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Қазақстан Республикасындағы балалардың құқықтары «Неке (ерлі-зайыптылық)
және отбасы туралы» Кодексімен және «Қазақстан Республикасындағы баланың
құқықтары туралы» Заңымен реттеледі. Азаматтық кодекс пен «Халық
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй қатынастарына, құқық қорғау
органдарының жұмысына қатысты заңдар – яғни өміріміздің барлық дерлік
салаларындағы заңдар мен ережелер кішкентай қазақстандықтардың құқықтарын
қамтиды және қорғайды.

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 Республикасы
Президентінің 2016 жылғы 10 ақпандағы №192 Жарлығымен құрылды.

Ал 2019 жылдың 18 шілдесінде «Добровольное общество «Милосердие»
қоғамдық қорының негізін қалаушы және директоры Аружан Саин Қазақстан
Республикасындағы үшінші Бала құқықтары жөніндегі уәкіл болып тағайындалды.

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









2019 жылдың шілдесінен бастап, яғни үш жарым жыл ішінде балалардың заңды

құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды

(2019, 2020 және 2021 жылғы 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 қылмыстар (зорлық-зомбылық, оның ішінде сексуалдық);

3. Балаларды сату схемаларының жолын кесу;

4. Интернаттық мекемелерінде (бөбектер үйлері, балалар үйлері, медициналық-

әлеуметтік мекемелер) тұратын балалардың құқықтарын қорғау;

5. Балаларға арналған мектеп-интернаттарын алмастыратын кәсіпқой отбасылар;

6. Орфандық ауруларға шалдыққан науқастарды (балаларды) дәрі-дәрмекпен

қамтамасыз ету;

7. Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық;

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамыту үшін спорт және

шығармашылық мемлекеттік тапсырыстарға жан басына шаққандағы қаржыландыруды

енгізу бойынша реформа

9. Балалардың мүгедектігін төмендетуге бағытталған реформа;

10. Барлық оқушыны тегін ыстық тамақпен және жеңілдетілген мектеп формасымен

қамтамасыз ету реформалары;

11. Халықаралық институттар және СІМ өзара іс-қимыл, шетелге заңсыз кеткен

балаларды қайтару;

12. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын нығайту.

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі
уәкіл қызметінің 2022 жылғы 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 мемлекеттік биліктің

барлық тармақтарымен және барлық деңгейлерінде – заң шығарушы (ҚР

Парламентінің Сенаты мен Мәжілісі, жергілікті мәслихаттар), атқарушы (ҚР

Үкіметі, атап айтқанда Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын

қорғау комитеті, жергілікті әкімдіктер) және сот билігімен (Жоғарғы Сот,

жергілікті және мамандандырылған соттар), сондай-ақ Қазақстан

Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, үкіметтік емес және

халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, олардың

бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіреді.

2019 жылдың 18 шілдесінен бастап Балалар омбудсменіне 1256 өтініш

келіп түсті. Оның 1216-і қаралды (уәкілетті органдарға өтініштер жолданды,

арыз-шағымдарды қарау нәтижесі бойынша азаматтар

қанағаттандырылды), 40 өтініш өндірісте.

Егер тек 2022 жылды алатын болсақ, түскен 343 өтініштің 307-і қаралып,

36-ы өндірісте.

1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша 

азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен жұмыс
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2021 жылы өтініштердің көпшілігі сот істеріне, қорғаншылық және

қамқоршылық мәселелеріне қатысты болды, ал 2022 жылы 2020 жылдағы

сияқты қылмыстық іс жүргізуге қатысты шағымдар басым болғаны

байқалады – 61, оның 53-і қаралды, 8-і өндірісте. Дегенмен сот істері және

қорғаншылық және қамқоршылық мәселелеріне қатысты өтініштер де бар –

сәйкесінше 39 және 36.

Жалпы, бұл өтініштердің үштен бірінен астамы (472 или 37,6%) төрт

тақырыпқа – қылмыстық іс жүргізу, сот істері, қорғаншылық пен

қамқоршылық, тәрбие мәселелеріне қатысты. Өтініштердің басқа да негізгі

тақырыптары – алименттерді тағайындау және өндіріп алу, дәрі-дәрмекпен

қамтамасыз ету, медициналық көмек, мүгедектік мәселелері, тұрғын үй

мәселелері, балалардың құжатын ресімдеу, мәдениет және спорт

нысандары мен қызметтерінің қолжетімділігі, мемлекеттік қызметкерлердің

әрекетіне шағымдану, заңгерлік көмек.

БАҚ пен әлеуметтік желілерде көтерілген өтініштерді және азаматтар

тарапынан келіп түскен өтініштерді тақырыптар бойынша топтасақ, бұл

құқық бұзушылықтардың түп-тамыры қайда жатқанын көріп, бала

құқықтарының бұзылуын болдырмау мақсатында қандай жүйелі өзгерістер

енгізу керек екенін анықтауға болады.

1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша 

азаматтар мен 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 (24+1)

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 шағымдану – 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)

Әртүрлі – 21 (21+1)

1. Балалардың құқықтарын бұзу фактілері бойынша 

азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен жұмыс
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Ресми түрде елімізде балаларды қорғау жүйесі қалыптасқан. Балаларды кәмелетке

толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторлары тұрғылықты жері бойынша,

психологиялық қызмет қызметкерлері орта білім беру ұйымдарында, өңірлік балалар

құқықтары жөніндегі уәкілдер – облыстар мен республикалық маңызы бар қалаларда, ҚР

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл, сондай-ақ ҚР Президентінің жанындағы Әйелдер және

отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия, Қазақстан Республикасының

Үкіметі жанындағы Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау

жөніндегі ведомствоаралық комиссия, ҚР Парламенті Сенаты мен Мәжілісінің тиісті

комитеттері, ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті, ҚР Ішкі

істер министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің Ювеналды полиция және әйелдерді зорлық-

зомбылықтан қорғау департаменті сияқты мемлекеттік және қоғамдық институттар бүкіл

республика бойынша қорғауға және оларға көмек көрсетуге тиіс.

Сонымен қатар, тегін қоңырау шалуға болатын байланыс орталықтары тәулік бойы жұмыс

істейді: 150 нөмірі бойынша – «Балалар мен жасөспірімдерге арналған ұлттық сенім

телефоны» қызметі («Дағдарыс орталықтары одағы» ЗТБ қызмет көрсетеді) және 111 нөмірі

бойынша – «Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күрес жөніндегі жедел қызмет» («Amanat»

партиясы).

Қарап отырсақ балалар барлық деңгейде қорғалған секілді, алайда... Тәжірибе

көрсеткендей, салдармен күресу ешқайда алып бармайтын жол, сондықтан себептермен

күресу керек. Ал ол үшін мемлекет ересектерді және олардың отбасын қолдау үшін қолдан

келгенді жасауы қажет. Жақсы үйі немесе пәтері бар, баласының қарыны тоқ, киімі бүтін,

яғни болашағына сенімі бар адамдар балаларына дұрыс тәрбие бере алады. Сонда ғана ол

бала өз елінің нағыз азаматы, патриоты болып өседі.

2. Балаларға қарсы қылмыстар (зорлық-зомбылық,

соның ішінде жыныстық зорлық-зомбылық)
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БҰҰ-ның Қазақстандағы Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 2017 жылы жүргізген зерттеу

ересектердің 67%-ы балаларды үйде тәртіпке келтіру үшін физикалық және

психологиялық зорлық-зомбылықты қолданатынын көрсетті. Содан бері бұл көрсеткіштің

жақсы жаққа өзгергені екіталай. Бұл жерде мынаған тоқталған жөн...

Егер ересек адам балаға ашуланып, өзін ұстай алмаса, күндердің бір күнінде бұл зорлық-

зомбылыққа алып келеді. Тек ата-ананың мінез-құлқына әсер ете алатын немесе

қорғаншылық органдарын тартуға тырысатын туыстарының, жақындарының, көршілерінің

әрекеті балаларды қорғай алады.

Осындай фактілерге куәгер болған жағдайда оны жасыруға болмайды. Ересектер бұл

мәселе жайлы жазып, пікір білдірген кезде бала оқып қоюы мүмкін, сондықтан ересектер

баланың жағдайын одан да нашарлатып алмау үшін әрекет етуі керек. Біз белгілі бір

оқиғаларға немесе іс-әрекеттерге қоғамдық баға беруде барынша дұрыс болуға тырысып,

нәтиже беретін қадамдар жасауымыз керек. Бұл қорғаншылық органдарына, полицияға,

прокуратураға, ҚР ОАМ БҚҚК-не ресми өтініштер жіберу. Ал бұл кез келген азаматтың,

соның ішінде балалардың құқығы мен міндеті.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 67-

бабына сәйкес, бала өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, оның ішінде ата-

аналардың зорлық-зомбылығынан қорғауға құқылы. Сондықтан ол өз аймағындағы құқық

қорғау органдарына немесе балалардың құқықтары жөніндегі уәкілге, сондай-ақ

қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органға, ал

14 жасқа толған кезде сотқа өз бетінше жүгінуге құқылы.

