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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, қатысушы мемлекеттің БҰҰ-ның

Бала құқықтары туралы конвенциясына бейілділігін растай отырып, әлемдік

қоғамдастықтың балалар өмірі үшін қолайлы және мейірімді ортаны

қалыптастырудағы күш-жігерін қолдау мақсатында» Қазақстан Республикасының

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2016 жылғы 10 ақпандағы №192

Жарлығымен құрылды.

Сондай-ақ, балалар омбудсменінің негізгі мақсаттары балалардың құқықтары мен

заңды мүдделерінің кепілдіктерін қамтамасыз ету, сонымен қатар олардың

бұзылған құқықтары мен бостандықтарын ҚР Президентінің жанындағы Әйелдер

істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия, ҚР

Үкіметінің жанындағы кәмелетке толмағандар және олардың құқықтарын қорғау

жөніндегі ведомствоаралық комиссия, түрлі министрліктер мен ведомстволар,

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының және Мәжіліс комитеттері

сияқты мемлекеттік және қоғамдық институттармен бірлесіп қалпына келтіру

болып табылатындығы анықталды.

2019 жылдың 18 шілдесінде Қазақстан
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Өкімімен Аружан Саин Қазақстан
Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл
болып тағайындалды.



2019 жылдың шілде айынан бастап, екі жарым жыл ішінде балалардың

заңды құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету бойынша ауқымды

жұмыс атқарылды (2019 және 2020 жылдарға арналған есептерді

қараңыз), бірақ әлі алда талай жұмыс бар. Атап айтқанда, бұл төмендегі

өзекті әрі маңызды тақырыптарға қатысты:

1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша азаматтар мен қоғамдық

ұйымдардың өтініштерімен жұмыс жүргізу;

2. Балаларға қарсы жасалған қылмыстар;

3. Бала саудасы;

4. Балаларға арналған интернаттық мекемелерде тұратын балалардың құқықтарын

қорғау (балалар үйлері, бөбектер үйлері, медициналық-әлеуметтік мекемелер);

5. Балалар мектеп-интернаттарын алмастыратын кәсіптік (фостерлік) отбасылар;

6. Орфандық ауруларға шалдыққандарды (балаларды) дәрі-дәрмекпен қамтамасыз

ету;

7. Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мәселе;

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамыту үшін жан басына

шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша реформа;

9. Балардың мүгедектігін азайтуға бағытталған реформа;

10. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл (Балалар омбудсмені) институтын нығайту.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі 
уәкілдің 2021 жылғы қызметінің негізгі бағыттары
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Заңға сәйкес, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың

өтініштерімен жұмыс істейді, сондай-ақ балалардың құқықтары мен заңды

мүдделерінің кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды,

сонымен қатар олардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын ҚР Президентінің

жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі

ұлттық комиссия, ҚР Үкіметінің жанындағы кәмелетке толмағандар және олардың

құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссия, түрлі министрліктер мен

ведомстволар (БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетін ерекше атап өткен

жөн), Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының және Мәжіліс комитеттері

сияқты мемлекеттік және қоғамдық институттармен бірлесіп қалпына келтіреді.

2019 жылдың 18 шілдесінен бастап Балалар омбудсменіне 891 өтініш келіп түсті.

Оның 825-і қаралды (уәкілетті органдарға өтініштер жолданды, арыз-шағымдарды

қарау нәтижесі бойынша азаматтар қанағаттандырылды), 66-сы өндірісте.

Егер тек 2021 жылды алатын болсақ, түскен 356 өтініштің 335-і қаралып, 21-і

өндірісте. Бұл статистикаға мүмкіндігі шектеулі балаларды барлық медициналық,

әлеуметтік және педагогикалық қызметпен қамтамасыз етуге қатысты бірдей

сұрақтарды қамтитын өтініштер кірмейді.

Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша
азаматтардың және қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен
жұмыс
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Егер 2020 жылы өтініштердің көпшілігі қылмыстық іс жүргізуге қатысты болса, 2021

жылы сот істеріне, қорғаншылық және қамқоршылық мәселелеріне қатысты

шағымдар басым екені байқалады: бірінші тақырып бойынша 53 өтініштің 52 қаралды,

1 өндірісте, екінші мәселе бойынша көрсеткіш – 35 = 34+1.

Қылмыстық сот істері бойыша (бұл 30 өтініш) 28-не түпкілікті процессуалдық

шешімдер қабылданды, 2 іс бойынша уәкілетті органдармен жұмыс жалғасуда.

Балаларға қарсы жасалған жыныстық зорлық-зомбылыққа қатысты өтініштердің саны

алаңдатушылық тудыруда («Үкім күшінде қалды» қараңыз) – 17 өтініш, оның екеуі

сотқа жолданды, 13 өтініш бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, істер

жіті бақылауда, бір жағдайда дәлелдер расталмаса, тағы біреуі бойынша уәкілетті

органдармен жұмыс жүргізілуде.

БАҚ пен әлеуметтік желілерде көтерілген өтініштерді және азаматтар тарапынан келіп

түскен өтініштерді тақырыптар бойынша топтасақ (құқықтық көмек, білім, тұрғын үй

мәселесі, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, балалар құқықтарының бұзылуы, алимент,

медициналық көмек, спорт және т. б.), бұл құқық бұзушылықтардың түп-тамыры қайда

жатқанын көріп, бала құқықтарының бұзылуын болдырмау мақсатында қандай жүйелі

өзгерістер енгізу керек екенін анықтауға болады.

Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша
азаматтардың және қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен
жұмыс
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Сот істері – 53 өтініш (52 қаралды, 1 өндірісте)

Қорғаншылық және қамқоршылық – 35 (34 + 1)

Қылмыстық іс жүргізу – 30 (28+2)

Білім – 25 (25)

Құқықтық көмек – 25 (24+1)

Тұрғын үй мәселелері – 22 (21+1)

Балалардың құқықтары мен қауіпсіздігін бұзу – 21 (21)

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету – 20 (13+7)

Алимент – 19 (19)

Жыныстық зорлық-зомбылық – 17 (17)

Медициналық қызмет – 10 (10)

Спорт және ойын алаңдарының құрылысы – 12 (12)

Ата-анасы ажырасқаннан кейін балалардың тұрғылықты жерін анықтау – 10 (10)

Баланың тұрғылықты жерін анықтау бойынша көмек көрсету – 7 (3+4)

Мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне шағымдар – 6 (5+1)

Консультациялар – 5 (5)

Заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар – 5 (5)

ЖСО әрекетсіздігі – 3 (3)

Тұрмыстық зорлық-зомбылық – 3 (3)

Құжаттарды қабылдау және рәсімдеу – 3 (3)

Әлеуметтік және басқа көмек – 3 (3)

АӘК және басқа жәрдемақылар – 2 (2)

Мүгедектік (алу, алыну) – 2 (2)

Қаржылық көмек и қаржы жымқыру – 4 (3+1)

Әртүрлі – 14 (14)
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Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша
азаматтардың және қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен
жұмыс

https://bala-ombudsman.kz/


Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша құқық қорғау органдарымен – ІІМ, Бас

прокуратурамен, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен, Қаржы мониторинг

агенттігімен (ҚМА) үнемі байланыста болуға тура келеді.

Зорлық-зомбылық бойынша еліміз қайғылы көрініске ие, сондықтан бұл тақырып даулы

талқыланып жатыр. Әрине, бүгінгі күні қолға алынған – заңнаманы қатайту, дағдарыс

орталықтарын құру, құқық қорғау органдары мен әлеуметтік қызметтердің жұмысын

күшейту сияқты шаралардың маңызы зор.

Алайда жаһандық тұрғыдан алып қарасақ, қоғамдағы зорлық-зомбылық деңгейі қоғамның

өзінің сана-сезімінің деңгейімен анықталады. Әйелі мен баласын ұрып-соғатын,

қорлайтын, басқа адамдардың, балалардың құқығын таптап, тағы басқа қылмысқа

баратын ересектер қайдан пайда болады? Егер мұндай қылмыс көп болса, қоғамда

зорлық-зомбылыққа қабілетті адам көп деген сөз. Ал мұндай жағдайға жол беруге

болмайды.

Балалардың толыққанды тәрбиесінің жоқтығы, баланың қабілеті мен дарынын дамытуға

мүмкіндіктің болмауы – заңдарды бұзуға, басқалардың құқықтарын бұзуға және зорлық-

зомбылыққа бейім төмен деңгейдегі қоғамды қалыптастырады.

Балаларға қарсы қылмыстар
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Сондықтан зорлық-зомбылықпен күресу жайлы сөз қозғағанда, алдымен оның

СЕБЕПТЕРІН – яғни біздің қоғамда зорлық-зомбылықтың неліктен көбейіп бара жатқанын

түсініп алуымыз керек. Әрине, полиция, прокуратура, сот, психологтардың жұмысы өте

маңызды, бірақ бұл салдармен жұмыс істеу. Ал болашақта балаларды, тіпті әйелдерді

қорғайтын полиция қызметкерлері мен психологтар жетпей қалуы әбден мүмкін.

Сондықтан бізге себептерді жою керек! Бірақ қалай? Ол үшін балаларға ересек өмірде

лайықты адам болуына мүмкіндік жасау қажет. Жүйені өзгерту керек, балаларымыз өсіп

жатқан ортаның жағдайын өзгерту керек. Бүгінгі бала, ертеңгі ересек, олар зорлық-

зомбылыққа жол бермейтін қоғамды құра алады.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттің бала тәрбиесіне қанша қаражат бөлетіні

оның экономикалық көрсеткіштеріне ғана емес, елдегі қылмыстың, оның ішінде

жасөспірімдер арасындағы қылмыстың, суицидтің және басқа да жағымсыз факторлардың

деңгейіне тікелей байланысты.

Сондықтан мемлекеттік спорт пен шығармашылық тапсырыстарына жан басына

шаққандағы нормативтік қаржыландыруды енгізуге үлкен үміт артылуда. Бұл балаларға

сүйікті спорт және өнер түрімен айналысуға, қабілеттері мен таланттарын дамытуға, ал

елге лайықты азаматтарды тәрбиелеп, сапалы адам капитал алуға мүмкіндік береді.

Осы және басқа да міндеттерді шешкеннен кейін біз салдарымен жұмыс істеуді тоқтатып,

олардың алдын алумен, себептерін жоюмен айналысамыз («Кәмелетке толмағандарды

қылмыскерлер мен қылмыстан қорғау жолында» қараңыз).

Балаларға қарсы қылмыстар
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Осыдан бес жыл бұрын бала сатуға қатысты бірнеше сот ісі жұрттың назарында болды

(https://ru.sputnik.kz/society/20160921/198333.html), олардың ең шулысы Алматы

(https://informburo.kz/novosti/v-almaty-vynesli-prigovor-torgovcam-mladencami.html) мен

Шымкент қалаларындағы (https://informburo.kz/novosti/za-torgovlyu-detmi-v-shymkente-

osudili-dvoih-vrachey.html) сот процестері еді.

2019 жылы Қазақстанда адам саудасы үшін жаза қатаңдатылып, жазаның төменгі шегі

ұлғайтылды: 1) органдарды сатқаны үшін – 5 жылдан 6 жылға дейін; 2) кәмелетке

толмағандарды саудалағаны үшін – 15 жылдан 18 жылға дейін және 3) жезөкшелікпен

айналыстырғаны үшін – 7 жылдан 8 жылға дейін; сондай-ақ мұндай жағдайларда

тараптардың татуласу мүмкіндігі жоққа шығарылды; бірақ жағдай айтарлықтай жақсарған

жоқ.

АҚШ үкіметінің 2021 жылғы Қазақстандағы адам саудасы туралы есебінде

(https://kz.usembassy.gov/ru/our-relationship-ru/reports-ru/) біз көптен бері адам саудасының

жағдайын көрсететін екінші деңгейлі ел ретінде тұрғанымыз кездейсоқ емес: 1. Адам

саудасымен күресу үшін белсенді шаралар қабылдап жатқан елдер, 2. Елеулі шаралар

қабылдап жатқан елдер, 3. Бақылау тізіміндегі прогрессі жоқ елдер және 4. Ешқандай

әрекет жасамайтын елдер.

