкіндігі

шектеулі балаларға білім беретін балабақша мен түзету мектеп-интернаты.

Кездесу барысында балалардың тұрмыстық жағдайын жақсарту, білім сапасын арттыру үшін оқу

материалдарымен жабдықтау мәселелері талқыланды. Мекеме тәрбиеленушілерінің дұрыс

тамақтануына ерекше көңіл бөлінді. Мекеме аумағында балалар мен қызметкерлер арасында

аурудың алдын алу мақсатында санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі және

қорғаныс құралдарының қажетті қорымен қамтамасыз етілуі тексерілді. Кездесу қорытындысы

бойынша Бабақұмаров Алматы қаласының білім басқармасы мен «Жанұя» мамандандырылған

кешені басшылығына бірқатар нақты тапсырма берді.

3.11.2020

Қазақстан Республикасы Президентінің қамқоршылығы аясында, Қазақстан Республикасындағы
Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің бастамасымен, «Балалар әлемді бейнелейді» ҚҚ қатысуымен
ұйымдастырылған «Жануарлар – менің достарым!» бүкілқазақстандық балалар сурет
байқауының қорытындылары шығарылды. Ынталандыру сыйлықтары Қазақстанның барлық
аймағына жіберілді. Жеңімпаздар «Edu Stream» білім беру орталығы ұсынған бас жүлде – Венаға
сапар шегуді COVID-19 коронавирус пандемиясы аяқталғаннан кейін жүзеге асыра алады.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



18.11.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан
Республикасының Үкіметі жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың
құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның XXVII отырысына қатысты. Кездесу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың төрағалығымен
ZOOM платформасында онлайн-конференция режимінде өтті. Кездесу Қазақстанды БҰҰ-ның
Бала құқықтары жөніндегі комитетіне кезекті баяндамаға дайындау мәселесіне арналды.

19.11.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Қазақстан
отбасыларындағы балаларға қатысты зорлық-зомбылық: білімді, қарым-қатынастар мен
тәжірибені зерттеу» атты зерттеудің екінші кезеңіндегі жұмыс тобының отырысына қатысты.
Кездесу ZOOM платформасында онлайн-конференция ретінде өтті. Онлайн-конференция
барысында Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова мен
Қазақстандағы ЮНИСЕФ өкілдігінің басшысы Артур ван Дизен де сөз сөйледі.

2016 жылы Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) Қазақстан Республикасындағы Адам
құқықтары жөніндегі уәкілмен бірлесіп, «Қазақстан отбасыларындағы балаларға қатысты
зорлық-зомбылық: білімді, қарым-қатынастар мен тәжірибені зерттеу» атты зерттеу жүргізген
болатын (бұдан әрі – БҚТ зерттеуі). БҚТ зерттеуінің екінші кезеңінің нәтижелері осы төрт
жылдағы Қазақстандағы балаларға жасалған зорлық-зомбылыққа қатысты әлеуметтік нормалар
мен тәжірибелердегі өзгерістерді анықтауға көмектеседі.

ЮНИСЕФ-тің халықаралық сарапшысы Робин Хаарр кездесуге қатысушыларды – мемлекеттік
органдардың, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін алдымен 2016 жылғы
зерттеудің негізгі қорытындыларымен, кейін зерттеудің жаңа кезеңінің әдістемесімен
таныстырды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



19.11.2020

ZOOM платформасындағы онлайн-конференцияда Дүниежүзілік балаларды күніне арналған
Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның
журналистермен кездесуі өтті. Кездесу барысында Қазақстандағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ)
өкілдігінің басшысы Артур ван Дизен мен Қазақстандағы БҰҰ-ның Жаһандық коммуникация
департаментінің өкілі Властимил Самек сөз сөйледі.

Балалар омбудсмені Аружан Саин елдегі балалар құқықтарының жағдайы жайлы айтып, осы
құқықтарды қорғауда жүйелік өзгерістер енгізу жайлы ұсыныстарымен бөлісті. Кейін ол
журналистердің сұрақтарына жауап берді.

26.11.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР Президентінің
Әкімшілігі ұйымдастырған онлайн-кездесуде балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қамтамасыз етудің кейбір мәселелері бойынша баяндама жасады.

Алматы қаласы әкімдігінің БКБ жүйесі негізінде (бейнеконференц-байланыс) ұйымдастырылған
сөзінде Аружан Саин онлайн-кездесуге қатысушылардың назарын төрт проблемалық тақырыпқа
аударып, оларды шешудің нақты қадамдарын ұсынды:
1. Балаларды тегін спорт секциялары және шығармашылық үйірмелерімен қамтамасыз ету;
2. Балалар үйлерінде, мамандандырылған интернаттарда, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі
балаларға арналған интернаттарда тәрбиеленетін балалардың құқықтарын қорғау;
3. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік саладағы бюджет қаражатын
пайдаланудың ашықтығын қамтамасыз етуі;
4. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау және балалардың мүгедектігін төмендету мәселелері.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



27.11.2020

«Милосердие» ерікті қоғамы» ҚҚ кеңсесінде Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары
жөніндегі уәкіл Аружан Саин мен Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау вице-министрі Ерлан Әукеновтің кездесуі өтті.