2. Балаларға қарсы қылмыстар (зорлық-зомбылық,
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Жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық істеріне келетін болсақ, Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі

комитетінің жыныстық қол сұғылмаушылыққа қатысты (ҚР ҚК 120-124, 134, 144 және 312-

баптары) тіркелген құқық бұзушылықтар туралы мәліметтеріне сәйкес, 2021 жылмен

салыстырғанда 2022 жылы балалардың жыныстық тұтастығы 21,85%-ға – 920-дан 719-ға

дейін төмендеді.

Бұл көрсеткіштің төмендеуін 2018 жылдың 1 қаңтарында енгізілген педофилдерді

химиялық кастрациялаумен немесе олардың орналасқан жерін қадағалайтын электронды

білезіктерді енгізумен түсіндіруге болады. Сарапшылар мұндай білезіктің иесі қатаң

ережелерді сақтауы керек екенін және құрылғыны өз бетінше алып тастау, қайта

бағдарламалау немесе зақымдау әрекеттері үлкен көлемде айыппұл төлейтінін атап

өтеді. Пробация органдары бұл әдістің тиімді екеніне сенімді.

Өкінішке қарай, балалардың туыстары жиі зорлаушыларға айналады. Балаға зорлық-

зомбылықпен қалай күресуге болады, кіммен байланысу керек, қайда бару керек? 2011

жылдан бастап еліміздің барлық аумағында Қиын өмірлік жағдайдағы балаларды

қолдаудың мемлекеттік орталықтары жұмыс істейді (бұрын олар кәмелетке

толмағандарды бейімдеу орталықтары деп аталған). Бұл орталықтар қараусыз қалған

және панасыз, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды, арнаулы білім беру

ұйымдарына жіберілген кәмелетке толмағандарды, сондай-ақ әлеуметтік бейімсіздік пен

әлеуметтік депривацияға әкеп соқтырған қатыгездіктің салдарынан қиын өмірлік

жағдайдағы балаларды қабылдауға, қысқа мерзімді ұстауға және одан әрі орналастыруға

арналған.
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Көптеген елдің проблемасы болып отырған бала саудасы Қазақстанды да айналып өткен емес.

Осыдан алты жыл бұрын бала сатуға қатысты бірнеше сот ісі жұрттың назарында болды,

олардың ең шулысы Алматы мен Шымкент қалаларындағы сот процестері еді. 2019 жылы

Қазақстанда адам саудасы үшін жаза қатаңдатылып, жазаның төменгі шегі ұлғайтылды, сондай-

ақ мұндай жағдайларда тараптардың татуласу мүмкіндігі жоққа шығарылды, алайда жағдай

айтарлықтай жақсарған жоқ.

2019 жылы Қазақстан адам саудасы үшін жазаны қатайтып, жазаның төменгі шегін

ұлғайтқанымен, мұндай жағдайда тараптардың татуласу мүмкіндігін жоққа шығарғанымен,

жағдай айтарлықтай жақсарған жоқ. «Адам затын» сатушыларды қатаң жаза да тоқтата

алмауда. 2021 жылдың көктемінде мемлекет басшысына балаларды заңсыз асырап алу арқылы

сатудың анықталған схемалары туралы үндеу жіберілді. Президент Қауіпсіздік кеңесінің

хатшысы Әсет Исекешевке тапсырма берді, ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды, Бас

прокуратура қызметкерлері тонналап құжаттарды тексеріп, терең талдау жүргізді, барлық схема

расталды.

Бас прокуратура қызметкерлері ауқымды жұмыс атқарды, 2021 жылдың 15 қыркүйегінде Бас

Прокурор Ғизат Нұрдәулетовтың Премьер-Министр Асқар Маминге жасаған ұзақ баяндамасы

осы еңбектің нәтижесі (дәйексөз келтірейін): «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...».

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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Құжат соңында анықталған заң бұзушылықтарды, сондай-ақ оларға ықпал еткен себептер

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

(оның ішінде ескертпеге қоса берілген куәліктер көрсетілген). Бұл шаралар осы уақытқа

дейін қабылданбағанымен, кейбір схемалар материалдар әзірлеу деңгейінде тоқтатылды.

Сонымен, ұзақ жылдар бойы ерлі-зайыптылардың баладан бас тартуын және бала

асырап алуға келісімін нотариалды куәландыру тәжірибесі жүргізіліп келеді. Әділет

министрлігінің мәліметінше, 2015-2021 жылдар аралығында балаларға қатысты

нотариаттық іс-әрекеттердің жалпы саны 319 мыңнан асады. Бұл ретте Бірыңғай

нотариаттық ақпараттық жүйедегі елеулі кемшіліктер анықталды (БНАЖ).

Әділет министрлігі ұсынған сенімхат туралы ақпараттың сенімділігі негізді күмән

тудырады. Бірақ балаларды тастап кету туралы нотариалды куәландырылған 1,4 мың

өтініштің (кейбір аймақтар бойынша деректер жоқ болғандықтан, олардың саны бұдан да

көп болуы мүмкін) өзі көп, өйткені баладан нотариаттық бас тарту және мұндай өтінішті

нотариустардың куәландыруы заңсыз болып табылады. Ал баланы асырап алу Қазақстан

Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексінің және және

ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №380 қаулысымен бекітілген «Қазақстан

Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды асырап алуға беру

қағидаларының» талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асырылады.

Балалар мен әлеуетті асырап алушылар жетім балалардың, ата-анасының

қамқорлығынсыз қалған балалардың, сондай-ақ өз отбасында тәрбиелеу үшін балаларды

асырап алғысы келетін адамдардың республикалық деректер банкінде (РББ) тіркелуі тиіс,

ал асырап алушылар қатаң талаптарға сай болуы керек.

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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Бала асырап алу тәртібінің сақталмауы, сондай-ақ туыстық байланыстардың болмауына

қарамастан, мұндай заңсыз арыздарды қорғаншылық және қамқоршылық органдары

қолдап, соттар қанағаттандырған. Соттар мен нотариустар шешім қабылдау және баладан

бас тартуды ресімдеу кезінде ата-аналардың әрекетінің заңсыздығын ескермеген.

Нәтижесінде аумақтық палаталар мен нотариустар Республикалық нотариаттық палата

тарапынан баладан бас тарту туралы арыздарды куәландыруға тыйым салуға

бағытталды.

Прокуратура органдары уәкілетті мемлекеттік органдармен, соттармен балаларды берудің

және үшінші тұлғалардың асырап алуының проблемалық мәселелері, сондай-ақ заң

бұзушылықтар бойынша 87 жұмыс кездесуін өткізді. Бас прокуратура мен Жоғарғы Сот

бала асырап алу туралы істер бойынша прокурордың бұрындары жойылған туыстық

байланыстарды тиісті түрде тексеру талаптарын қайтарды.

Тағы бір схема – басқа әйелмен некедегі ер адам баланың әкесі ден көрсетіледі, сосын

биологиялық ана баладан бас тартқады, ал ер адамның заңды жұбайы баланы сот

арқылы асырап алады.

2015 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде бала асырап алу істерінің жалпы санының (13,6

мың) 784-і (5,8%) некесіз балаларды асырап алу туралы заңды ерлі-зайыптылардың

шағымдары. Тек 9 іс қабылданбаған, 17 өтініш қайтарылған. Яғни, арыздардың 97 пайызы

сотпен қанағаттандырылды! Шаралар қабылданғаннан кейін бұл көрсеткіш 14 пайызға

дейін қысқарды. Бұл мұндай схема балаларды үшінші тұлғаларға заңсыз беруді/сатуды

шынымен заңдастырғанын тікелей көрсетеді.

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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Осы санаттағы барлық іс бойынша биологиялық ананың биологиялық әке әйелінің

пайдасына нотариалды куәландырылған баладан бас тартулары сотқа берілген. Демек

нәресте бала асырап алу туралы сот шешімі шыққанға дейін әкелікті мойындаған адамға

берілген. Жалпы бұл схема ең кең таралған және практикалық тұрғыдан алғанда, ең оңай

жүзеге асатыны болып табылған.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексінің 47-бабына сәйкес баланың

анасымен некеде тұрмаған адамның әке болуы тіркеуші органға бірлескен өтініш беру

арқылы белгіленеді. Бұл норманың болуы некесіз туған баланың биологиялық әкесі болып

табылатын ер адамға ешқандай қосымша тексерусіз және тіркеусіз балаға қатысты өзінің

әкелігін заңды түрде белгілеуге және одан әрі оны тәрбиелеуге қатысуға мүмкіндік береді.

Бұл баланың мүдделеріне сай келеді. Дегенмен бұл ереже азаматтарға бала асырап

алудың белгіленген тәртібін айналып өтуге мүмкіндік беруде, ал шетелдіктер де одан тыс

қалмайды.

Бұл схеманы тоқтату үшін Жоғарғы Сот жергілікті соттарға мынаны ұсынды:

— ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің 54-бабына сәйкес бала асырап алу туралы істерге

прокурордың қатысуына бастамашылық жасауға;

— генетикалық сараптама тағайындауға бастамашылық ету. 2021 жылдың 2 наурызында

Бас прокуратура Жоғарғы Сотқа бала асырап алу туралы істерді қарау кезінде міндетті

түрде молекулярлық-генетикалық сараптама тағайындау және прокурорларды тарту

туралы хат жолдады.
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Жоғарыда аталған шаралар жағдайға айтарлықтай әсер етті.