Осы саладағы жағдайға шолу мақаласы (https://informburo.kz/stati/policiya-rassleduet-133-

ugolovnyh-dela-po-faktam-torgovli-lyudmi-statistika-istorii-sovety-zhertvam қараңыз) мен

Жақында сотқа жеткен іс (https://kazpravda.kz/news/proisshestviya/za-torgovlu-detmi-osudili-

zhenshchinu-v-almatinskoi-oblasti қараңыз).

Бала саудасы

https://bala-ombudsman.kz

https://ru.sputnik.kz/society/20160921/198333.html
https://informburo.kz/novosti/v-almaty-vynesli-prigovor-torgovcam-mladencami.html
https://informburo.kz/novosti/za-torgovlyu-detmi-v-shymkente-osudili-dvoih-vrachey.html
https://kz.usembassy.gov/ru/our-relationship-ru/reports-ru/
https://informburo.kz/stati/policiya-rassleduet-133-ugolovnyh-dela-po-faktam-torgovli-lyudmi-statistika-istorii-sovety-zhertvam
https://kazpravda.kz/news/proisshestviya/za-torgovlu-detmi-osudili-zhenshchinu-v-almatinskoi-oblasti
https://bala-ombudsman.kz/


2021 жылдың көктемінде балалар омбудсмені мемлекет басшысына балаларды сату және

сату схемалары туралы хат жолдаған еді. Мемлекет басшысы нақты тапсырмалар беріп,

Әсет Исекешевтің жетекшілігімен, Президент Әкімшілігінің бақылауымен

ведомствоаралық топ жұмысын бастады.

Осы жерде Бас прокуратура қызметкерлерінің атқарған жұмысын ерекше атап айту керек.

2021 жылдың 15 қыркүйегінде Бас Прокурор Ғизат Нұрдәулетовтың Премьер-Министр

Асқар Маминге жасаған ұзақ баяндамасы осы еңбектің нәтижесі: «Мемлекет басшысының

тапсырмасы бойынша прокуратура органдары кәмелетке толмағандардың жасырын

саудасы аясында бала асырап алу мәселелерін зерттеді. Балаларды заңсыз асырап

алудың/үшінші тұлғаларға берудің, соның ішінде шет мемлекеттердің азаматтарына

берудің жаппай жағдайларына әкелген бірнеше заңсыз схема анықталды.

Бұзушылықтарға лауазымды тұлғалардың әрекеттері мен әрекетсіздігі, заңнамадағы

олқылықтар және жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың

(ары қарай – Балалар банкі), оларды өз отбасына қабылдауға ниетті адамдардың

республикалық деректер банкісінің жетілдірілмегендігі ықпал етуде…».

Құжат соңында анықталған заң бұзушылықтарды, сондай-ақ оларға ықпал еткен себептер

мен шарттарды болашақта жою және алдын алу бойынша 8 іс-шара кешені ұсынылады.

Бала саудасы
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Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл меншік нысанына және

ведомстволық бағыныстына қарамастан барлық балалар мектеп-интернатындағы

жағдайды үнемі қадағалап отырады. Өкінішке қарай, мекемелердегі балалардың өмір сүру

жағдайы 2021 жылы да аса өзгерген жоқ: ұрлық пен жемқорлық әлі де өршіп тұр.

Уәкілдің ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуі барысында осы мәселе де

талқыланды. Мемлекет басшысы балаларға бөлінген қомақты бюджет қаражаты толықтай

олардың нақты қажеттіліктеріне жұмсалуы және кез келген қаржылық қиянатқа тосқауыл

қойылып, қатаң жазалануы керек екенін атап өтті.

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында 2021 жылдың 15 ақпанында

ҚР Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) және ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл (Уәкіл)

«Qamqor» әлеуметтік жобасы аясында бірлесе жұмыс жасау жайлы меморандумға қол

қойды. Бұл жоба балалар мекемелеріндегі заң бұзушылықтарды анықтауға ғана емес,

жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, сондай-ақ мүмкіндігі

шектеулі балалардың құқықтарын қорғау жүйесіндегі «әлсіз» тұстарды анықтауға

бағытталған. Уәкіл мен ҚМА-ның бірінші кезектегі міндеті – балалардан «ақша жасаудың»

кез келген, тіпті ең кішкентай мүмкіндігін түбегейлі жою.

Балалардың интернаттық мекемелердегі өмір сүру 
жағдайлары
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2021 жылдың сәуір айынан бастап, ҚМА «Qamqor» аясында жетім және мүгедек

балалардың шоттарының қозғалысына, сондай-ақ өткізу әдісімен сатып алуларға, ақшаны

қылмыстық жолмен қолма-қолға айналдыруға, қатысушылардың үлесіне және тауар

бағасының белгіленуіне қашықтан талдау жүргізіп келеді. Осылайша, 105 мекемеге

жүргізілген мониторинг оның 27-сінде күдікті есеп айырысу орын алғанын анықтауға

мүмкіндік берді. Қажетті тексеру шаралары жергілікті мекендерде жүргізілуде.

Жедел профилактикалық іс-шаралар басталғаннан бері ҚМА-ң аумақтық департаменттері

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне 43 іс тіркеді. Олар бойынша 457

млн теңге залал келтірілген. (19 іс тоқтатылды, оның ішінде 14-і – 30,4 млн.теңге залалды

өтеумен, 4 – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке берілді, 5 – сотқа жолданды, 15 –

өндірісте).

Сот-сараптама тәжірибесін талдау осы мекемелердің қызметін ұйымдастыруда

жымқыруға жағдай жасайтын келесі мәселелердің бар екенін көрсетті:

1. Сатып алудың ашық емес жүйесі (өзгерту қажет);

2. Демеушіліктің ашық еместігі;

3. Жетім балалардың мүлкіне билік ету ережелерінің болмауы;

4. Қызмет көрсетуші персонал табысының төмен деңгейі;

5. Азық-түлік есебінің болмауы;

6. Жауапкершілікке тартылған қызметкерлерді есепке алу жүйесінің болмауы;

7. Кенеттен тексеру механизмінің болмауы.

Балалардың интернаттық мекемелердегі өмір сүру 
жағдайлары

https://bala-ombudsman.kz

https://bala-ombudsman.kz/


Осы мәселелерді шешудің кешенді тәсілі ғана жетім және мүгедек балалардың

құқықтарының бұзылуын тоқтатып, оларға тиісті күтімді қамтамасыз етеді. Осыған

байланысты ҚМА мүмкіндігінше тезірек іске асыруды қажет ететін бірқатар шара әзірледі.

Бұл жұмыстың кейбір нәтижесін Бағанашылдағы №1 Алматы облыстық балалар үйінде

және Нұр-Сұлтан қаласындағы балалар үйінің бірінде орын алған жымқыру фактілері

туралы жарияланымдармен бағалауға болады (төменде қараңыз).

«Балаларға қиянат жасағандар жазаланды»

29.07.2021. «Қиянаттың арты бір-ақ тұтам» – дейді халық даналығы. Бұл даналықты

заңды бұзып, өзінің қылмыстық іс-әрекеттерін дер кезінде тоқтатпаған кез келген адам

есінде сақтауы керек. Күні кеше Алматы қаласы Алмалы аудандық соты Қайынжамал

Бұхбанова Алматы облыстық No1 балалар үйінің тәрбиеленушілерінің есепшоттарынан

ақша жымқыру туралы істі қарап, үкім шығарды…

«Балалардан ұрлау – үлкен күнә»

08.09.2021. «Qamqor» жедел алдын алу іс-шарасы аясында ҚМА Нұр-Сұлтан қаласындағы

балалар үйлерінің бірінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

азық-түлік сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша

сотқа дейінгі тергеуді бастады…

Балалардың интернаттық мекемелердегі өмір сүру 
жағдайлары
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Бала құқықтары жөніндегі уәкіл баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену құқықтарын

жүзеге асыру үшін Қазақстан балаларды интернаттық мекемелерде тәрбиелеу жүйесін

деинституционализациялауға барлық күш-жігерін бағыттауы керек деп есептейді. Біз барлық

аспектіде баланың жоғары мүдделерін басшылыққа алуымыз керек. Бірақ түрлі себеппен

ата-анасыз қалған балалар ерекше қорғауды қажет етеді.

Қазақстан мемлекет ретінде өзіне міндеттеме алып, халықаралық құжаттарды

ратификациялады және оны өз заңдарына енгізді.

Мекемелердегі бала санының азаюы – мекемелердің азаюына алып келеді, қалыптасқан

жүйенің, мұғалімдердің, медицина қызметкерлерінің үлкен тапшылығы заманында

«жұмысынан айырылғысы келмейтін», ал шын мәнінде мекемелерді қамтамасыз етуге

бюджеттен бөлінген орасан зор қаржыдан айырылғысы келмейтін мекеме әкімшілігінің

орасан зор қарсылығына алып келеді. Ал бұл жағдай көбінесе қаржы жымқыруға, сыбайлас

жемқорлыққа, белгілі бір топтың мүдделерін қамтамасыз етуге себеп болуда. Бұған дәлел –

үнемі шығып жатқан фактілер, оның себебі – тиісті бақылаудың жоқтығы, жауапсыздықтың

артуы.

Мекемелердегі балалар санының азаюы қуанатын жайт емес. Бөбектер үйіндегі балалар 16-

17 жасқа дейін балалар үйіне, ол жақтан 23 жасқа дейін жасөспірімдер үйіне, одан 29 жасқа

дейін (!) жастар үйіне ауыстырылады. Сонда не, жақын арада біз мемлекеттік жүйеде өскен

балаларды қарттар үйіне дейін ұстайтын мекеме құрамыз ба?

Мемлекеттік интернаттық мекемелерді алмастыратын 
кәсіби отбасылар
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Балалар құқығы халықаралық құжаттарда бекітілген. Бала құқықтары туралы

конвенцияны БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдады, ал 1994 жылы Қазақстан оны

ратификациялады. Мемлекет осы құқықтарды қорғау міндеттемесін алды. Олардың ішінде,

жеке – балалардың қалыпты отбасылық өмірін қамтамасыз етуге шақыратын құқықтар бар.

2002 жылдан бері осы мәселе бойынша халықаралық қауымдастық тарапынан теріс бағалар

алып, оны шешу үшін нақты ұсыныстар жасалды.

2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы Бала құқықтары туралы конвенция

мен ата-анасының қамқорлығынан айырылған немесе айырылу қаупі бар балалардың

құқығын қорғау мен олардың әл-ауқатына қатысты басқа да халықаралық құжаттардың тиісті

ережелерін іске асыруды күшейту үшін №А/RES/64/142 «Балаларға баламалы күтім

көрсету жөніндегі нұсқаулық» қарарын қабылдады. Қаулыда былай делінген: Ата-ана

күтімінсіз қалған әр баланың нақты психоэмоциялық, әлеуметтік және басқа қажеттіліктерін

қанағаттандыру мақсатында мемлекеттер отбасы негізіндегі күтімге басымдылық көрсете

отырып, балама күтімнің қажетті нұсқаларын ұсыну үшін заңнамалық, саяси және қаржылық

жағдайларды қамтамасыз етуде мемлекеттерге барлық қажетті шара қолданған жөн.

Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға назар аудара отырып, БҰҰ Бас

Ассамблеясының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы Бала құқықтары туралы қарарының негізгі

ұсынымдары ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау және жоғары сапалы,

қолайлы баламалы күтімді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар болып қалды. Мекемелік

күтімнің балаларға тигізетін зиянын мойындау және мекемеге орналастыруды болдырмау.