Төрт сағатқа созылған кездесу барысында, басқа мәселелермен қатар, Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің 2020 жылғы 20 тамызындағы №2020 бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі
2021-2023 жылдарға арналған Жол картасын іске асыру бойынша жобалық кеңсе құру расталды.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
және ҚР Білім және ғылым министрлігінің ведомствоаралық өзара әрекеттесуін ұйымдастыратын
жобалық кеңсе Жол картасының әрбір тармағын бақылауға және жүзеге асыруға ықпал етеді.

30.11.2020

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның қатысуымен
әлеуметтік жұмыстың басым бағыттары бойынша Ведомствоаралық кеңестің онлайн-отырысы
өтті.

Әлеуметтік жұмыстың басым бағыттары бойынша Ведомствоаралық кеңес 2018 жылдың
желтоқсан айында Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
бұйрығымен құрылған болатын. Содан бері оның көмегімен балалардың құқықтарын қорғау
саласындағы көптеген мәселені шешуге мүмкіндік туды.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



3.12.2020

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде (бұдан әрі – ЕХӘҚМ) вице-министр
Ерлан Әукеновтың төрағалығымен және Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары
жөніндегі уәкіл Аружан Саинның қатысуымен әлеуметтік жұмыстың басым бағыттары бойынша
Ведомствоаралық кеңестің отырысы өтті.

Кеңесте ЕХӘҚМ өкілдері бейнеконференцбайланыс режимінде ҚР-да әлеуметтік қызмет
көрсетуді одан әрі жаңғыртудың 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарының жобасын, арнаулы
әлеуметтік қызметтер саласын жан басына нормативтік қаржыландыруға көшу тәсілдерін,
Әлеуметтік қамсыздандыру кодексінің «Әлеуметтік қызметкерлердің оң мәртебесі» бөлімін
жұртшылыққа таныстырды.

Аружан Саин өз сөзінде қазіргі таңда қоғам өміріне жүйелі өзгерістер еніп жатқанын, олардың
ұлттық жоспарда көрініс тапқанын атап өтті:
— Біз балалардың мүгедектігін азайту жөніндегі жол картасын қабылдадық. Одан бөлек
скринингтік диагностика сатысында қажетті медициналық және педагогикалық көмек алу үшін
мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсету жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған
жол картасын қабылданды. Бұл дегеніміз балалардың төлемдерге, техникалық оңалту
құралдарына және әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығын төмендетуге ықпал етуі тиіс. Жол
картасы 3 жылға есептелген, оны келесі жылдан бастап іске асырамыз. Бізді барлық мүдделі
орган қолдайды деген үміт бар, өйткені бұл бәрімізге ортақ іс.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



9.12.2020

ҚР Парламенті Мәжілісінің (төменгі палатасы) жалпы отырысында Бала құқықтары жөніндегі
уәкіл Аружан Саинның ұсынысы бойынша әзірленген Заң жобасын мақұлдады. Оған сәйкес
бюджеттік қаражат мемлекеттік тапсырыс бойынша спорттық секциялар мен шығармашылық
үйірмелерге қызмет көрсететін меншіктің барлық нысанындағы жеке ұйымдарға (ЖК, ЖШС және
т. б.) бағыттайды. Енді олар өз кезегінде ақшаны баланың ата-анасынан емес, мемлекеттік
тапсырыс бойынша алады.

Осы мақсатта шығармашылық үйірмелер мен спорт секцияларын жан басына шаққандағы
нормативті қаржыландыру негізінде мемлекеттік шығармашылық және мемлекеттік спорттық
тапсырыстарды реттеу нормалары енгізілуде. Заң қабылданған жағдайда республикалық
бюджеттен қосымша қаржыландыру талап етілмейді. Қаржыландыру тек жергілікті билік
органдарының спорт пен мәдениетке арналған қолда бар бюджеттерін тиімді жұмсау арқылы
жүзеге асырылады.

2020 жылдың 30 желтоқсанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды.

12.12.2020

Алматыда мемлекет және қоғам қайраткерлеріне, меценаттар мен кәсіпкерлерге жыл сайынғы
«Ел бірлігі» сыйлығын табыстау рәсімі өтті. «Жастарға жол» ҚҚ-ның 5 жылдығына орай
сыйлықпен марапатталғандардың қатарында Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары
жөніндегі уәкіл Аружан Саин да бар.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралардың хроникасы 



Назарларыңызға рахмет!

https://bala-ombudsman.kz

https://bala-ombudsman.kz/