Мәселен, 2021 жылдың сәуір-тамыз айлары аралығында соттарға әйелдерден ерлі-

зайыптыларының некесіз балаларын асырап алу туралы 76 арыз түскен. Оның 11-і

қанағаттандырылды, 18-і бас тартылды, 5-і қараусыз қалдырылды, 42-сі арызданушының

арызы кері қайтарылды. Яғни, өтініш бергендердің тек 14%-ы ғана биологиялық әке деп

танылды!

Сонымен бірге, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Кодекстің 47-бабының 5-

тармағын заңсыз мақсатта пайдалануды болдырмау мақсатында Бас прокуратура

Үкіметке қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді және әке болуды

тек сот тәртібімен тануды ұсынды:

— басқа әйелмен некеде тұрған ер азаматтарға;

— балаларға қатысты – әкелер.

Басқа схема – балаларды асырап алуға көмектесу үшін РББ көмегімен шенеуніктерді

манипуляциялау. Талдау көрсеткендей, РББ арқылы балаларды асырап алудың күрделі

тәртібі және бұл жүйенің техникалық жетілдірілмегендігі, бір жағынан, бала асырап

алушылардың заңды бұзуына итермелесе, екінші жағынан, лауазымды тұлғалардың

заңсыз әрекеттерге баруына ықпал етеді.

Қалай ықпал етеді? РББ электрондық үкіметпен (eGov) және мемлекеттік органдардың

ақпараттық ресурстарымен біріктірілмеген. Барлық дерек қолмен енгізіледі және дерекқор

бос немесе қате толтырылған мәліметтерді көрсетпейді.

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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РББ қалыптастыру және пайдалану жөніндегі қызметті үйлестіру ҚР ОАМ Балалардың

құқықтарын қорғау комитетінің (БҚҚК) функцияларына жатады, бұл ретте бақылау тәртібі

реттелмеген. Демек жергілікті атқарушы органдар балаларды дер кезінде тіркемейді және

олар туралы мәліметтерді РББ-ға енгізбейді, ал РББ қалыптастыру мен пайдалануға

тұрақты ведомстволық бақылау жүргізілмейді.

Бұл көптеген бұзушылыққа алып келеді:

— балаларды есепке алу тәртібін сақтамау;

— балалар туралы мәліметтерді қате немесе толық толтырмау (мәртебелері, туған күні,

жасы және т.б.), белгілердің болмауы («галочка» және т.б. белгіленбеген), бұл ақыр

соңында олардың профильдерін қарау мүмкіндігін шектейді;

— РББ көмегімен манипуляциялар;

— деректерді қайта тіркеу және қайталау;

— қорғаншылыққа алынған және ТТ-ға кеткен балаларға бақылаудың жоқтығы.

Қазіргі уақытта РББ жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Бірақ бұл база ата-анасының

қамқорлығынсыз қалған балаларға қатысты міндеттемелері бар барлық мемлекеттік

органның іс-әрекет процестерін басқара алу үшін түбегейлі өзгерістерді қажет етеді деген

пікір бар.

Бұл заң бұзушылықтар жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік мекемелердің

ауқымды заңбұзушылықтарын, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

балалардың құқықтарын қорғау мақсатында соттардың шара қолданбауын және мемлекет

тарапынан тиісті бақылаудың жоқтығын айғақтайды. Бұған қылмыстық істер, сот үкімдері

дәлел.

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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Жұмыс барысында еліміздегі балалардың нақты саны да белгісіз екені, әртүрлі

бөлімшелердің деректер қорында кейде ондаған мың баламен ерекшеленетіні анықталды.

Сонымен, денсаулық сақтау жүйесінде бір сан бар – бала туғаннан кейін оған туу туралы

медициналық куәлік беріледі, деректер АХАЖ ақпараттық жүйесіне (АХАЖ АЖ) және

тіркелген халық тізіліміне (ТХТ) беріледі. Алайда ЖСН берілмеген балалар бар, оны ешкім

бақылап отырған жоқ. Сонымен бірге, халыққа қызмет көрсету орталықтарында туу туралы

медициналық куәліксіз – ақшаға ЖСН беру фактілері тіркелген, жақында ғана 10 адамнан

тұратын қылмыстық топ қолға түсті. АМСК деңгейінде де солай: жұмыс істейтін ӘПМ

механизмі болмаған кезде, бала емханаға тіркеліп, бірақ оған бармаса да ешкім оны

анықтамайды.

Ұлттық білім беру деректер қоры (ҰББДҚ) білім беру жүйесіне кіретін балаларды қамтиды -

балабақшалар, мектептер/гимназиялар), ал егер бала бұл мекемелерге бармаған

жағдайда ше? «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер қорында (ЖТ МДҚ) басқа сандар да

бар, яғни бізде балалар туралы ақпарат жоқ, қауіп-қатерді көруге мүмкіндік жоқ.

Сәйкесінше, елімізде құжатсыз балалар үнемі анықталуда, тек үшінші тұлғалар алып

кеткен немесе бейтаныс адамдарға берілген балалар туралы ақпаратты кездейсоқ алған

жағдайда ғана біз балаларды Қазақстанға қайтарамыз.

Мұндай тәртіпсіздік тек заңсыз асырап алу ғана емес, сонымен қатар халықаралық күн

тәртібінде үнемі талқыланып келе жатқан балаларды құлдыққа, органдарға және т.б. сату

қаупін тудырады. Ақпарат барлық ақпараттық жүйелерге түсу үшін ЖТ МДҚ бастапқы нүкте

болып, перзентханада ЖСН тағайындау бұл мәселенің шешімі болуы мүмкін.

3. Бала сату схемаларын тоқтату
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Бүгінгі күні балаларға арналған интернаттық мекемелер (балалар үйлері, бөбектер үйлері,

медициналық-әлеуметтік мекемелер) үш министрлікке бөлінген – Оқу-Ағарту (ОАМ),

денсаулық сақтау (ДСМ) және еңбек және халықты әлеуметтік қорғау (ЕХӘҚМ). Бұл

мекемелерде 4,5 мыңға жуық бала тәрбиеленуде және мекемелерді мемлекеттік

бюджеттен қаржыландыру орасан зор соманы – 26,1 млрд теңгені құрайды (бір балаға

жылына орта есеппен 5 309 194 теңге). Алайда аталмыш мекемелердегі қаржы

жымқыру мен сыбайлас жемқорлық мәселесі балалардың құқықтарының бұзылуына

әкеледі.

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.

2022 жылдың басында 798 бала қамтылған 34 мекемеге қатысты Сотқа дейінгі тергеп-

тексерудің бірыңғай тізілімін (СДТБТ) құру бойынша бірлескен жұмыстың қорытындысы

бойынша жалпы сомасы 500 миллион теңгеден астам залал келтірген 50 қылмыстық

құқық бұзушылық анықталды.

4. Мамандандырылған балалар мекемелеріндегі балалардың
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Сот және тергеу тәжірибесін талдау жымқыруға жағдай туғызатын бірқатар жүйелі

проблемаларды анықтады. Мәселен, бұл мекемелер мемлекеттік сатып алу жүйесінен

шығарылып тасталған. Басқа факторлар – қайырымдылықты есепке алудың және

орналастырудың болмауы, балалардың ақшасын кедергісіз шешіп алу, қызметкерлердің

төмен жалақысы, ТМҚ электронды есебінің болмауы, жетім балалардың мүлкіне билік ету

ережелерінің жоқтығы және т.б.

Неге екені белгісіз, бұл мекемелер кәсіпкерлік кодекске кәсіпкерлік субъектілері ретінде

енгізілген, ол жерден әлі шығарылған жоқ. Басқа мемлекеттік балалар мекемелері сияқты.

Кенеттен тексеру механизмі жоқ, тексеру күнін көрсете отырып, алдымен тексеру

жоспарына енгізбей, ешкім балалардың құқықтарының бұзылуын анықтай алмайды.

Балалардың өзінде шағымдану мүмкіндігі жоқ. Толығымен мекеме әкімшілігіне тәуелді

балақайлардың көпшілігі өз құқықтарын түсінбейді, білмейді. Ақырында бала әлі кішкентай

болса немесе оның есту, көру, сөйлеу, интеллект бұзылыстары болса, қалай өтініш бере

алады?

Осы және басқа да түйткілді мәселелер мен оларды жою жөніндегі ұсыныстар Қауіпсіздік

Кеңесі мен Үкіметке жолданды.

Қазақстан Республикасында құқық бұзушылық профилактикасының 2020-2022 жылдарға

арналған кешенді жоспарына енгізу үшін ІІМ мамандандырылған балалар мекемелерінде

тиісті тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз ету және ұйымдастыру шаралары туралы

ұсыныстар жіберілді.
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БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясын Қазақстан 1994 жылы

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

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

Әрбір баланың отбасында өмір сүру және тәрбие алу құқықтарын жүзеге асыру үшін

Қазақстан барлық күш-жігерін балаларды мектеп-интернаттарда тәрбиелеу жүйесін

деинституционализациялауға бағыттауы керек.