Мемлекеттік интернаттық мекемелерді алмастыратын 
кәсіби отбасылар
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2012 жылы ЮНИСЕФ зерттеулер жүргізіп, тым болмаса үш жасқа толмаған балаларды, оның

ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларды интернаттық мекемелерге беру тәжірибесін тоқтатуға

шақыратын құжат жариялады.

Қазақстан 3 жасқа дейінгі балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалардың отбасылық ортада

өсу құқығын қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық және институционалдық базаны

әзірлеуі қажет. Сөз балаларды интернаттық мекемеге орналастырудан құтылу мақсатында

заң жүзінде қабылдануы тиіс кәсіби отбасы институты төңірегінде болмақ.

2021 жылдың тамызында Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов былай деді:

«Бүгінгі күні Қазақстанда 23 182 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала бар.

18 630 бала немесе 80 пайыздан астамы отбасында тұрады. Біз 2022 жылдан бастап

балаларды отбасына орналастырудың тағы бір баламалы түрі – кәсіби отбасын енгізуді

жоспарлап отырмыз. Қазір бұл жұмысты Бала құқықтары жөніндегі уәкілмен бірлесіп жүргізіп

жатырмыз. Ісімізді жақын арада жүзеге асыра аламыз деп үміттенемін».

Кәсіби отбасылар – балаларға тұрақты асырап алушыларды тапқанға дейін немесе туған

ата-анасына қайтарғанға дейін тәрбиелеуді және оларды оңалтуды уақытша өз мойнына

алатын отбасылар. Іс жүзінде бұл институт мемлекеттік мекемелердің негізгі

баламаларының бірі болып табылады. Қазақстанда заң тұрғысынан отбасына

орналастырудың мұндай нысаны әлі жоқ, оған ең жақыны – патронаттық тәрбиеге алу.

Мемлекеттік интернаттық мекемелерді алмастыратын 
кәсіби отбасылар
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Интернаттық мекемелердегі бала саны 4,5 мыңға жуық, ал бала асырап алуға ниет білдірген

азаматтардың саны 7000-ға жуық екенін ескере отырып, біз мемлекеттік мекемелерді

алмастыратын кәсіби отбасылар институтын енгізу барынша нәтиже беруі тиіс кезеңде

тұрмыз.

Бас прокуратура мен ҚМА баяндамасына сүйенсек, қарсылық көрсетуге негіз бар екенін

байқуға болады. Соның ішінде балаларды заңды түрде асырап алуға, азаматтардың

қорғаншы/патронат болуына кедергілер жасалып жатқаны. Кәсіби отбасылардың механизмі

осы факторларға әсер етуі тиіс.

Әрине, басқа да мәселе бар, мысалы, асырап алушылар отбасына кішкентай балаларды

қабылдауға бейім. Дегенмен 13-15 жасында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

жасөспірімнің бәрі бірдей асырап алушы отбасында тұрғысы келмейді. Бұл жағдайда

өркениетті әлемде Қазақстандағыдай SOS Kinderdorf сияқты отбасылық үлгідегі балалар

ауылдары бар. Онда балалар отбасылық формада өмір сүреді, қарапайым мектептерге

барады, спортпен шұғылданады, шығармашылықпен айналысады, үй шаруашылығына

бейімделеді және отбасылық өмірдің ең маңызды дағдыларын меңгереді.

Уәкіл интернаттық үлгідегі мемлекеттік мекемелерді деинституционализациялау мәселесі

жөнінде мемлекет басшысына хат жазған болатын. Бүгінгі күнге дейін осы мәселе

Парламентпен, Үкіметпен, Президент Әкімшілігімен, ҮЕҰ-мен кеңінен талқыланды.

Кәсіптік отбасы туралы заң қабылдау туралы шешім қабылданып, оны әзірлеу жұмыстары

жүргізілуде. Ал 2022 жылы осы заңды қабылдау, барлық НҚА әзірлеу міндеті тұр.

Мемлекеттік интернаттық мекемелерді алмастыратын 
кәсіби отбасылар
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1 қаңтардан бастап Ақмола облысында «АНА ҮЙІ» қорымен бірлесіп, пилоттық жоба іске

қосылды. Уәкілдің атынан «ДОМ» қорының қызметкері Мұрат Қабылбаев қатысады. Мұрат

10-21 жас аралығындағы 13 баланы тәрбиелеп отыр, оның 12-сі асыранды балалар.

Мұрат пен Орынбасар өз ұлдары Ибраһим екіге толмай тұрып, тұңғыш балаларын асырап

алған. Алдымен бұл отбасына Ақкөл балалар үйінен Адель, Тамерлан, Төлеген және Болат,

жарты жылдан кейін – Николай, Оксана және Нина (отбасында ол Маша болды), екі жылдан

кейін Астанадан – Анастасия, Эмре және Фатих келді. Ал 2017 жылы олар –жабылғалы

тұрған алматылық балалар үйінен Мағжан мен Бағжан атты егіз балаларды асырап алды.

«Он бала асырап алғаннан кейін мен балалар туралы бәрін білемін деп ойлаған едім, өзімді

кәсіпқой деп санадым. Бірақ осы егіз балаларды кездестірген кезде, шын мәнінде, ештеңе

білмейтінімді түсіндім. Бұл балақайлар жеті жыл бойы балалар үйінде тұрған, ал біз асырап

алған басқа балалар әрі кетсе бір – бір жарым жыл ғана мекемеде өмір сүрген еді.

Айырмашылық айтарлықтай емес пе?! Мен балалар үйінде ұзақ уақыт тұру баланың

психикалық және эмоционалдық жағдайына қаншалықты зиянды екенін түсіндім», дейді

Мұрат.

Мұраттың «Аспанды көрсет» атты кітабы әлеуетті бала асырап алушы ата-аналар үшін нағыз

оқулық бола алады. Кітапта ол: «Мен генетикаға сенбеймін. Барлығы тәрбиеге байланысты!»

– деген тұжырым жасайды.

Мемлекеттік интернаттық мекемелерді алмастыратын 
кәсіби отбасылар
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Орфандық аурулар тізбесіне 2021 жылдың аяғында 66 диагноз енгізілген, олар 12 713

балада анықталған (ҚР ДСМ Диспансерлік науқастардың электрондық тізілімінің деректері),

оның ішінде 6 222-сі ОЖЖ ауруларына, 3 556-сы сирек кездесетін онкологиялық және

гематологиялық ауруларға, 1 366-сы эндокриндік ауруларға және 540-ы сирек

аутоиммундық ауруларға шалдыққан.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметіне кіріскен күннен бастап, орфандық (сирек)

ауруларға шалыдққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін шешуді

бірінші кезектегі міндеттің бірі деп санады. Шынын керек, бұл жағдайда көбінесе мәселенің

құны – баланың өмірі. Бұл бұрынан бері келе жатқан мәселе. Оны шешу үшін жасалған

әрекеттің бірде біреуі әлі нәтижеге берген жоқ. Иә, түрлі аймақтарда белгілі бір диагноздар

негізінде дәрі-дәрмек сатып алынған жағдайлар болды («Орфандық ауруларға

шалдыққандар үшін жағымды жаңалық» қараңыз), бірақ проблеманың көлемін ескеретін

болсақ, бұл теңізге тамған тамшыдай.

Өткен жылы Денсаулық сақтау министрлігі деңгейінде, оның ішінде министрдің қатысуымен

бірнеше кездесу өтті. Дегенмен бұл мәселені Мемлекет басшысы деңгейінде көтеруге тура

келді. Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасымен Президент Әкімшілігі деңгейінде жиын

өтіп, онда бұл мәселені республикалық бюджеттен орталықтандырылған сатып алу

деңгейінде қалай шешуге болатыны жан-жақты талқыланды.Себебі бұл мәселені жергілікті

атқарушы билікпен шешу мүмкін емес. Сондай-ақ, орфандық және басқа да күрделі

ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектердің тізімін жаңартып, басқа да бірқатар

шараны қолға алу қажет.

Орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балаларды 

дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
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Соңғы бір жыл ішінде Уәкіл өз баяндамаларымда бұл тақырыпты бірнеше рет және әртүрлі

деңгейде қозғады. («Мәселенің құны – өмір», «Бастапқы иммун тапшылығына

шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету туралы министрге өтініш»,

«Күрделі ауруға шалдыққан балалардың ата-аналары көмек сұрауда», «Орфандық

аурулар тақырыбы тағы да талқылануда» мен «Орфандық ауруларға

шалдыққандарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету»).

Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі жақын арада оң шешімін табады деген үмітпен

Облыс басшыларын, денсаулық сақтау басқармаларын, облыстық мәслихаттарын ақша

тауып, кішкентай жерлестерінің денсаулығы мен өмірін сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін

жасауға шақырамыз.

Орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балаларды 

дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
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Қайғылы тренд: қайтыс болған адамдардың (қайтыс болғаннан кейінгі донорлардың)

ағзаларын трансплантациялауды тосып жатқан балалардың саны жыл сайын 14-18-ге

артып келеді. Бұл сан одан да көп болар еді, бірақ көптеген бала трансплантацияны

күтумен көз жұмады. Биылғы жылдың өзінде 270 адам отаны күту барысында қайтыс

болды, оның ішінде балалар да бар…

2021 жылдың қараша айындағы жағдай бойынша кезекте 98 бала тұр: 82 балаға бүйрек, 7

– бауыр, 7 – жүрек, 2 – кешенде жүрек пен өкпе алмастыру операциясы қажет. Олардың

кейбіреулерінің ата-анасы жоқ немесе ата-аналарымен/туыстарымен тіндік үйлесімділігі

жоқ, басқалардың ата-анасының денсаулығы жоқ. Сондықтан мұндай балаларды аман

алып қалудың жалғыз жолы – қайтыс болған донорлардан орган трансплантациялау

операциясы.

Тағы бір мәселе: мұндай балалардың ата-аналары қаражатты өз бетімен жинайды, өйткені

мемлекет тек жүректі трансплантациялау операцияларының шығындарын өтейді. Ал

былтырдан бері жүректі ауыстырып орналастыруға болатын елдер шетел азаматтарын

қабылдамайды.

ҚР ДСМ Транспланттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру

жөніндегі республикалық орталығының транспланттаушы үйлестірушілерінің белсенді және

ең бастысы халық үшін ашық жұмысын көргіміз келеді. Биыл қайтыс болғаннан кейін донор

болғандардың саны бар жоғы 4 адамды құрағанын айтсақ жеткілікті шығар.

Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мәселе
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Өкінішке қарай, өткен жылы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»

кодекс қабылданған кезде бұл мәселе қоғамда қызу талқыланғандықтан, Денсаулық сақтау

министрлігі трансплантация мен қайтыс болғаннан кейінгі донорлықты дамыту үшін әрекет

жасауға үрейленіп отырған көрінеді. Заңнамаға, нормативтік базаға өзгертулер енгізу қажет.

Дене мүшелерінің донорлығы бойынша білім беру қызметі жоқтың маңында, халықпен

жүйелі және тұрақты түсіндіру жұмыстары жүргізілмейді. Түсіндіру жұмыстарымен ҚР

Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі, Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасы

көмектесе алар еді.

Қазақстанға қайтыс болғаннан кейінгі донорлықты дамытудың Ұлттық бағдарламасы өте

қажет деп есептеймін. Бұл бағдарлама айықпас дертке шалдыққан балалар мен

ересектерді құтқару бағытында күрделі процесті жан-жақты қамтитын, тиімді және

стратегиялық болуы керек.

Осы орайда біздің Үкіметке Испанияның тәжірибесін мұқият зерделеу қажет. Бұл елдің ағза

донорлық үлгісін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы донорлықты ұйымдастырудың ең

тиімді жүйесі ретінде ұсынып отыр: медицинаның осы саласын реттейтін бірыңғай заңнама,

ағзаларды алудың орталықтандырылған жүйесі және донорлықтың қажеттілігі туралы

халықпен белсенді ақпараттық-ағартушылық жұмыс жүргізу.

Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мәселе

https://bala-ombudsman.kz/


2020 жылдың 30 желтоқсанында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев балаларды

шығармашылық үйірмелер мен спорттық секциялармен барынша қамту мақсатында

мемлекеттік мәдени және спорттық тапсырыстар мен олардың жан басына шаққандағы

нормативті қаржыландыру тұжырымдамалары заңнамалық тұрғыдан бекітілген «Қазақстан

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды.

Алайда балаларға мемлекеттік бюджет есебінен спорттық үйірмелер мен шығармашылық

үйірмелерге тегін баруға мүмкіндік беретін жалғыз заң жеткіліксіз. Заң 2021 жылдың 1

мамырынан бастап күшіне еніп қана қоймай, толықтай жұмыс істеуі үшін 2021 жылдың 27-

28 сәуірінде мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырыстарды жан басына

шаққандағы нормативтік қаржыландырудың қағидалары мен әдістемесін айқындайтын НҚА

Мәдениет және спорт министрінің бұйрықтарымен бекітіліп, ҚР НҚА Эталондық бақылау

банкінде орналастырылды (ҚР НҚА ЭББ).

Механизмді жүзеге асыру үшін https://artsport.edu.kz (алғашқы кезде ArtSport.edu.kz)

порталы іске қосылды. Бұл портал арқылы мемлекеттік тапсырыс операторлары (облыстар

және республикалық маңызы бар қаланың мәдениет және спорт басқармалары) қызмет

көрсетушілерді, ата-аналар мен балаларды тіркейді және бағалайды, ата-аналар

балаларды секциялар мен үйірмелерге бекітеді, қызметті жеткізушілер есеп беріп,

қазынашылықтан төлем алады.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2000000395
http://law.gov.kz/client/
https://artsport.edu.kz/


Бұл 2021 жылы барша қазақстандықтың көз алдында мемлекет басшысы мен үкімет уәде

еткен нақты реформа өз жемісін бере бастады деп айтуға мүмкіндік берді. Басты мақсаты

2025 жылға дейін 4 пен 17 жас аралығындағы БАРЛЫҚ баланы спорт секциялары және

өнер үйірмелерімен қамту болып табылатын механизм елдегі экономикалық мәселелер мен

жергілікті шенеуніктердің қарсылығына қарамастан, мүмкіндігінше қысқа мерзімде іске

қосылды. 2022 жылдың 14 наурызындағы жағдай бойынша 8 322 секция мен үйірме 617

000-нан астам ваучерді іске қосты, бірақ біз барлық 4,5 миллион баланы қамтуды көздеп

отырмыз.

Бірақ бүгінгі күні реформа «қолмен басқарылып» жүргізіліп жатыр деуге болады. Реформа

назардан тыс қалатын болса, барлық атқарылған жұмыс түкке тұрғысыз болып қалмақ.

Өкінішке қарай, қазір біз шенеуніктер қаржыландырудың жоқтығына сілтеме жасап, қызмет

көрсетушілерді ақша жымқырды деп айыптап, қызметтері үшін ақы төлеуден бас тартып

жатқанын көріп отырмыз. Осы жерде жымқыруды растайтын фактілердің жоқ екенін айта

кеткен жөн. Ал осы орайда соңғы жылдардың өзінде мәдениет пен спортты басқару

саласында ондаған сыбайлас жемқорлық схемаларының әшкереленгені жайлы жаңалықтар

интернет бетінде толып жүр.

Ал Премьер-лигадағы (тіпті Бірінші лигадағы!) кәсіби футбол клубтарын қаржыландыру

мүлде қысқарған жоқ. Құрамаларында қанша шетелдік ойыншы жарияланғанына (14 клубта

140-қа жуық, бірінші тіркеудің трансфер кезеңі тек 23 сәуірде аяқталатынына қарамастан!)

және Шымкенттік Ордабасы командасынан басқасының барлығы Түркияда 1,5 ай жаттығу

жиындарын өткізгені осыған дәлел бола алады.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы



Бұл реформа орасан зор экономикалық тиімділікке ие – мыңдаған жұмыс орыны ашылуда,

жаттықтырушы-ұстаздар жалақы алуда, зейнетақы, медициналық сақтандыру

аударымдары және т. б. жүріп жатыр. Кәсіпкерлер өз ісін дамытады, яғни олар салық

төлейді, ал бұл мемлекеттің экономикалық көрсеткіштерін тікелей жақсартады.

Сингапурдың білім беру реформасының ұрандарының бірі: Creating tomorrow starts today –

Ертеңнің қамын бүгін ойла. Бұл қадамдар Қазақстандағы миллиондаған баланы

тәрбиелеуде үлкен нәтиже береді. Балалар жағымды қасиеттерін жүзеге асыру, жеке

қабілеттерін дамыту мүмкіндіктеріне ие болады, олар ең маңызды дағдылар мен

жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереді, өзінің және басқалардың еңбегі мен

жетістіктеріне құрметпен қарауды үйренеді. Балалар өмірлік жолын саналы түрде таңдай

алады.

Балалар физикалық және психоэмоционалдық денсаулығын бүгінгіден әлдеқайда ұзағырақ

сақтайтын болады. Ал бұл міндетті түрде суицид, кәмелетке толмағандар мен балалар

арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылық деңгейін төмендетуге әсер етеді.

Сондай-ақ, бүгін біз басқа да маңызды нәтижелерге қол жеткіздік. Осы реформаның

арқасында бұрын отбасының материалдық жағдайына байланысты спорт және өнер

үйірмелеріне қатыса алмаған балалардың енді сүйікті ісімен айналыса бастағанын,

осының арқасында олар алдына мақсат қоюды үйренгенін, жаңа достарға, қызықты

сабақтан тыс өмірге ие болғанын айтып, жүздеген ата-ана бізге алғыс хаттар жазып жатыр.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы



Реформаны тұрақты нәтижеге және қайтымсыз жағдайға әкелетін бірқатар ұсыныс бар:

А. Қабылданған заңға сәйкес Үкімет деңгейінде балаларды секциялар мен үйірмелерге

қабылдау жоспарын бекіту қажет: 2022 жылы 2 млн, 2023 жылы – 3 млн, 2024 жылы – 4

млн, 2025 жылы – 4,5 млн балаға жеткізу керек.

Осы жоспарды орындау барысында Премьер-Министр Әкімшілігі деңгейінде МСМ, қызмет

көрсетушілер (секциялар мен үйірмелер), мемлекеттік тапсырыс операторлары

(әкімдіктердің мәдениет және спорт басқармалары) мен ата-аналар арасында байланыс

орнататын жобалық кеңсе құру қажет. Кеңсе жұмысы барлық хат-хабарды, талдауларды,

НҚА бойынша жұмыстарды, жиналыстарды және т. б., сондай-ақ осы реформаның

процестерін қадағалап, жоспардан ауытқуларға дереу әрекет етуді қамтуы тиіс.

Б. Бүгінгі күні жергілікті бюджеттерден кәсіпқой клубтарды – футбол және хоккей

клубтарына 1,2 млрд.теңгеге, және басқа да командалық спорт түрлерін 450 млн.теңге

қаржыландыруға рұқсат бар (әрі өңірлердің көпшілігінде бұл бюджет шектен асып кеткен).

Демек бұл өңірлерге бір спорт түрінен 2-3 клубты, сондай-ақ басқа спорт командалардын

қаржыландыруға мүмкіндік береді, нәтижесінде ондаған миллиард теңге бұқаралық

балалар спортынан қиыс кетіп жатыр.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы



Сыбайлас жемқорлық факторларын және кәсіпқой клубтарда қомақты қаражатқа

жалданған шетелдіктердің көп екенін ескерсек, жетістік тұрғысынан бұл шығындар халыққа

да, мемлекетке де түк пайда әкелмейтіні анық. Ал бұқаралық балалар спорты дами келе

болашақта кәсіптік спорттың өркендеуіне алып келеді. Спорт азаматтардың салықтары

есебінен емес, бизнес ретінде дамуы керек.

Бұл тәжірибені біртіндеп жою үшін – жергілікті бюджет есебінен кәсіпқой клубтарды

қаржыландыруға тыйым салу керек, немесе, мысалы, облыс спорттың барлық түрін

қаржыландыруды 1 миллиард теңгеден асырмауы қажет.

Иә, бұл шешім осы клубтармен байланысы бар адамдар немесе бөлінген қаржыны игеруге

қатысы бар шенеуніктер тарапынан үлкен қарсылыққа ие болады. Дегенмен бұқаралық

спорт пен шығармашылық реформасын қолдайтын миллиондаған азамат бұл шешімді жөн

санайтыны сөзсіз. Себебі ақша Халықтың нақты қажеттіліктеріне жұмсалып, азаматтардың

және олардың балаларының өмірін жақсы жаққа өзгертеді.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы



В. Қосымша білім беру механизмін (БҒМ) балалар спорты мен шығармашылығы (МСМ)

механизміне сәйкестендіріп, тарифтерді өзара салыстырып, физика, химия, биология,

робототехника, авиациялық модельдеу және т. б., яғни мәдениет пен спорт саласына емес

ғылым мен техника саласына қатысты балалар үйірмелерін де қаржыландыру мақсатында

жергілікті атқарушы органдардың білім бөлімдерінің бюджеттері есебінен қосымша білім

беруді ArtSport.kz платформасына біріктіру қажет.

Бұл жағдайда қаржыландыру үш ағыннан келеді, демек процестерді айтарлықтай

жеңілдетед (балалар спорт секциялары, өнер және ғылыми-техникалық шығармашылық

үйірмелеріне бөлінеді). Осы ұсыныстың мәнмәтінінде ҰБДҚ (Ұлттық білім беру деректер

қоры) және «Күнделік» жүйесін ArtSport.kz-пен тез арада біріктіру керек. Бұл балалар мен

ата-аналарға сабақ кестесімен қатар секциялар мен үйірмелер кестесін көруге мүмкіндік

беріп, қоғамның, ата-ананың және балалардың тоғыспалы бақылауын күшейтеді.

Спорт және өнермен шұғылданатын балалардың саны көп болмаса да бұл реформа

қазірдің өзінде үлкен оң нәтиже беруде. Ұзақ мерзімді перспективада реформа орасан зор

экономикалық нәтиже береді және елдің адами капиталын арттырады. Сондықтан қазір

мемлекет басшысының тапсырмасының 100 пайыз орындалуына қол жеткізіп, осы

реформаның мысалында әрбір шенеуніктің барлық вертикаль бойынша аса маңызды

мемлекеттік тапсырмаларды орындауға қатынасын көрсету қажет.

Балаларға арналған бұқаралық спорт пен шығармашылықты 

дамыту реформасы
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https://artsport.edu.kz/


Бала құқықтары жөніндегі уәкіл ретіндегі қызметінің басынан бастап омбудсмен балалардың

мүгедектігін азайту мәселесі төңірегінде көп сөз қозғады. Әңгіме қауіп-қатер тобындағы

балалар дер кезінде скрининг пен диагностика арқылы анықталып, оларға уақытында

медициналық-әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсетілсе, мүгедектіктің алдын алуға

болатыны жайлы болмақ.

Бұл көру, есту, неврологиялық және психикалық бұзылулар сияқты мүгедектіктің барлық

түріне қатысты. Сондай-ақ, тұқым қуалайтын зат алмасу ауруларына, генетикалық ауруларға

шалдыққан балаларды ерекше атап айтқан жөн. Олар үшін дер кезінде диагностикадан өтіп,

көмек алу – өмір сапасы, жақсы жағдайды ұзағынан сақтау және қайтымсыз зардаптардың

алдын алу болып табылады.

Екіншіден, тіпті кейбір бала (кейін ересек) үшін мүгедектік шарасыздық болса да, дұрыс

құрылған мемлекеттік жүйе баланың ерте жаста жақсы нәтижеге жетуіне мүмкіндік береді.