2010 жылы БҰҰ 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.

БҰҰ Бас Ассамблеясының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы A/RES/74/133 Бала құқықтары

туралы қарарының негізгі ұсынымдары ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды

қорғау және жоғары сапалы, қолайлы баламалы күтімді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар

болып қалды.

Көптеген үкіметтік емес ұйым ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарын

қорғау үшін бірікті. Мемлекеттік органдармен бірлесіп жасалған іс жақсы нәтиже бере

бастады (біз қалағандай жылдам болмаса да): қазіргі уақытта мемлекеттік мектеп-

интернаттарда 4,5 мыңға жетер-жетпес бала қалды.

5. Мемлекеттік мектеп-интернаттарды алмастыратын кәсіпқой 

отбасылар (фостерлік)
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Бүгінгі күні Қазақстанда кәсіби асырап алушы отбасылар институтын енгізуді көздейтін

әлеуметтік қамсыздандырудың және бала күтімінің базалық жүйесі әзірленуде. Оған «Ана

үйі» ҚҚ, «Позитив үміт» қайырымдылық қоры» ҚҚ, «Ковчег» мекемесі сияқты ҮЕҰ,

«Қазақстанның бала асырап алушылар қоғамдастығы» ҚҚ сарапшылары және Еуропалық

Одақтың Жұмыспен қамту, еңбек қауіпсіздігі және әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі

сарапшылық орталығы болып табылатын «SOCIEUX+» қоры көмектесуде. (қараңыз:

«Еуропалық «SOCIEUX+» қоры сарапшыларының Қазақстанға келуі»)

«Ана үйі» ҚҚ және ҚР ОАМ БҚҚК асырап алушы отбасылардағы және пропорционалды емес

бөлуді көрсеткен мемлекеттік мекемелердегі балаларды (18 616 бала) қамтуға арналған

бюджет шығыстарына талдау жүргізді. Осылайша, отбасындағы ата-анасының

қамқорлығынсыз қалған балалар (қамқоршылық, патронат, асырап алушы отбасылар,

отбасылық үлгідегі балалар үйлері) мен мекемелердегі 4916 тәрбиеленушіге (сол кезеңде)

жұмсалған шығындардың жалпы сомасы 33,6 млрд теңгені құрайды.

Назар аударарлық:

— отбасылық нысандағы 18 616 балаға бюджеттен 7,5 миллиард теңге жұмсалды (бір

балаға жылына орта есеппен 402 879 теңге);

— балалар мекемелеріндегі 4 916 тәрбиеленушіге – бюджеттен 26,1 млрд теңге (жылына

бір балаға орта есеппен 5 309 194 теңге).

Яғни, мемлекеттік мекемелерде баланы тәрбиелеуге кететін шығын отбасындағы

балалардан 13 есеге (!) артық.
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Бұл жағдай жергілікті атқарушы орган басшыларының балаларды отбасына орналастыру

міндеті жоқтығын көрсетеді, өйткені талдау бюджеттің отбасылық нысандардың құнын

арттыру бағытында қалыптаспағанын көрсетті. Сондай-ақ жүйелі мониторинг пен бақылау

жоқ, ең бастысы, балаларды орналастырудың баламалы түрлерін дамытудың стратегиялық

міндеті жоқ. Тиісінше, мекеме басшылары балаларды орналастыруға мүдделі емес, оларда

орналастыру, кандидаттарды іздеу және туған отбасылармен жұмыс істеу бойынша негізгі

тиімділік көрсеткіштері жоқ.

Жоғарыда аталған факторлар деинституционализацияның өте баяу жүргізілуіне алып

келді, ал егер интернаттық мекемелердегі баланың саны 4-4,5 мыңға тоқталғанын

ескерсек, жұмыс мүлде жүзеге аспай жатыр деуге болады.

Көптеген мекеме қиын жағдайға тап болған балаларға арналған өңірлік қолдау орталықтары

болып қайта құрылуда. Алайда олардың тек атаулары ғана өзгереді, ал шын мәні -

балаларды мемлекеттік мекемеде қамту және қаржыландыру көлемін өзгеріссіз қалдыру.

Бөбектер үйлеріндегі балалардың көпшілігі «өмірлік жағдайы қиын» отбасыларынан шыққан,

олардың ата-аналары бар. Десе де ол балалар үш жасқа дейін мекемеде қалып, отбасының,

тұрақты ересектердің, сүйіспеншілік пен қамқорлықтың жоқтығы сияқты жойқын және орны

толмас зиянды алады.

Өкінішке қарай, көптеген баланың алтын уақыты кетіп барады. Мәселен, бүгінде мекемедегі

тәрбиеленушілердің 80%-ы 7-17 жас аралығындағы балалар болса, оның 64%-ының аға-

әпкелері бар, ал 43%-ы ауруға шалдыққан. Дегенмен, балалардың 90% отбасына

орналастырудың нақты құқықтық мәртебесіне ие. Бірақ бұл жүзеге аспауда!

5. Мемлекеттік мектеп-интернаттарды алмастыратын кәсіпқой 
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ОАМ БҚҚК ҮЕҰ-мен бірлесіп, осы мәселе бойынша жұмыс жүргізді. Олар заңнаманы талдай

келе, заңға тәуелді актілердің «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексіне

сәйкес келмейтінін анықтады:

— отбасына орналастыру шарттарына, балаларды мекемелерге орналастырудың

негіздеріне;

— бағалауды жүзеге асыратын органның қажеттіліктері мен құзыреттілігін бағалау;

— балаларды отбасына «патронат» және «қонақтау отбасы» түріндегі және т. б. беру

критерийлері бойынша.

Қазіргі жағдайды және әлем елдерінің тәжірибесін ескере отырып, балаларды

орналастырудың ең тиімді түрі мемлекеттік мекемелерді алмастыратын кәсіби асырап

алушы отбасылар институтын енгізу болып табылады. Бұл заңнамаға өзгерістер мен

толықтырулар енгізуді, сондай-ақ жүйенің өзін өзгертуді талап етеді.

Бөбектер үйлері тәуекел тобындағы балаларға ерте көмек көрсететін және балалық шақтағы

мүгедектіктің алдын алатын ерте араласу орталықтарына айналуы керек.

Ал балалар үйлері – қиын өмірлік жағдайдағы балалар мен отбасыларға көмек көрсететін

(баланы тастап кетудің алдын алу мақсатында), сондай-ақ осы отбасылар мен асырап

алушы отбасыларды қолдауға және бақылауға үйретудің, оның ішінде мемлекеттік

органдардың міндеттерінің барлық аспектісін қамтитын әлеуметтік қызмет көрсетудің тиімді

моделі енгізілетін орталықтарға (қамқоршылық, әлеуметтік қамсыздандыру, медицина, әділет,

құқық қорғау және қадағалау,т.б.) айналуы керек.

5. Мемлекеттік мектеп-интернаттарды алмастыратын кәсіпқой 

отбасылар (фостерлік)

https://bala-ombudsman.kz/


https://bala-ombudsman.kz

Иә, барлық баланы бірдей отбасына орналастыру мүмкін емес (немесе қаламайды), десе де

отбасылық нысандағы балалар үйлері бар, олар Қазақстанда аз емес – мысалы, «SOS

Қазақстанның балалар ауылдары» корпоративтік қоры немесе отбасылық үлгідегі «Ковчег»

мекемесі.

«Ана үйі» қоры жүргізген қаржылық талдаудың қорытындысы кәсіби отбасылар институтын,

асырап алушы отбасылар институтын дамытуды, балалар ауылдары мен отбасылық үлгідегі

үйлерді күтіп-ұстауға қосымша қаржыландыруды қажет етпейтінін көрсетеді. Яғни қолда бар

бюджет қаражаты шегінде трансформация жасауға болады.

Қазірдің өзінде Парламент, Үкімет, Президент Әкімшілігі және ҮЕҰ-мен талай талқылау

жүргізілді, кәсіптік отбасы туралы заң қабылдау туралы шешім қабылданды, заң жобасы

бойынша жұмыс істелуде, биылғы жылы осы заңды қабылдап, барлық қажетті құқықтық

актілерді әзірлеу міндеті тұр.

Расында, мұндай мекемелердегі балалар саны 4,5 мыңнан аз, ал асырап алушы ата-ана

болуға тілек білдірген азаматтардың саны 7 мыңға жуық екенін ескерсек, біз дәл қазір

мемлекеттік мектеп-интернаттардың орнына кәсіби отбасылар институтын енгізу барынша

нәтиже беруі тиіс кезеңде тұрмыз.
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2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап «АНА ҮЙІ» ҚҚ бірлесіп Ақмола облысында пилоттық жоба

жүзеге асырылуда. Балалар омбудсменінен «ДОМ» ҚҚ қызметкері Мұрат Қабылбаев пен

оның жұбайы Орынбасар жобаға қатысуда. Олар 10 жыл ішінде 17 балаға, оның 16-сы

асырап алынған, ата-ана жылуы мен қамқорлығын сыйлап отыр.