Мысалы, ол соқыр емес, оның көру қабілеті нашар болуы, саңырау емес, есту аппаратымен

ести алатын, сөйлеу қабілеті сақталған, төсекке таңылған мүгедек емес, қозғалысы шектелген

немесе жүгіре алмаса да жүре алатын адам болуы мүмкін…

ҮЕҰ, сарапшылар Денсаулық сақтау министрлігі (ДСМ), Білім және ғылым министрлігі (БҒМ)

және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) бірлесіп әзірлеген және

2020 жылдың 17 тамызында ҚР Премьер-Министрінің өкімімен бекітілген №2020 Қазақстан

Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі

2021-2023 жылдарға арналған жол картасы жүйені және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

құрудың логикалық жоспары болды.

Балардың мүгедектігін азайтуға бағытталған реформа

https://bala-ombudsman.kz
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Осы құжатта көрсетілген қадамдар іс жүзінде жүзеге асырылатын болса, балалар арасындағы

мүгедектік деңгейі азайып, әлеуметтік төлемдерге, оңалтудың техникалық құралдарына және

әлеуметтік қызметтерге мұқтаждар көрсеткіші төмендейді.

Бірақ бұл жоспарды жүзеге асыру өте баяу жүріп жатқанын мойындау керек. Біріншіден,

ведомстволар өз жұмысын қайта құрып, әр баламен жеке-жеке жұмыс жүргізу үшін өзара

әрекеттесуді, бірлесіп қызмет істеуді білмейді немесе тіпті, қаламайды. Әр министрлік,

ведомство – өз бюджетін өзі игеріп, жеке-жеке жұмыс істеп жатыр.

Екіншіден, жергілікті орындардағы нашар атқарушылық тәртіп бірқатар бұйрықтың,

стандарттың, нормативті құқықтық актілердің орындалмауына алып келуде. Дүниеге келген әр

балаға жасалуы тиіс, бірақ іс жүзінде жүргізілмейтін скринингтерді мысалға алатын болсақ,

кез келген кезеңде қиындыққа тап болатынымыз айдан анық.

Жүйе дұрыс жұмыс істеген жағдайда ғана әрбір баланың салауатты өмір сүру, адами

функционалдық мүмкіндігін барынша сақтау құқығы сақталады. Қолданыстағы нормативтік

құқықтық актілерге сәйкес, барлық емханада болуы тиіс патронажды қызметтің Әмбебап

прогрессивті механизмін нақты енгізудің маңыздылығы туралы талай атылды. Яғни, әр

учаскеде дәл осы жұмысты атқаратын медбике болу керек. Бірақ Қазақстанда бұл жұмыс

қалай болса солай орындалады, алғашқы медициналық-санитарлық көмектің көпшілігінде

нақты жұмыс істейтін механизм жоқ. Балаларды дамыту кабинеттерінің жұмысы дәл осы

емес пе? Ал олар тек кейбір жерлерде ғана жұмыс істейді немесе мүлдем жоқ. Ал бұл қауіп-

қатер тобындағы балаларды дер кезінде анықтаудың және осы қауіптерден дер кезінде арылу

үшін көмек көрсетудің ең маңызды кезеңі. Сондай-ақ, әлеуметтік қызметтердің рөлі маңызды.

Балардың мүгедектігін азайтуға бағытталған реформа

https://bala-ombudsman.kz
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Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау ведомстволарының жұмысын үйлестіру

мақсатында ДСМ, БҒМ, ЕХӘҚМ ведомствоаралық өзара әрекеттесуі бойынша жобалық кеңсе

құру ұсынылды. Кеңсе БҰҰ балалар қорының (UNISEF) қолдауымен 2021 жылдың сәуір

айында жұмысын бастады.

Мойындау керек, бүгінгі күнгі жүйенің жұмысымен әлі де мүгедек балалар санының артуын

тоқтатау мүмкін емес. Ал бұл, өз кезегінде, бала құқықтарының бұзылуына ғана емес,

сонымен қатар бүкіл денсаулық сақтау жүйесіне дәрі-дәрмек сатып алу, әлеуметтік

төлемдерді төлеу сияқты ауыртпалық пен жоғары экономикалық шығындарға алып келуде,

сондай-ақ отбасылар үшін психоэмоционалды проблемалардың жүгі артуда.

Уәкілдің сайтында осы мәселе жайлы ауқымды тарау бар:

https://bala-ombudsman.kz/proektnyj-ofis-po-soprovozhdeniyu-dorozhnoj-karty-po-

snizheniyu-invalidizaczii-detej/

Балардың мүгедектігін азайтуға бағытталған реформа

https://bala-ombudsman.kz
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Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты 2002 жылғы 8

тамыздағы No345-II «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтар туралы» ҚР

Заңының 7-1-бабында алғашқы рет бекітілген болатын.

Бірақ тек 2016 жылғы 9 сәуірдегі No 501-V «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық

актілеріне баланың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы» ҚР Заңына сәйкес «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары

туралы» ҚР Заңы балалар омбудсменінің өкілеттіктерін айқындайтын 7-2 бабымен

толықтырылды.

Дегенмен бүгінгі күні бұл да жеткіліксіз. Қазақстанда 18 миллион халықтың үштен бірі 18

жасқа толмаған балалар мен жасөспірімдер. Бала құқықтарының бұзылу көрсеткіші жыл

сайын артуда, БАҚ пен әлеуметтік желілерде балаларға қатысты қатыгездік пен зорлық-

зомбылық фактілері жиі пайда болуда. Сондықтан мәртебесін, құқықтары мен міндеттерін,

кеңсе жұмысын, Қазақстанның барлық аймағындағы өкілдіктерін айқындайтын Бала

құқықтары жөніндегі уәкіл туралы жеке заң қажет. Осы жағдайда ғана балалар омбудсмені

елдегі балалар құқығын тиімді қорғаудың барлық құралына ие бола алады.

Қазақстанға бұл ұсынымдар БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің және БҰҰ Комитетінің

баяндамаларында берілген. 2021 жылдың 15 қаңтарында Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев VII шақырылымдағы Парламент Мәжілісі депутаттары алдында сөйлеген

сөзінде де уәкілетті өкілдер институтын нығайту қажеттілігіне тоқталып өткен еді.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын нығайту 
туралы (балалар омбудсмені)

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000345_


Қазіргі уақытта Уәкіл өз жқмысын қоғамдық негізде атқарады. Уәкілге түрлі саладағы

мамандар – денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау, заңгерлер, құқықтанушылар

мен адвокаттар, қоғамдық ұйымдар мен еріктілер көмек көрсетеді. «ДОМ» ҚҚ негізінде Уәкіл

институтының жұмыс процестері жүріп жатыр.

Барлық өтініш өңделуде, проблемаларды жүйелі шешу және реформаларды енгізу әрі

жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар

және ведомстволармен ауқымды жұмыстар жасалуда. Бұл үлкен азаматтық қозғалыс пен

бірлестіктің үлгісі, бұл толыққанды Уәкіл институтына апарар жол.

Халықаралық құқық мамандарының, ҮЕҰ-дың, сарапшылардың көмегімен 2020 жылдан

бастап «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» заң

әзірлене бастады. Заң жобасының тұжырымдамасы мен мәтіні дайын, енді ол Парламентте

талқылануы тиіс («Балалар омбудсменіне жеке заң қажет» қараңыз).

Дегенмен дұрыс, барынша сауатты және жұмыс істейтін заң құрудың қаншалықты маңызды

екенін түсіне отырып, дәл қазір асығудың қажеті жоқ.

Халықаралық тәжірибені талдап, барлық нюансты есепке алып, Қазақстанның мүмкіндігін

мұқият зерделей аламыз. Кәсіби қоғамдастықпен, ҮЕҰ-мен мүмкіндігінше кеңінен талқылап

болған соң ғана шешім қабылдағанымыз абзал.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын нығайту 
туралы (балалар омбудсмені)

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-ombudsmenine-zheke-zang-qazhet/


Әлеуметтік қызмет көрсету бірінші кезектегі мәселе

06.01.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін одан әрі жаңғырту Тұжырымдамасын талқылауға қатысты.

Кездесу ZOOM платформасында онлайн режимінде Қазақстан Республикасы Президентінің

көмекшісі – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің өтініштерін қарауды бақылау

бөлімінің меңгерушісі Тамара Дүйсенованың төрағалығымен өтті…

Мәселенің құны – өмір

15.01.2021. ZOOM платформасында Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі

Алексей Цойдың төрағалығымен онлайн-конференцияда орфандық аурулар мен эпилепсияға

шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша кеңес өтті. Кездесуге

Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин қатысты…

Әр бала бақытты балалық шаққа құқылы

20.01.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

балалар үйлерінде тәрбиеленушілердің тұрмыстық жағдайы мен құқықтарының сақталуы

жөніндегі мемлекеттік тексеру нәтижелері бойынша өткізілген онлайн-отырысқа қатысты.

Балалық шақты қорғау, жас ұрпаққа қамқорлық жасау әр мемлекетің ұлттық мүддесі ғана емес,

сонымен қатар ең маңызды функциясы. Кездесу қатысушыларына өз жолдауын ҚР Білім және

ғылым вице-министрі Бибігүл Асылова дәл осы сөздермен бастады. Отырысқа мемлекеттік

білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйесінің, адам құқықтарын қорғау және

үкіметтік емес ұйымдардың, қамқоршылар кеңесінің 500-ге жуық өкілі, бір сөзбен айтқанда,

қызмет борышы және шын ұжданымен өскелең ұрпақтың қамын ойлайтындардың барлығы

қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен 
негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/aelewmettik-qyzmet-koersetw-birinshi-kezektegi-maesele/
https://bala-ombudsman.kz/kz/maeselening-quny-oemir/
https://bala-ombudsman.kz/kz/aer-bala-baqytty-balalyq-shaqqa-quqyly/


Аутизм: ерте анықтау – тиімді емдеу

23.01.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин 2021-

2023 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді

көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі Жол картасын іске асыру шеңберінде аутизмге шалдыққан

балаларға жәрдемдесу бойынша ведомствоаралық онлайн-кездесуге қатысты. Онлайн-

отырысты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау вице-министрі Ажар Ғиният жүргізді, ал

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ерлан Әукенов пен ҚР Білім және

ғылым вице-министрі Шолпан Каринованың қатысуы кездесуге ведомствоаралық сипат

берді…

Халық мәдениет пен спорт туралы Заңдардың НҚА талқылауда

11.02.2021. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене

шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

Қазақстан Республикасының Заңына нормативтік құқықтық актілердің жобалары Қазақстан

Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің ресми сайтында жарияланып,

бүкілхалықтық талқылауға ұсынылды.