Ерлі-зайыптылар алғашқы балаларын 2012 жылы балалар үйінен алған кезде ұлдары

Ибраһим екі жасқа да толмаған еді: осылайша отбасына Адель, Тамерлан, Төлеген және

Болат қосылды. Алты айдан кейін Николай, Оксана және Нина (Нина отбасында Маша

болды), ал екі жылдан кейін – Анастасия, Эмре және Фатих қосылды. 2017 жылы шаңырақта

егіз Мағжан мен Бағжан пайда болды. Ақырында, отбасына 2021 жылы апалы-сіңлілі Елена

мен Виолетта, ағайынды Артур мен Богдан қосылды. Қазір үлкен балалар 19-20 жасты.

Адель тұрмыс құрып, Қарағанды облысында тұрады. Жігіттер университеттер мен

колледждерде оқиды. Төрт бала қандас туыстарына оралды. Бірақ бәрі мүмкіндігінше жиі

кездесіп тұруға тырысады.

Мұраттың айтуынша: «Алғашқы он баланы алған соң мен балалар туралы бәрін білемін деп

ойлаған едім. Тіпті өзімді кәсіби маман ретінде сезіндім. Бірақ мына екі балаға (Мағжан мен

Бағжанға) тап болғанда, мүлдем ештеңе білмейтінімді түсіндім. Бұл балалар жеті жыл

балалар үйін паналаған, ал қалған балаларымыз жетімдер үйінде бір жарым жыл болды.

Айырмашылық орасан зор! Балалар үйі үлгілі болып көрінгенімен онда ұзақ тұру баланың

психикалық және эмоционалдық жағдайына өте зиянды екенін түсіндім».

Мұраттың «Покажи мне небо» атты кітабы әлеуетті асырап алушы ата-аналар үшін өе

пайдалы. Кітапта ол маңызды қорытынды жасайды: «Мен генетикаға сенбеймін. Балаға

қандай тәрбие берсеңіз, ол сондай болып өседі!».
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Орфандық аурулар тізбесіне 2022 жылдың басында 66 диагноз енгізілген, олар 12713

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

оның ішінде 6222-сі ОЖЖ ауруларына, 3556-сы сирек кездесетін онкологиялық және

гематологиялық ауруларға, 1366-сы эндокриндік ауруларға және 540-ы сирек

аутоиммундық ауруларға шалдыққан.

Аружан Саин 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.

Соңғы екі жылдың ішінде балалар омбудсмені бұл тақырыпты бірнеше рет және әртүрлі

деңгейде қозғады. Оның бастамасымен Денсаулық сақтау министрлігі деңгейінде, оның

ішінде министрдің қатысуымен өткен бірнеше кездесу 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.

Бұл мәселені жергілікті атқарушы билік деңгейінде шешу мүмкін емес екені белгілі

болғандықтан, республикалық бюджеттен дәрі-дәрмектерді орталықтандырылған сатып

алуды ұйымдастыру үшін мемлекет басшысы деңгейінде көтеруге тура келді.

6. Орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балаларды 
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Міне, бірінші нәтиже: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі м. а. Айжан

Есмағамбетованың 2022 жылғы 16 тамыздағы №ҚР ДСМ-83 бұйрығымен ҚР Денсаулық

сақтау министрінің үш бұйрығына ҚР халқын дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелері

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

— «Қазақстан Республикасының белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтарының

жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге

арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін бекіту туралы» (2021

жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ – 75 бұйрығы);

— «Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық

бұйымдардың тізбесін айқындау туралы» (2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-88

бұйрығы);

— «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе)

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттың халықаралық

патенттелмеген атауына немесе медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына шекті

бағаларды бекіту туралы» (2021 жылғы 4 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-96 бұйрығы).

Осы бұйрықпен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар орфандық (сирек) ауруларға

шалдыққан балалар үшін қандай мағына береді: Денсаулық сақтау министрлігі

амбулаторлық деңгейде орфандық аурулармен ауыратын науқастарды қамтамасыз ету

үшін дәрілік заттардың тізімін кеңейтті. Енді 4 орфандық ауру және 19 дәрілік зат тегін

медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің және Міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру жүйесінің тізіміне енгізілген.
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Осылайша, жедел лимфобластикалық лейкоз және созылмалы миелоидты лейкоз, жалпы

туа біткен липодистрофия (Берардинелли-Сейп синдромы), омыртқа бұлшықетінің

атрофиясы, нейробластома және басқа да сирек кездесетін аурулары бар балаларға

амбулаторлық дәрі-дәрмек берілетін болады. Эпилепсия, Дюшен бұлшықет дистрофиясы

және созылмалы вирустық С гепатиті бар балаларға жаңа дәрі-дәрмектер рұқсат етілді.

Бүгінгі таңда 26 орфандық ауру бойынша 616 бастапқы медициналық-санитарлық көмек

көрсету ұйымы амбулаториялық деңгейде тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуде.

Орфандық аурумен ауыратын 13 977 науқастың тізіміне енгізілген 3 499 баланың 2 мыңнан

астамын республикалық бюджет есебінен жаңа дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету

жоспарлануда (тек 2022 жылдың өзінде 1264 науқасқа өсті!). Сондай-ақ, жергілікті бюджет

есебінен 1 968 бала дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуде.

Медициналық ұйымдарға дәрілік заттарды жеткізу Бірыңғай дистрибьютордың

медициналық ұйымдарының өтінімдері негізінде жүзеге асырылады, ҚР Үкіметінің 2021

жылғы 9 ақпандағы № 48 қаулысына сәйкес «СК-Фармация» ЖШС Бірыңғай дистрибьютор

болып табылады.

Орфандық ауруға шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі

толығымен және тұрақты түрде шешілді деп сенгіміз келеді. Себебі бұл жағдайда

көбінесе мәселенің құны – баланың өмірі.

6. Орфандық (сирек) ауруларға шалдыққан балаларды 

дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету

https://bala-ombudsman.kz
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Қайғылы статистика: 2022 жылдың 11 айында 300-ге жуық адам донорлық орган күту

барысында қайтыс болды, оның ішінде балалар бар (2021 жылы – 341 адам). Бұл сол

кезеңдегі жасалған трансплантациялық операция санынан көп. Өкінішке қарай,

трансплантациялардың көпшілігі тірі донорлардан алынған мүшелер, ал дамыған елдерде

жағдай мүлде керісінше: 85%-ы қайтыс болған донорлардан алынады.

2023 жылғы 10 қаңтардағы жағдай бойынша кезекте 3 699 науқас тұр, оның 80-і бала: 61

балаға – бүйрек, 7 – бауыр, 9 – жүрек, 3 – кешенді жүрек-өкпе алмастыру операциясы

қажет. (салыстырсақ: бір жыл бұрын оған 3374 адам кірген, оның 97-сі бала еді). 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 2020

жылдан бері жүректі ауыстырып орналастыруға болатын елдер шетел азаматтарын

қабылдамайды.

ҚР ДСМ Транспланттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру

жөніндегі республикалық орталығы (ТЖТМҚҮРО) транспланттаушы үйлестірушілерінің

белсенді және ең бастысы халық үшін ашық жұмысын көргіміз келеді.

7. Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мәселесі
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Өкінішке қарай, 2020 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.

Мен әлі де Қазақстанға қайтыс болғаннан кейінгі донорлықты дамытудың Ұлттық

бағдарламасы өте қажет деп санаймын. 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.

Испания мен Хорватияның ағзаларды донорлық және трансплантациялау бойынша көш

бастап тұрғаны кездейсоқ емес: халықтың миллион тұрғынына 45-50 донордан келеді.

7. Қайтыс болғаннан кейінгі донорлық мәселесі
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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 Artsport.kz (алғашқы кезде ArtSport.edu.kz) порталы жасалып,

2021 жылдың 1 мамырынан 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.

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамытуға 

мақсатында Спорт және шығармашылық мемлекеттік тапсырыстарға 

жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша реформа
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АртСпорт деген бейресми атау алған реформаның арқасында (онлайн-платформада –

artsport.kz, сондай-ақ artsport.edu.kz), қысқа мерзім ішінде жарты миллион дарынды ұл-қыз

мемлекет есебінен өздерінің сүйікті спорт және өнер түрлерімен айналысуға мүмкіндік

алды.

Егер барлық деңгейдегі шенеуніктердің кескілескен қарсылығы болмаса, бұдан да көп

болуы мүмкін еді (Жоспар бойынша 2022 жылдың соңына дейін 5 пен 18 жас

аралығындағы 4,5 миллион баланың 2 миллионын қамту еді). Олар өздеріне жақын

«кәсіпкерлермен» бірге кәсіби спорт пен той бизнесі үшін жылдар бойы мемлекет ақшасын

«меншіктеніп» келген.

Бір жарым жыл ішінде ЖБО бюджетінен балалар спорты мен шығармашылығын дамытуға

101 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталғаннан кейін «ArtSport» бағдарламасы

олардың көмейіне жілік болғаны анық (2021 жылы 11 млрд теңге, 2022 жылы 90 млрд

теңге). Енді олар artsport.kz бір платформасының орнына жергілікті бір топтама жасау

арқылы реформаны құрту немесе өз бақылауына алу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап

жатыр.