Үкімет балалар спорты мен шығармашылығын талқылады

22.02.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның

қатысуымен және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ералы

Тоғжановтың төралығымен мемлекеттік спорт және шығармашылық тапсырыстарына жан

басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу мәселелері бойынша үкіметтің онлайн-отырысы

өтті…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен 
негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/autizm-erte-anyqtau-tiimdi-emdeu/
https://bala-ombudsman.kz/kz/halyq-maedeniet-pen-sport-turaly-zangdardyng-nqa-talqylauda/
https://bala-ombudsman.kz/kz/uekimet-balalar-sporty-men-shygharmashylyghyn-talqylady/


Бастапқы иммун тапшылығына шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету

туралы министрге өтініш

23.02.2021. Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинға

бастапқы иммун тапшылығына (БИТ) шалдыққан балалардың ата-аналары жүгінді. БИТ

Орфандық (сирек) аурулар қатарына жатады, ағзаның респираторлық және асқазан-ішек

жолдары инфекцияларына жоғары сезімталдығымен сипатталады. Бұл жағдайда адамның

иммуноглобулинін алмастыру терапиясын жүргізу толыққанды өмір сүрудің жалғыз жолы (Ig G)

болып табылады…

БҒМ-де «қиын» балалар жайлы сөз қозғалды

24.02.2021. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кеңесшісі Раиса Шердің

төрағалығымен және Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан

Саинның қатысуымен жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға

арналған мекемелердің басшыларымен онлайн-кездесу өтті. Кездесуді Білім және ғылым вице-

министрі Бибігүл Асылова ашты. Кездесуге ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің

(БҚҚК) төрағасы Есенғазы Иманғалиев және Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары

жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова қатысты…

Балаларды спортқа баулу – мемлекеттік мақсат

01.03.2021. 2021 жылдың 26 ақпанында ҚР Мәдениет және спорт министрлігі балалардың спорт

секцияларына қатысуын жан басына шаққандағы мемлекеттік қаржыландыру мәселесі

бойынша заңға тәуелді актілер жобасының ресми топтамасын құрып, уәкілетті орталық және

жергілікті атқарушы органдардың қарауына жіберді…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен 
негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/bastapqy-immun-tapshylyghyna-shaldyqqan-balalardy-daeri-daermekpen-qamtamasyz-etu-turaly-ministrge-oetinish/
https://bala-ombudsman.kz/kz/bghm-de-qiyn-balalar-zhajly-soez-qozghaldy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardy-sportqa-baulu-memlekettik-maqsat/


Министрліктер мен аймақтар Жол картасы бойынша есеп беруде

03.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин 2021-

2023 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді

көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі Жол картасын іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі

жұмыс тобының отырысына қатысты. Бейнеконференция режимінде өткен отырысты ҚР

Денсаулық сақтау вице-министрі Ажар Ғиният ашты…

Аружан Саин: «У меня нет цели кому-то нравиться»

07.03.2021. 8 наурыз Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Қазақстан Республикасындағы

Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин танымал желілік БАҚ-қа сұхбат берді. Балалар

омбудсмені және «Добровольное общество «Милосердие» ҚҚ негізін қалаушы «ORDA» медиа-

порталының журналисі Анна Даниловскаяға көптеген жайттар, соның ішінде өзіне қатысты

айтылған жағымсыз пікірлер туралы айтып берді. Forbes Kazakhstan YouTube арнасында

Forbes.kz бас редакторы Анастасия Новиковамен пандемия кезіндегі қайырымдылықтың

жағдайы, неге оған үнемі сын айтылатыны және бүгінгі күні Қазақстанда балалардың құқығын

қорғау қаншалықты қиын екені жайлы әңгіме құрды…

Балалар омбудсменіне жеке заң қажет

11.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның

қатысуымен «Бала құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» заң жобасын әзірлеу және заң

жобасының тұжырымдамасын ұсыну бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Кездесуге осы

жылдың қаңтар айында парламенттік сайлау қорытындылары бойынша Қазақстан

Республикасы Парламентінің мәжілісіне өткен Қазақстан Халық партиясының (ҚХП) белгілі

қайраткерлері қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/ministrlikter-men-ajmaqtar-zhol-kartasy-bojynsha-esep-berude/
https://bala-ombudsman.kz/aruzhan-sain-u-menya-net-czeli-komu-to-nravitsya/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-ombudsmenine-zheke-zang-qazhet/


Мәслихаттардан ерекше сұраныс болады

15.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Алматы

қаласы мәслихатының депутаттары – «Мен алматылықпын» қоғамдық бірлестігінің негізін

қалаушы Константин Авершин және еліміздің мақтанышы, Қазақстанның шахматтан екі дүркін

чемпионы Жансая Әбдімәлікпен кездесті. Кездесудің басты мақсаты – балаларды

шығармашылық үйірмелер мен спорттық секциялармен барынша қамту мақсатында

мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырыстар мен олардың жан басына шаққандағы

нормативті қаржыландыру тұжырымдамалары заңнамалық тұрғыдан бекітілген «Қазақстан

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы күшіне енгеннен кейін 2021

жылдың 1 мамырынан басталатын тиісті реформалардың мәнін талқылау…

Білім министрлігінің алқасында 2020 жыл бойынша есеп беріліп, 2021 жылға арналған 

жоспарлар талқыға түсті

15.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі алқасының кеңейтілген онлайн

отырысына қатысты. Алқа отырысын ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылы атқарған

жұмыс қорытындылары мен 2021 жылға қойылған міндеттерін баяндаумен ҚР Білім және ғылым

министрі Асхат Аймағамбетов ашты. Аружан Саин да балалар тақырыбын жалғастырды, ол өз

сөзінде балалардың әл-ауқатын жақсарту және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

саласындағы ұлттық саясатты жетілдірудің практикалық мәселелеріне тоқталды…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/maeslihattardan-erekshe-suranys-bolady/
https://bala-ombudsman.kz/kz/bilim-ministrligining-alqasynda-2020-zhyl-bojynsha-esep-berilip-2021-zhylgha-arnalghan-zhosparlar-talqygha-tuesti/


Күрделі ауруға шалдыққан балалардың ата-аналары көмек сұрауда

16.03.2021. Қазақстан баспасөз клубында сирек жүйке-бұлшықет ауруларына шалдыққан

балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің апатты жағдайына байланысты баспасөз

конференциясы өтті. Конференцияға онлайн-режимде Қазақстан Республикасындағы Бала

құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин да қатысты. Бұл іс-шараның мақсаты – жұлын

бұлшықетінің атрофиясы (ЖБА) және Дюшеннің бұлшықет дистрофияcы (ДБД) сияқты

орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балаларды өмірлік маңызды дәрі-дәрмектермен

қамтамасыз етуде пайда болған қиын жағдайды қоғамға жеткізу: ЖБА емдеу үшін – Нусинерсен

(Спинраза) препараты, ДБД емдеу үшін – Этеплирсен, Голодирсен (Виондис) және

Дефлазакорт препараттары…

Балалар жасыл планетаны қолдайды!

16.03.2021. Бүкілқазақстандық экологиялық жобаның екінші кезеңіне айналған «Менің жасыл

пленетам» атты экологиялық суреттер байқауына 2600 жұмыс келіп түсті. Байқау ҚР

Президентінің қамқорлығы аясында, ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің бастамасымен,

«Балалар әлемді бейнелейді» ҚҚ қатысуымен, БҰҰ Ақпараттық бюросының және БҰҰ Қоршаған

ортаны қорғау бағдарламасының қолдауымен өтті. Қатысушылардың өз жұмысы аясында ғана

шектелмегені қуантады – бояу немесе қарындаштармен ғана емес, сондай-ақ ермексаз және

басқа да қол асты материалдардан жасалған картиналар болды. Балалар өз жұмыстарымен

қатар баяндама, эссе, фотосуреттер және видео жіберді. Сондықтан қазылар алқасына үздік

жұмыстарды таңдау оңай болмады. Дегенмен бірнеше күнге созылған пікірталастан кейін

барлық сыйлық өз иегерлеріне – Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Өскемен, Тараз, Ақтау, Ақсай

(БҚО), Ақжар (ШҚО) және Ноғайбай (СҚО) елді мекендерінде тұратын жеңімпаздарға

табысталды…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/kuerdeli-aurugha-shaldyqqan-balalardyng-ata-analary-koemek-surauda/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-zhasyl-planetany-qoldajdy/


Қарулы қақтығыс аймақтарынан балалар мен әйелдерді репатриациялау және олардың 

қоғамға тиімді бейімделу тәжірибесін зерделеу

26.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан

Саин «Орталық Азия елдері мен Ресей Федерациясының Сирия мен Ирактағы қарулы

қақтығыстардан зардап шеккен балаларды репатриациялау және реинтеграциялау

тәжірибесі» атты онлайн-конференцияға қатысты. БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ)

бастамасымен өткізілген және үш сағаттан астам уақытқа созылған конференцияның басты

мақсаты – тәжірибе алмасу, Сирия мен Ирактағы қарулы қақтығыс аймақтарындағы балалар

мен әйелдерді репатриациялау кезіндегі жетістіктер мен қиындықтарды талқылау, оларды

қоғамға тиімді интеграциялау үшін үздік ұсыныстар беру болды…

Ұрлау – қылмыс, ал балалардан ұрлау – еселенген қылмыс

26.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР

Қаржы министрлігі Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) аймақтық бөлімшелері

басшыларының онлайн-кездесуіне қатысты. Отырыста, басқа мәселелермен қатар,

мамандандырылған балалар мекемелеріне жүргізілген қаржылық аудиттің нәтижелері

талқыланды...

Заңның күшіне енуінен бір ай бұрын

30.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырыстарды жан басына шаққандағы

нормативтік қаржыландыруды жүзеге асыру мәселелері бойынша ведомствоаралық онлайн-

кездесуге қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/qaruly-qaqtyghys-ajmaqtarynan-balalar-men-aejelderdi-repatriacziyalau-zhaene-olardyng-qoghamgha-tiimdi-bejimdelu-taezhiribesin-zerdeleu/
https://bala-ombudsman.kz/kz/urlau-qylmys-al-balalardan-urlau-eselengen-qylmys/
https://bala-ombudsman.kz/kz/zangnyng-kueshine-enwinen-bir-aj-buryn/


Мамандық – болашақтың бастауы

31.03.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

ведомствоаралық онлайн-кездесуге қатысты. Кездесудің басты тақырыбы балаларға арналған

мекемелер түлектерінің техникалық және кәсіптік білім беру мәселелерін талқылау болды.

Білім және ғылым министрінің кеңесшісі Раиса Шер жүргізген жиын Білім және ғылым вице-

министрі Бибігүл Асылованың сөзімен ашылды.

Балалардың құқықтарын қорғау – ведомствоаралық міндет

31.03.2021. ZOOM платформасында онлайн-режимде Қазақстан Республикасы Үкіметінің

жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі

ведомствоаралық комиссияның ХХІХ отырысы өтті. Оған Қазақстан Республикасындағы Бала

құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин қатысты.Білім және ғылым министрлігінің (БҒМ) 16

наурызға жоспарлаған отырысы екі аптаға кешігіп өтті…

Аутизм мәселелері онлайн талқыланды

02.04.2021. 2008 жылдан бастап, жыл сайын атап өтіліп келе жатқан Дүниежүзілік Аутизм

мәселесі туралы ақпарат тарату күніне арналған «Аутизм: мақсаттар, мәселелер, шешімдер»

атты онлайн-конференция өтті. Конференция БҰҰ мен Қазақстан Республикасындағы Бала

құқықтары жөніндегі уәкілдің қолдауымен өткізілді…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/mamandyq-bolashaqtyng-bastawy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardyng-quqyqtaryn-qorghaw-vedomstvoaralyq-mindet/
https://bala-ombudsman.kz/kz/awtizm-maeseleleri-onlajn-talqylandy/


Ұстаздарды ғана емес, ата-аналарды да оқыту керек

14.04.2021. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кеңесшісі Раиса Шердің

төрағалығымен, Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан

Саинның қатысуымен жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған

ұйымдардың басшыларымен онлайн-кездесу өтті. Кездесуге Білім және ғылым министрлігі

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Есенғазы Иманғалиев, Денсаулық

сақтау, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің өкілдері, жетім және ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардың басшылары,

қамқоршылар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ ҮЕҰ өкілдері қатысты…

Аутизм мәселесін кәсіби деңгейде талқылау

16.04.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

«Егемен Қазақстан балаларының психикалық денсаулығы. Аутизм – ерте анықтау,

диагностика, түзету, абилитация, қолдау алгоритмі, мамандар мен ата-аналардың болжауы»

тақырыбы бойынша ZOOM платформасында онлайн режимде өткен III Республикалық

конференцияға қатысты. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және жыл

сайын 2 сәуірде атап өтілетін Дүниежүзілік аутизм мәселесі туралы ақпаратты тарату күніне

орайластырылып, «Балалардың психикалық денсаулығы – қоғамның өркениеттік деңгейін

көрсететін мемлекеттің ерекше назарындағы тақырып» ұранымен өткізілген конференцияны

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ медицина және денсаулық сақтау факультеті, әл-Фараби

атындағы ҚазҰУ МДС факультетінің Жоғары медицина мектебі және Ұлттық медициналық

қауымдастығы ұйымдастырған…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/ustazdardy-ghana-emes-ata-analardy-da-oqytw-kerek/
https://bala-ombudsman.kz/kz/awtizm-maeselesin-kaesibi-denggejde-talqylaw/


Азаматтық құқықтарды қорғау – жалпыға ортақ міндет

23.04.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

Әлеуметтік жобалар форумы шеңберінде өткен «Азаматтық құқықтарды қорғаудағы мемлекет

пен КЕҰ арасындағы ынтымақтастық» атты панелді онлайн-сессияға қатысты. «Мемлекет,

бизнес және КЕҰ: тұрақты даму мүддесіндегі бірлік пен әріптестіктің 30 жылы» ұранымен өткен

форум – қазақстандық және халықаралық сарапшылар екі күн ішінде ең өткір әлеуметтік,

экономикалық және экологиялық мәселелерді талқылап, сондай-ақ нақты практикалық

шешімдерді ұсынатын онлайн-алаң…

Мемлекет басшысы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинды қабылдады

05.05.2021. 2021 жылдың 5 мамырында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Тоқаев «Ақорда» резиденциясында Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары

жөніндегі уәкіл Аружан Саинмен кездесті. Кездесу барысында балалар спорты мен

шығармашылғын дамыту үшін жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу, балалар

арасындағы мүгедек деңгейін төмендетуге бағытталған Жол картасын іске асыру

және балаларға арналған мемлекеттік интернат мекемелерін деинституализациялау сияқты

бірнеше маңызды тақырып талқыланды…

Барлық бала мемлекеттің қорғауында

05.05.2021. Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинмен

кездесуінде ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстандағы балалардың

құқықтарын қорғау, әсіресе жымқыру мен сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселелерді ерекше

бақылауда ұстайтындығын баса айтты. Балаларға бөлінген қомақты бюджеттік қаражат

олардың нақты қажеттіліктеріне толығымен жұмсалуы тиіс, кез-келген қаржылық теріс

пайдалану тоқтатылып, қатаң жазалануы керек…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/azamattyq-quqyqtardy-qorghaw-zhalpygha-ortaq-mindet/
https://bala-ombudsman.kz/kz/memleket-basshysy-bala-quqyqtary-zhoenindegi-waekil-arwzhan-saindy-qabyldady/
https://bala-ombudsman.kz/kz/barlyq-bala-memleketting-qorghawynda/


Дені сау ұрпақ – ұлт болашағы

18.05.2021. Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

Мемлекет басшысының 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі «Қазақстан жаңа нақтылықта:

әрекет ету уақыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру шеңберінде

ұйымдастырылған ҚР Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік – мәдени даму комитетінің «Бұқаралық

және балалар спортын дамыту – саламатты ұлтты қалыптастыру негізі» тақырыбында өткен

онлайн – кездесуіне қатысты…

«Балалар» ведомствоаралық комиссиясының 30-шы отырысы өтт

08.05.2021. Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР

Үкіметі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі

ведомствоаралық комиссияның (ВАК) Zoom платформасында онлайн-конференция

режимінде өткен ХХХ отырысына қатысты. Отырыс ВАК төрағасы, ҚР Білім және ғылым

министрі Асхат Аймағамбетовтың сөзімен ашылды.

Ересектер арасындағы қылмыстың түп-тамырын балалық шақтан іздеу керек

19.05.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

Халықаралық балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған «Кәмелетке толмағандар

арасындағы құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл: оның проблемалары мен шешімдері» атты

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда «Балалардың құқықтарын қорғау –

ведомствоаралық міндет» тақырыбында баяндама жасады…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/deni-saw-urpaq-ult-bolashaghy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-vedomstvoaralyq-komissiyasynyng-30-shy-otyrysy-oett/
https://bala-ombudsman.kz/kz/eresekter-arasyndaghy-qylmystyng-tuep-tamyryn-balalyq-shaqtan-izdew-kerek/


Ішкі істер министрі балалар жайлы сөз қозғады

19.05.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин өз

қызметіне байланысты ішкі істер органдарымен, оның ішінде полициямен үнемі өзара

әрекеттесуге мәжбүр. Сондықтан ол Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі,

полиция генерал-лейтенанты Ерлан Тұрғымбаевтың Халықаралық балаларды қорғау күні

қарсаңында Уәкілдің реси сайты арқылы ересектермен балалар жайлы әңгімелесу

ниетін қолдады…

Бaқытты бала – бақытты ел

31.05.2021. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Қазақстан Республикасы Президенті

жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің (ОКҚ) алаңында «Балалардың жаз

мезгіліндегі қауіпсіздігі туралы» және «Бақытты бала – бақытты ел» атты екі баспасөз

конференция өтті. Оның біріне Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл

Аружан Саин қатысты…

Кәмелетке толмағандарды қылмыскерлер мен қылмыстан қорғау жолында

03.06.2021. Zoom платформасындағы бейнеконференция режимінде Қазақстан

Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның ҚР ІІМ Бәрімбек

Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының курсанттарымен кездесуі өтті. Балалар

омбудсменінің презентациясы әйел тергеушілерді отбасылар мен кәмелетке толмағандарға

қатысты қылмыстарды тергеуге дайындаудың теориялық және практикалық негіздеріне

арналды…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/ishki-ister-ministri-balalar-zhajly-soez-qozghady/
https://bala-ombudsman.kz/kz/baqytty-bala-baqytty-el/
https://bala-ombudsman.kz/kz/kaemeletke-tolmaghandardy-qylmyskerler-men-qylmystan-qorghaw-zholynda/


Балаларға – салауатты қоршаған орта

07.06.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин БҰҰ

Қазақстандағы ақпараттық бюросының қолдауымен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Пан Ги Мун

атындағы тұрақты даму институты ұйымдастырған дөңгелек үстелге қатысты. Дүниежүзілік

қоршаған ортаны қорғау күніне (World Environment Day) арналған дөңгелек үстел Zoom

платформасында бейнеконференция режимінде өтті…

Орфандық аурулар тақырыбы тағы да талқылануда

08.06.2021. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Жандос Бүркітбаевтың

төрағалығымен Zoom платформасындағы онлайн-конференция режимінде орфандық және

эпилепсия ауруларына шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің

проблемалық мәселелері бойынша кеңес өтті. Отырысқа Денсаулық сақтау министрлігінің,

облыстық денсаулық сақтау басқармаларының және пациенттер ұйымдарының

басшыларымен бірге Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан

Саин қатысты…

БҚҚК тексереді және ескертеді

30.06.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР

Білім және ғылым министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитеті ұйымдастырған жетім

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардың

басшыларымен онлайн режимдегі кездесуге қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalargha-salawatty-qorshaghan-orta/
https://bala-ombudsman.kz/kz/orfandyq-awrwlar-taqyryby-taghy-da-talqylanwda/
https://bala-ombudsman.kz/kz/bqqk-tekseredi-zhaene-eskertedi/


Балаларға арналған мекемелердің басшылары өз тәжірибелерімен бөлісті

07.07.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин жетім

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардың

басшылары бас қосқан онлайн-кездесуге қатысты. ҚР Білім және ғылым министрлігі

Балалардың құқықтарын қорғау комитеті ұйымдастырған кездесуді Білім және ғылым

министрінің кеңесшісі Раиса Шер модераторлық етті. Отырыс Білім және ғылым вице-министр

Бибігүл Асылованың сөзімен ашылды…

Қазақстандағы түрмелер мен колониялар қалай өзгеруде

08.07.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

«Жаңа заманға сай пенитенциарлық жүйе» атты халықаралық онлайн-форумында

Қазақстандағы кәмелетке толмағандарға қатысты әділ сот және қылмыстық атқару жүйесінің

реформалары туралы презентация жасады. Форумның жұмысына 150-ге жуық адам қатысты.

Олардың ішінде мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері, отандық адам құқықтары

саласындағы сарапшылармен қатар, Канада, АҚШ, Ұлыбритания, Ресей, Үндістан, Өзбекстан,

Нидерланды және Беларус елдерінің дипломатиялық миссиялары мен халыралық

ұйымдарының басшылары бар…

ArtSport.edu.kz порталымен жұмыс жасау талқыланды

16.07.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның

төрағалық етуімен Zoom платформасындағы онлайн-конференция режимінде ArtSport.edu.kz

порталымен жұмыс жасау мәселесі мен мемлекеттік шығармашылық және спорттық

тапсырыстар операторларымен өзара әрекеттесу бойынша пікірталас өткізілді…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalargha-arnalghan-mekemelerding-basshylary-oez-taezhiribelerimen-boelisti/
https://bala-ombudsman.kz/kz/qazaqstandaghy-tuermeler-men-koloniyalar-qalaj-oezgerwde/
https://bala-ombudsman.kz/kz/artsport-edu-kz-portalymen-zhumys-zhasaw-talqylandy/


Орфандық ауруларға шалдыққандарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету

21.07.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

орфандық (сирек) аурулар мен эпилепсияға шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен

қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері бойынша онлайн-кездесуге қатысты. Балалар

омбудсменінен басқа онлайн-отырысқа Денсаулық сақтау вице-министрі Жандос Бүркітбаев,

ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің (МФҚБК),

Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының (ДСДРО), Дәрілік заттар

мен медициналық бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығының,

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының (ПБХҒО), Акушерия, гинекология

және перинатология ғылыми орталығының (АГжәнеПҒО), «СҚ-Фармация» ЖШС, облыстық

денсаулық сақтау басқармаларының және пациенттік ұйымдардың басшылары, орфандық

ауруларға шалдыққан балалардың ата-аналары…

Балаларды сатудың алдын алу

23.07.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Zoom

платформасындағы онлайн-конференция режимінде балалар саудасына қарсы күрес жөніндегі

Атырау облысы прокуратурасының бастамасымен өтткен кеңейтілген отырысқа қатысты…

Балаларға қиянат жасағандар жазаланды

29.07.2021. «Қиянаттың арты бір-ақ тұтам» – дейді халық даналығы. Бұл даналықты заңды

бұзып, өзінің қылмыстық іс-әрекеттерін дер кезінде тоқтатпаған кез келген адам есінде сақтауы

керек. Әсіресе, жетімдердің, мүгедектердің, науқастардың, яғни қоғамның ең осал тобына

жататындардың есебінен пайда көру – нағыз арсыздық…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/orfandyq-awrwlargha-shaldyqqandardy-daeri-daermekpen-qamtamasyz-etw/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardy-satwdyng-aldyn-alw/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalargha-qiyanat-zhasaghandar-zhazalandy/


Педагогтердің тамыз конференциясы

19.08.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин 4-19 тамыз

аралағында өткізілген «Білім мен ғылым – елдің тұрақты дамуының кепілі» тақырыбындағы

педагогтердің Республикалық тамыз конференциясының қорытынды пленарлық отырысына онлайн

режимде қатысты. Іс-шара ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың сөзімен ашылды.