Енді «Реформа бола ма, жоқ па?» деген сұрақ туындауда. Өйткені Мәдениет және спорт

министрлігінің соңғы жаңалықтары мемлекеттік ауқымдағы реформа мемлекеттік ақшаны

жергілікті игерудің бұрыннан таныс механизміне айналуына әкелуі мүмкін. Бұл нені

білдіреді?

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамытуға 

мақсатында Спорт және шығармашылық мемлекеттік тапсырыстарға 

жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша реформа



Artsport.kz онлайн платформасы туралы

ArtSport онлайн-платформасын «SoftDeCo» ЖШС әзірлеп, оған қолдау көрсетеді. Бұл

компанияның күрделі жоғары ақпараттық жүйелерді, соның ішінде мемлекеттік жүйелерді

құруда тәжірибесі мол. Осы әзірлемелер қызмет көрсетушілерді, балалары секциялар мен

үйірмелерге қатысатын ата-аналарды және мемлекеттік тапсырыс операторлары –

облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің мәдениет және спорт

басқармаларын біріктірген ArtSport порталының негізін құрды. Тиісінше, әр түрлі рөл мен

тапсырма үшін үш түрлі интерфейс әзірленді, олардың әрқайсысының өзіне сәйкес

функционалдығы бар: 1) баланың (балалардың) ата-анасының кеңсесі; 2) жаттықтырушы

кабинеті, 3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі, 4) мемлекеттік тапсырыс

операторының кеңсесі.

Пайдалануға ыңғайлы болу үшін «Өнім берушіге арналған нұсқаулық (Жеткізушінің жеке

кабинетін қалай пайдалану керек)» және «Ата-анаға арналған нұсқаулық (баланы қосу

және бөлімді таңдау)» әзірленіп, сайтта орналастырылған. Әзірлеуші мен пайдаланушылар

арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ «Құпиялық

саясат (Құпиялық саясат және платформа шарттары)» және «Пайдаланушы келісімі

(Платформаны пайдалану ережелері мен келісімдері») сияқты құжаттарға сәйкес

реттеледі.

Пайдаланушы қолдау техникалық қолдау қызметіне телефон және электрондық пошта,

сондай-ақ Telegram арнасы арқылы хабарласу арқылы жүзеге асыра алады.

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамытуға 

мақсатында Спорт және шығармашылық мемлекеттік тапсырыстарға 

жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша реформа



Платформаны ҚР ірі ақпараттық жүйелерімен (АЖ) біріктіру керек екенін де атап өткен жөн.

Бүгінгі күні ҚР БҒМ Ұлттық білім беру деректер қорымен (ҰББДҚ) (2022 жылғы 24

тамыздағы ақпараттық өзара әрекеттесуді сәтті тестілеу және іске қосу туралы

сертификатпен расталған), ҚР ӘМ жеке тұлғалардың мемлекеттік деректер қорымен (ЖТ

МДҚ) (Акт 26.09.2022 ж.), ҚР ЦДИАӨМ «Мобильді үкімет» АЖ құрамдас бөлігі «Мобильді

азаматтар базасымен» (МАБ) (26.09.2022 ж. және 27.09.2022 ж. акттар) интеграциялау

жүргізілді.

Сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін ҚР ЦДИАӨМ Ақпараттық қауіпсіздік

комитетімен мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер иелерінің интеграциялық қызметтерді

пайдалануы туралы келісім жасалды. Жақын арада «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-

нан ҚР барлық инфокоммуникациялық инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздігін

қамтамасыз ететін сертификаттау күтілуде.

Осыған байланысты Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық

сотының 2022 жылғы 25 шілдедегі №7527-22-00-2/3876 қаулысы маңызды, онда «Ақмола

облысының мәдениет басқармасы» ММ-нің «SoftDeCo» ЖШС-не талап арызы бойынша істі

қарау шеңберінде Жеткізуші тарапынан міндеттемелердің орындалғаны, көрсетілетін

қызметтердің техникалық талаптарға сәйкестігі куәландырылады, қорытынды: «Ақмола

облысының мәдениет басқармасы» ММ-нің «SoftDeCo» ЖШС-не мемлекеттік сатып
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Қызықты факт: 2022 жылдың 16 маусымында «SoftDeCo» ЖШС бас директоры Сергей

Алабугин Artsport.kz платформасын мемлекет меншігіне тегін алу мүмкіндігін қарастыру

ұсынысымен екі министрге хат жолдады – Дәурен Абаевқа (Мәдениет және спорт

министрлігі) және Бағдат Мусинге (Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш

өнеркәсібі министрлігі). Сонымен?

МСМ бұл жобаға қолдау көрсетудің мемлекетке қаншалықты ауыр жүк болатынын

түсінгендіктен бе, әлде шенеуніктер үшін мұндай ашық әрі тәуелсіз АЖ пайдасыз
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министрліктің мәдениет пен спортқа бөлінетін бюджетпен санаса алмайтындығына

байланысты бас тартқан көрінеді.
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платформаларын құру және пайдалану идеясын қолдады. Бұл ArtSport бағдарламасының
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НҚА өзгерістері туралы

ArtSport бағдарламасын жетілдіру мақсатында МСМ ұсынысы бойынша НҚА-ға енгізілген

өзгерістер ерекше назар аударуға тұрарлық. Ал қарап көрейік...

1. Бір балаға берілетін ваучерлер санын 2-ден 1-ге дейін оңтайландыру

Бір балаға берілетін ваучерлердің саны бұрын 2-у болды – бұл балалардың апта бойы
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тұлғаны тәрбиелеу, сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс, буллинг және

суицид деңгейін төмендету, балаларды есірткі мен алкогольді тұтынудан бастарту сияқты

міндеттерінің бірін орындаудан айырады.
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үйірмесіне баруына шектеу жоқ. Демек бұл шектеу тек ArtSport бағдарламасына қатысты!

Ал шенеуніктер қосымша білім беру, спорт/шығармашылық мектептер мен ArtSport
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2. Спорт түрлерінің тізімін 71-ден 64-ке дейін және шығармашылық үйірмелерді 59-дан

50-ге дейін оңтайландыру

Бұл ретте де МСМ бекіткен үйірмелер мен секциялардың тізімдеріне енбеген спорт

секциялары мен шығармашылық үйірмелерге тартылған балалардың құқықтары бұзылуда.

Себебі заңнамада баланың белгілі бір спорт түрімен немесе шығармашылықпен айналысу

және сонымен бірге мемлекеттік қолдау алу құқығы нақты белгіленген.

2021 жылдың күзінде жұмыс тобы құрылып, бұл мәселені жан-жақты талқылады. МСМ және

Балалар құқықтары жөніндегі уәкілге спорт федерациялары мен шығармашылық үйірмелер

өкілдерінен ArtSport бағдарламасына спорт пен шығармашылықтың осы немесе басқа түрін

енгізу туралы өтініштер келіп түсті. Жұмыс тобы 6 ай бойы аптасына бірнеше рет осы

мәселелерді талқылап, МСМ-не ұсыныстар әзірледі.

Сонымен қатар, 2022 жылдың сәуір айында электрондық үкіметтің egov.kz сайтында ArtSport

бағдарламасына қатыса алатын спорт және шығармашылықты 50-ден астамға көбейтуді

қамтамасыз ететін Мәдениет және спорт министрінің бұйрығының жобасы жарияланған еді.

Өкінішке қарай, МСМ еш түсініктемесіз, жұмыс тобының мүшелерімен, «Атамекен» ҰКП-мен

келіспей, спорт пен шығармашылықтың санын көбейтуді емес, қысқартуды көздейтін

бұйрықты қабылдап, бекітті. Сонымен, қазіргі бұйрықта семсерлесу, садақ ату, гандбол, ескек

есу, су добы, оқ атудың барлық түрлері, велоспорт және ат спорты, доппен хоккей т.б. жоқ.
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Қазіргі таңда қайтадан жұмыс тобы құрылды, оның құрамына, өкінішке қарай, балалар

омбудсмені Аружан Саин да, «ArtSport» бағдарламасын әзірлеушілер де, қызмет

көрсетушілердің екі бірлестігінің өкілдері де кірмеді. Демек бұл жұмыс тобының мүшелері

қандай өзгерістерді және кімнің пайдасына қабылдайтынын болжау қиын емес...

2. Балалар жаттығуын бастау үшін ең төменгі жас

Бағдарламаның ең өзекті мәселелерінің бірі: 2021 жылдың сәуірінде қабылданған НҚА

спортпен айналысу үшін ең төменгі жасты белгіледі, бұл бөлім жеткізушілер,

жаттықтырушылар және ата-аналардың сынына қалды.

Алайда оларды жеке спорт секцияларының қай жаста секцияларға алатыны мүлдем

қызықтырмайды: интернетте 3,5 жастан бастап «Голланд жүйесі бойынша футболға»

немесе 5 жастан бастап каратэге балаларды тарту туралы хабарландыруларды таба

аласыз! Егер МСМ мамандары шынымен де балалардың денсаулығына қатты көңіл

бөлетін болса, олар өз шешімдері негізінде 1-4 сыныптардағы (6-9 жастағы балалар) дене

шынықтыру сабақтарын алып тастауды талап етуі керек. Бастауыш мектептегі негізгі спорт

түрлері жеңіл атлетика мен спорттық ойындар, ал МСМ бұл спорт түрлерімен 9-12 жастан

бастап айналысуды ұсынып отыр.