баяндама жасағандардың қатарында Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ)

Білім мен дағдылар жөніндегі департаментінің басшысы Андреас Шляйхер және білім беру

саласының басқа да өкілдері бар…

Бала құқықтарының бұзылуы заңдарды сақтамаудың және НҚА орындамаудың салдарынан 

туындайды

01.09.2021. «Zańger» («Заңгер») журналының кезекті санында «Заңдарды сақтамау және НҚА

орындамау балалар құқығының бұзылуына алып келеді» тақырыбымен Қазақстан

Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның мақаласы шықты. Өзін

Қазақстан Республикасының құқықтық хабаршысы атайтын «Zańger» журналының 2021 жылғы №7

(240) шығарылымы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелеріне

арналды…

Балалардан ұрлау – үлкен күнә

08.09.2021. «Qamqor» жедел алдын алу іс-шарасы аясында ҚМА Нұр-Сұлтан қаласындағы балалар

үйлерінің бірінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға азық-түлік сатып

алуға бөлінген бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеуді

бастады…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/pedagogterding-tamyz-konferenciyasy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/bala-quqyqtarynyng-buzylwy-zangdardy-saqtamawdyng-zhaene-nqa-oryndamawdyng-saldarynan-twyndajdy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardan-urlaw-uelken-kuenae/


Ашық қалған балкондар мен терезелер балалар үшін өте қауіпті

10.09.2021. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) мәліметтері бойынша, күн сайын

бүкіл әлемде 2000-нан астам отбасында алдын алуға болатын байқаусызда жарақат алу немесе

жазатайым оқиға салдарынан бала өлімі орын алады. Соңғы күндері терезелер мен

балкондардан балалардың құлау оқиғалары жиілеп кетті. Мұндай қайғылы жағдайлардың алдын

алу мүмкін бе? Бұған жол бермеу үшін ата-аналар қандай ережелерді сақтау керек? Қазақстан

Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин осы тақырыппен қатар, үйде

және аулада балаларды қандай қауіп күтіп тұруы мүмкін екені жайлы Tengrinews.kz сайтына

айтып берді…

Балалар омбудсмені бельгиялық әріптестерімен тәжірибе алмасты

27.09.2021. 2021 жылдың қыркүйек айының соңғы декадасында Қазақстан Республикасындағы

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Брюссельде және басқа қалаларда

Бельгияның мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау саласындағы үздік тәжірибесін,

балалар мен олардың отбасыларын әлеуметтік қолдау бағдарламаларын, сондай-ақ біріктірілген

және инклюзивті білім беруді ұйымдастыруды зерделеу мақсатында бірқатар кездесу өткізді.

Сапар Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінің көмегімен ұйымдастырылды. Балалардың

құқықтары жөніндегі ұлттық комиссияның (NCRC) президенті Карен ван Латхеммен кездесу

барысында балалардың құқықтарын федералды және Бельгияның қауымдастықтары мен

аймақтары деңгейінде қорғау бойынша биліктің күш-жігерін үйлестіру мәселелері талқыланды.

Елдің аумақтық-әкімшілік құрылымына байланысты Бельгия Корольдігінің дербес адам

құқықтары институттары аймақтық деңгейде жұмыс істейді…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/ashyq-qalghan-balkondar-men-terezeler-balalar-ueshin-oete-qawipti/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-ombwdsmeni-belgiyalyq-aeriptesterimen-taezhiribe-almasty/


Орфандық ауруларға шал дыққандар үшін жағымды жаңалық

27.10.2021. Аружан Саин үшін Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл

қызметіне кіріскен күннен бастап орфандық (сирек) ауруларға шалыдққан балаларды дәрі-

дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін шешу бірінші кезектегі міндеттің бірі болды. Шынын керек,

бұл жағдайда көбінесе мәселенің құны – баланың өмірі. Сондықтан Денсаулық сақтау

министрлігі кейбір қымбат дәрі-дәрмекті мақұлдап, оны мемлекет сатып алып, емделушілерге

беріп жатыр деген жаңалықты есту үлкен қуаныш. ЖБА чаты мен Шымкент аймақтық чатында 25

қазанның таңы «Бізге спинраза берілді!» деген қуанышты жаңалықпен басталды. Құтты болсын!

«Көзге жас үйірер қуаныш» – 4 жылдан бері сирек кездесетін жүйке-бұлшықет ауруларына

шалдыққан балаларға қолдау көрсетіп келе жатқан «Өмірге сен» қоғамдық қорының негізін

қалаушы және директоры Сәбиля Шүгелованың 2021 жылдың 27 қазанындағы Facebook-тегі

жазбасының басы дәл осылай басталады…

Үкім күшінде қалды

29.10.2021. Қарағанды облыстық сотының апелляциялық алқасы «Сәтпаев ісі» бойынша бес

жасар қызды ұрлап, зорлауға қатысы бар деп сотталған екі айыпталушыға қатысты үкімді

өзгеріссіз қалдырды. Бұл қыздың ата-анасына тегін (pro bono) заңгерлік көмек көрсеткен адвокат

Гауһар Айтжанованың сіңірген еңбегі. Сәтпаевта орын алған қайғылы оқиғадан (23 шілде 2020

ж.) кейін Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин бірден

зардап шеккен қыздың ата-анасымен және баланың өзімен кездесіп, іс жіті бақылауға алынған

болатын…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/orfandyq-awrwlargha-shal-dyqqandar-ueshin-zhaghymdy-zhangalyq/
https://bala-ombudsman.kz/kz/uekim-kueshinde-qaldy/


«НЗМ» оқушысының өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша

29.10.2021. 2021 жылдың 27 қазанында қайғылы оқиға орын алды: Алматы қаласындағы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның бірінде 8-сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсады.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин

мәлімдеме жасады. Қазіргі уақытта «Назарбаев Зияткерлік мектебі» оқушысының өз-өзіне қол

жұмсау дерегі бойынша құқық қорғау органдары тергеу шараларын жүргізіп жатыр. Тергеу

мүддесі үшін және марқұмның отбасы мүшелерінің сезімін құрметтеу мақсатында қайғылы

оқиғаның егжей-тегжейлері ашық жарияланбауда. Баланың мұндай әрекетке баруына не себеп

болғанын білу өте маңызды, сондықтан мен тергеу қорытындысын күтіп отырмын. Орын алған

қайғылы оқиғаға кім жауапты екені жайлы қорынтындыдан кейін ғана айтуға болады»…

«Брижит Бардо қоры» өкілінің Қазақстанға келуі

29.10.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин және

Қазақстанға сапарын аяқтап жатқан «Брижит Бардо қорының» халықаралық жобалар жөніндегі

директоры Брижит Олуа (Brigitte Auloy), «Жануарлар менің достарым» және «Менің жасыл

планетам» атты республикалық балалар сурет байқауларының жеңімпаздарымен кездесті.

Жануарларды қорғауды мақсатқа айналдырған Брижит Бардо қорын (Fondation Brigitte Bardot,

FBB) 1986 жылы француз актрисасы Брижит Бардо құрған. Брижит Олуа біздің елге

жануарлардың құқықтарын сақтау мен оларды зорлық-зомбылықтан қорғауға қатысты мәселеге

көмектесу үшін келді. 16 қазанда басталған сапары барысында ол Нұр-Сұлтан, Семей, Өскемен

және Алматы қалаларында болып, қараусыз қалған жануарларға арналған панажайлардың жай-

күйімен танысты, сонымен қатар өз ұсыныстарын айтып, қазіргі уақытта ҚР Парламентінде

қаралып жатқан, үй және жабайы жануарларды қарауды және зообақтардың жұмысын

реттейтін «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» заң жобасын талқылауға қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/nzm-oqwshysynyng-oez-oezine-qol-zhumsaw-faktisi-bojynsha/
https://bala-ombudsman.kz/kz/brizhit-bardo-qory-oekilining-qazaqstangha-kelwi/


Үйге апарар ұзақ жол

09.11.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин «БҰҰ

әйелдері қайтарылған әйелдер мен балаларды қолдайды» ЕО-ЮНИСЕФ бағдарламасының

Үйлестіру жұмыс тобының (ҮЖТ) отырысына қатысты. Ол өз сөзінде «Жусан» және «Русафа»

гуманитарлық операциялары аясында Таяу Шығыстағы қақтығыс аймақтарынан оралған 516

баланың қазіргі жағдайы жайлы мәлімдеді. Жұмыс мерзімі 2022 жылдың қараша айына дейін

белгіленген ҮЖТ-ның бірінші отырысын Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің

орынбасарының төрағалық етуімен аралас форматта өтті: оффлайнда – Нұр-Сұлтан

қаласындағы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимаратында, ал ҮЖТ-ның

басқа қаладағы мүшелері отырысқа онлайн қосылды…

Балалардың игілігі үшін атқарылып жатқан жұмыс

03.12.2021. Zoom платформасында 19 қарашада атап өтілетін Халықаралық балаларды қорғау

күніне және Халықаралық мүгедектер күніне (3 желтоқсан) арналған онлайн баспасөз

конференциясы өтті. Конференция барысында Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары

жөніндегі уәкілі Аружан Саин өз қызметінің негізгі бағыттары бойынша баяндама жасады.

Сондай-ақ мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ өкілдері балалар құқығын қорғаудың басқа да маңызды

аспектілері туралы айтты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/uejge-aparar-uzaq-zhol/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardyng-igiligi-ueshin-atqarylyp-zhatqan-zhumys/


Балалар соқырлығын қалай тоқтатуға болады

07.12.2021. 17 қарашада бүкіл әлем Халықаралық шала туған нәрестелер күнін атап өтеді (Ақ

күлтелер күні – дәрігерлер мұндай балаларды солай атайды). Өкінішке қарай, мерзімінен бұрын

босану Қазақстан үшін де өткір мәселенің бірі: мысалы, әрбір жиырмасыншы бала белгіленген

38-40 аптадан ерте туады. Яғни бұл жыл сайын – шамамен 20 мыңға жуық бала. Қазақстан

Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин, балалар офтальмологы Әсел

Шәріпова және көп балалы ана Динара Нығметова тікелей эфирде Қазақстандағы шала туған

нәрестелердің ретинопатиясы мәселесін және оны шешудің жолдарын талқылады…

Балалар құқықтарын қорғау – ортақ іс

13.12.2021. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин БҰҰ-

ның Бала құқықтары жөніндегі комитетіне «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтарының

сақталуы туралы» V-VI баламалы/параллельді баяндама дайындау бойынша жұмыс

нәтижелеріне арналған «Бала құқықтарын қорғау туралы» ҚР ҮЕҰ Жұмыс тобының баспасөз

конференциясына қатысты…

ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен өткен негізгі 
кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-soqyrlyghyn-qalaj-toqtatwgha-bolady/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-quqyqtaryn-qorghaw-ortaq-is/


2021 жылды қорытындылай келе, мен балалардың құқықтарын қорғаудағы біздің жұмысымызға

көмектесіп жүрген барлық үкіметтік емес ұйымға, пациенттік ұйымдарға, денсаулық сақтау, білім

беру, әлеуметтік қорғау салаларының сарапшыларына, ел азаматтарына, кәсіпкерлерге алғыс

айтқым келеді.

Әрбір отбасы үшін ең маңыздысы – балалардың амандығы. Әрбір мемлекеттің басты байлығы

– өз Халқы. Сондықтан баланың неғұрлым құқықтары қорғалған, оның дамуына, денсаулығы

мен қауіпсіздігіне зор күш, мүмкіндік, ақша жұмсалған болса, елде соғұрлым аяғынан нық тұрған

ересектер саны артады. Ақылды, мейірімді, бақытты, өз жолын саналы таңдай алатын

ересектер – өз елін барлық жағынан мықты ететін халыққа, демек мемлекеттің басты

капиталына айналады. Бұл экономикада, ғылымда, білімде, спортта және өнерде де

байқалады.

Шешілмеген мәселелер сөз жүзінде ғана қалмауы тиіс. Бізге оны кезең-кезеңімен шешу қажет!

Ал оның бірден-бір жолы – Қазақстандағы балалардың, сонымен қатар олардың ата-

аналарының, ата-әжелерінің, тіпті БАРЛЫҚ Қазақстан азаматтарының өмірін жақсарту үшін

шешілмеген мәселені талдап, оның себептерін түсініп, қорытынды жасау. Бұл нағыз

сарапшыларды, әр саланың кәсіби мамандарын қажет ететін орасан зор жұмыс. Жүйені,

тәсілдерді өзгертіп, реформаларды нақты жүзеге асыруымыз керек. Әрине, кейбір реформаның

жемісін тез арада көреміз, ал басқасының нәтижесін көру үшін көбірек уақыт кетуі мүмкін.

Алға қойған мақсаттарымызға қол жеткізетінімізге сенімдімін. Балалардың өмірін жақсарту, бала

құқықтарын қамтамасыз ету арқылы Қазақстанды гүлденген елге айналдыру өз қолымызда.

Құрметпен, Аружан Саин

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі 
Аружан Саинның үндеуі