Қазіргі уақытта жұмыс тобы спортпен айналысу жасына байланысты ұсыныстардың 4-

нұсқасын дайындап жатыр, бірақ ол да сәйкессіздіктерге толы.
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3. Спорт және шығармашылық объектілеріне қойылатын талаптарды жақсарту

Үй-жайларға қойылатын талаптарды күшейту де (санитариялық-эпидемиологиялық

қорытындыға сәйкес, өрт қауіпсіздігінің сақталуы, бейнемұрағатты сақтау мүмкіндігі бар

бейнебақылау камерасымен жабдықталуы, материалдық-техникалық жабдықталуына

қойылатын талаптар) жеке спорт секцияларының жабылуына емес, балалардың ArtSport

бағдарламасынан кетуіне әкеледі.

МСМ бағдарлама басталғанға дейін жеке спорт секциялары мен шығармашылық

үйірмелердің қалай жұмыс істейтініне мүлдем бей-жай қарады. Дегенмен МСМ олар қазір

жұмыс істей ме, жоқ па деген мәселеге де немқұрайлы қарап отыр. Себебі жеке

кәсіпкерлер МСМ қойған барлық шарттв орындай алмайды, бұл мемлекеттік спорттық

тапсырыс бағдарламасына тіркелуден бас тартуға мәжбүрлейді.

Ең алдымен бұл кәріз, ағын су, кей жағдайда тіпті су жоқ ауылдық елді мекендерге әсер

етеді. Бұл үйірмелер мен секциялар ата-аналардан ақша жинап, заңға қайшы жұмыс істей

беретіні, немесе мүлде жабылып, балаларды спорт пен шығармашылықпен айналысу

мүмкіндігінен айыратыны анық.

Жалпы 30 жыл бойы республика көлемінде спорт және мәдениет инфрақұрылымының

жойылуы, жекешелендіру желеуімен нысандардың жаппай жеке қолға өтуі аясында

қызмет жеткізушілеріне қойылатын талаптар түріндегі мұндай «алаңдаушылық» мазаққа

ұқсайды.
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5. Тіркелуіне қарамастан Қазақстанның кез келген аймағында балалардың спортпен

және шығармашылықпен айналысу құқығы туралы

Соңғы кездері жергілікті атқарушы органдар тарапынан өз аймағындағы спорт секциялары

мен шығармашылық үйірмелерге басқа облыстарда тіркелген балалар баратыны туралы

мәлімдемелер жиі айтылуда.

Біріншіден, бірде-бір НҚА бұған тыйым салмайды.

Екіншіден, елде ішкі көші-қон бар. Балалардың ата-аналары қалаларға көшеді. Сол қалада

жұмыс істейді, салық төлейді. Ал туған жері немесе негізгі тұрғылықты жері бойынша

тіркелген балалар осы қалалардағы жалпы білім беретін мектептерге барады, айтпақшы,

бұл мектептер бастауыш және орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруға

ұқсас бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Бірақ бұған ешкім күмән келтірмейді.

Балаларды уақытша тұрғылықты жері бойынша тіркеу бала 14 жасқа толған кезде қажет.

Сонымен қатар, егер мемлекет өз міндеттерін орындамаса, әрбір шағын ауданның,

қаланың, ауылдың жеке спорт алаңдары мен шығармашылық үйлері болмаса, ата-аналар

баланы қалаға тасып, жақсы жаттықтырушы немесе ұстазға тапсырса – бұл ата-ананың өз

ісі. Оған мемлекеттік органдар кедергі келтіре алмайды.
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Ал актілермен және барлық қажетті құжатпен істелген жұмысы үшін қызмет

көрсетушілерге ақшаны уақытылы төлеуді қамтамасыз ету – мемлекеттің ісі. Себебі

жеткізушілер жалақы беріп, жалданған нысанның, жарық пен судың ақысын төлеп, басқа да

шығындарды өз мойнына алуы керек және бұл айыппұлдарды болдырмау үшін уақытында

және толық көлемде орындалуы керек.

Ал тәжірибе көрсеткендей, төлемді 2-3, тіпті одан да көп айға кешіктіру көптеген өңірде

қалыпты жағдайға айналды. Әсіресе, бұл мәселе республикалық маңызы бар үш қала –

Астана, Алматы және Шымкент, Қарағанды және Шығыс Қазақстан, сондай-ақ Абай, Жетісу

және Ұлытау облыстарында аса байқалған. Ең қайғылы рекорд Түркістан облысына тиесілі,

онда қарыз 8 айға – 2022 жылдың сәуірінен қарашасына дейін созылды. Ал Астана,

Алматы, Шығыс Қазақстан облысы мен Алматы облысының билігі жеткізушілерге

реформаның тоқтатылған жайлы хат жолдап, оны БАҚ-а таратып, халыққа бұрыс ақпарат

берген.

Әкімдіктер қаржы тапшылығын айтып шағымданғанда біз былай жауап береміз:

мемлекеттің ақшасы бар. Тек оны бөлуді дұрыс жоспарлау және олардың мақсатты

жұмсалуын нақты бақылау қажет.

8. Балалардың бұқаралық спорты мен шығармашылығын дамытуға 

мақсатында Спорт және шығармашылық мемлекеттік тапсырыстарға 

жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша реформа



Өмір мен денсаулықты қорғау құқығы Қазақстан Республикасының әрбір азаматының

конституциялық құқығы болып табылады. Өкінішке қарай, ҚР Стратегиялық жоспарлау

және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының (ҰСБ) мәліметі бойынша, 2010

жылы елімізде 0-ден 17 жасқа дейінгі мүгедек баланың (17 мен 18 жас аралығындағы

балалар кірмейді) саны 49 349 құраса, 2021 жылы бұл көрсеткіш мұндай 98 254 балаға дейін

артқан. Оның ішінде 13 131 балада мүгедектік алғаш рет анықталған, бұл сандарды 2022

жылғы 5 шілдедегі үкімет отырысында Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният мәлімдеді.

Соңғы деректерге көз жүгіртсек: 2022 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 705 029 мүгедек (19

миллион 246 мың халық үшін – бұл қорқынышты көрсеткіш!), оның 101 587-сі 18 жасқа дейінгі

балалар. Демек көрсеткіш 2 еседен астам өскен!
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Бұл өсімге тікелей себеп болып отырған – жергілікті жерлерде қолданыстағы заңдар мен

құқықтық актілердің орындалмауы, сондай-ақ балалар блогының негізгі үш министрлігі – оқу-

ағарту, денсаулық сақтау, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау арасындағы орталық

органдар деңгейінде де, жергілікті атқарушы органдар деңгейінде де ведомствоаралық

ынтымақтастықтың болмауы.

Егер бұл мәселенің көп жыл бойы айтылып келе жатқанын ескерсек, көрсетілген статистика

тіптен үрей тудырады. Кәсіби сарапшылар екі жылдан астам уақыт бойы Қазақстан

Республикасында мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі

2021-2023 жылдарға арналған Жол картасын әзірлеп, бекітті, оны сүйемелдейтін Жобалық

кеңсе 2021 жылдың сәуірінде құрылды.

1. Денсаулық сақтау министрлігінің балаларды офтальмологиялық және сурдологиялық

тексеруден өткізу туралы №704 бұйрығы мекемелердің басым көпшілігі қажетті құрал-

жабдықтармен және мамандармен жабдықталмағандықтан орындалмай отыр. Мамандар

жеткіліксіз болғандықтан психофизикалық даму скринингтері де нашар орындалуда, бұл

жерде скринингтің өзіне де сұрақ туындайды. Осы уақытқа дейін біз тұқым қуалайтын

метаболикалық ауруларға іріктеп скринингті енгізе алмадық, бұл генетикалық ауруға

шалдыққан балаларды анықтайтын еді.

Бірақ бұл скринингтердің барлығы акушерлік және алғашқы медициналық-санитарлық

көмектің тарифтеріне кіреді және көптеген бала бұл скринингтермен қамтамасыз етілмегеніне

қарамастан, бюджеттен толығымен өтеледі! Шенеуніктер елде ақша жетпейді дей ме?
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Сондай-ақ БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) жүзеге асыру үшін ұсынған және «Қазақстан

Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы»

ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 15 наурыздағы № ҚР ДСМ-25 бұйрығымен

бекітілген тәуекел тобындағы балаларды уақтылы анықтаудың маңызды құрамдас бөлігі –

патронажды қызметтің Әмбебап прогрессивті моделі (ӘПМ) жұмыс істемейді. Нәтижесінде

тәуекел тобының балалары анықталмайды, бұл келесі мәселеге әкеледі:

2. Әрбір тағайындалған скрининг және ӘПМ арқылы анықталған балалар уақтылы

медициналық ерте көмек алуы керек.

Көру қабілетінің жоғалу қаупі болған жағдайда, мысалы, шала туған балаларда кездесетін

ретинопатия кезінде 2 аптаның, кейбір бұзылуда – бала дүниеге келген кезден 2 ай ішінде

көмек көрсеті керек. Егер офтальмологиялық лазерлік операция дер кезінде жасалмаса,

процесс қайтымсыз болып, бала соқыр болып қалады. Қазірдің өзінде соқырлық эпидемиясын

бастан кешіріп жатқанымызды байқауға болады («Балалық соқырлықты қалай тоқтатуға

болады» бөлімін қараңыз).

Есту қабілеті бұзылған жағдайда бала 6 айға толғанға дейін есту аппараттарын орнату қажет,

өйткені сөйлеу 8 айдан бастап қалыптаса бастайды, егер бала естімесе, ол сөйлемейді.

Балалар саңырау болып қалады, балалардың сөйлеуі дамымайды, демек дамудың артта

қалады және т. б.

Неврологияға шалдығу қаупі бар, дамуы тежелген, дер кезінде көмек алмаған психикалық

бұзылыстары бар балалар еріксіз церебральды сал ауруы, аутизм және т.б.бойынша

мүгедектікке жетеді.
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Шынында өмірдің алғашқы апталарында, бір жасқа дейін, кейбір жағдайларда үш жасқа дейін

баланың проблемаларын арзан және қарапайым медицина әдістерімен анықтау және оларды

жою үшін абилитация қажет. Абилитация – әлеуметтік ортаға бейімделмеген балалардағы

жұмыс істеу, оқу және қоғамның пайдалы мүшесі болу мүмкіндігін біржола жоғалтуға әкелетін

патологиялық жағдайлардың алдын алуға және емдеуге бағытталған емдік-педагогикалық

шаралар жүйесі. Ал біздің елде қауіп-қатерге ұшыраған балалар дер кезінде анықталмайды,

тіпті анықталғанымен, көп жағдайда оларға ерте көмек көрсетілмейді! Нәтижесінде

балалардың денсаулығына орны толмас зиян келтіріледі, функцияларын сақтау, қалпына

келтіру мүмкіндігін жоғалтады, балалар мүгедек болып қалады! Оның үстіне, кейбір

жағдайларда мүгедектіктен құтылу мүмкін болмаса да, оның дәрежесі ең ауыр түрдегі

мүгедектікке ұшыраған кездегіге қарағанда әлдеқайда жеңіл болады.

3. Келесі: Ауру кеш анықталып, қалпына келтіру мүмкін емес кезде – уақыт тапшы, балаға

мүгедектік тағайындалады. Анықталған диагноздар бойынша балалар әлеуметтік және

медициналық-педагогикалық оңалтудан өтуі керек. Оңалту – адамның өмір сүру

жағдайларын ескере отырып, денсаулығы бұзылған адамдардың функционалдық

мүмкіндіктерін қалпына келтіруге және мүгедектік деңгейін төмендетуге бағытталған шаралар

кешені. Алайда біздің елде бұл жүйе ешқандай талаптарға сай келмейді. Оңалту

орталықтары мен мамандар жетіспейді. Бұл қызметтерді реттейтін НҚА өзі әр министрлік үшін

әртүрлі. Әр бөлімнің өз қызметі бар, олар бір-бірімен араласпайды, миллиардтаған бюджет

қаражаты игеріліп жатыр, бірақ мемлекетке, әр балаға пайдасы шамалы!
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4. Бізде сенімді статистика жоқ! Өңірлердің Президент Әкімшілігі мен Денсаулық сақтау

министрлігіне беріп отырған сандары шындыққа сәйкес келмейді. Қолданыстағы шараларға

қарамастан жергілікті атқарушы билік халық алдындағы міндеттерін орындамайды,

мәселелер шешімін таппай келеді. Құрал-жабдықтармен жабдықтау, кадрларды даярлауға

қатысты мәселелер шешілмеген. Министрліктер шешім қабылдайтын әкімдіктерге, оның

ішінде қаржыландыруға ықпал ете алмайды. Денсаулық сақтау министрлігінде диагноздар,

науқастар саны туралы және т.б. мәліметтерді жинауда үлкен проблема бар. Нақты

деректердің болмауынан мемлекет өз іс-әрекетін және ақшасын дұрыс жоспарлай алмайды.

Ал бұған ешкім жауапты емес. Мысал ретінде, бастапқы мүгедектікке жету көрсеткішін ешкім

ешқашан бағалаған емес, ал оның сақталмауы үшін ешкім жауапқа тартылмаған.

Мемлекеттің қыруар қаржысы ысырап болып жатыр. Жүйе нәтиже үшін жұмыс істемейді,

азаматтардың өмірін қиып, салық төлеушілердің триллион теңге ақшасын жеп жатыр. Оның

үстіне, уақтылы жеткізілмеген көмек триллиондаған шығынға алып келеді, ал ол

шығындардан дер кезінде арылуға болар еді.

Мүгедек балалар өмір бойы (ересек кезде де) әлеуметтік жәрдемақы, техникалық құрал,

оңалту және қымбат медициналық қызметтерді тұтынады. Оның үстіне мыңдаған бала

арнайы білім алуды қажет етеді, бірақ олар әлі де толық әрі сапалы білім ала алмайды,

жоғары оқу орындарында оқи алмайды, мамандық таңдай алмайды. Білім беру жүйесі де

мұншама ерекше балаларға жақсы жағдай жасауға қауқарсыз.
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Осы тақырыпты қорытындылайын:

• Біз заңдардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуіміз керек! Біз мемлекеттік органдарды

процестерді құру алгоритмін қамтитын мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру сапасын

жақсарту жөніндегі Жол картасын сапалы орындауға мәжбүрлеуге міндеттіміз.

• Біз ақша мен ғылымды балаларға ерте көмек көрсетуге, күтуге, оңалтуға, заманауи

технологияларды енгізуге, қажетті мөлшерде жоғары деңгейдегі кадрларды дайындауға

бағыттауымыз керек.

• Бізге өтірік айтуды доғарып, нақты статистика мен зерттеулер жүргізуіміз керек.

• Біз барлық процестерді ашық етіп, балалардың жеке қажеттіліктеріне назар аударуымыз

керек (Цифрландыру).

Нәтижесінде:

• Мүмкіндігі шектеулі балалардың, содан кейін ересектердің санын анағұрлым азайтуға

мүмкіндік аламыз. Кем дегенде үш рет!

• Мемлекет салық төлеушілердің ақшасын тиімді жұмсап, мүмкіндігі шектеулі балалар мен

ересектерге барынша жағдай жасайды.

• Толық өмір сүріп, елге пайдасын тигізетін азаматтар қатары көбейеді. Бүгінде мүгедектерді

қамтамасыз етуге бағытталып жатқан бюджет қаражаты басқа қажеттіліктерге бөліне

бастайды.

9. Балардың мүгедектігін азайтуға бағытталған реформа

https://bala-ombudsman.kz

https://bala-ombudsman.kz/


Әрбір оқушы мектепте ыстық тамақпен қамтамасыз етілуі керек, бұл БҰҰ World Food

Programme бағдарламасының бөлігі және БҰҰ-ның адами капиталдың (ТДМ) тұрақты даму

мақсаттарының бірі. Тек балалық шақта ғана дене мен ми қалыптасады, ал бұл тек

құрылыс материалына – тағамға байланысты. Егер бала қажетті нәрсені алмаса, есейген

кезде ол физикалық немесе интеллектуалдық жағынан сау болмайды.

Бұл реформа балалар үшін зор пайда әкелгенінен бөлек, ауыл шаруашылығында, өңдеу

мен сақтауда, мектеп тамағын дайындауда мыңдаған жұмыс орындарын ашуға септігін

тигізеді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мектептегі тамаққа салынған әрбір доллар

мемлекетке 10 долларға дейін пайда әкеледі. Халық өзін-өзі асырайды, салық, зейнетақы

және сақтандыру жарналарын төлейді, т.б.

Бюджет есебінен немесе ата-аналармен бірлесіп субсидияланатын балаларды мектеп

формасымен қамтамасыз ету реформасы да осындай нәтиже береді. Бұл тек

денсаулық қана емес, бұл тең жағдай және балалар арасындағы әлеуметтік және

материалдық теңсіздікті тегістеу. Осы себептерге байланысты буллинг қаупін жою. Сондай-

ақ жеңіл өнеркәсіптің шикізат пен дайын өнім өндірудегі өсуі, мыңдаған жұмыс

орындарының ашылуы, салықтар т.б.

Бұл екі реформа, балалар спорт секциялары мен шығармашылық үйірмелерін жан басына

шаққандағы қаржыландырумен қатар, «Жаңа Қазақстанның» идеяларын жүзеге асыруда

азаматтар үшін мейлінше көрсеткіш болмақ. Реформалар миллиондаған қазақстандықтың

және отбасылардың, әсіресе бірнеше балалы отбасылардың өміріне оң әсер етеді. Себебі

отбасылар тапқан ақшасын тұрмыс жағдайын жақсартуға жұмсап, баларына сапалы өнім,

киім-кешек, аяқ киім сатып алып, балаларымен демалатын болады.

10. Барлық оқушыларды тегін ыстық тамақпен және жеңілдетілген 

мектеп формасымен қамтамасыз ету реформалары



2022 жылы Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан

Саинның халықаралық деңгейде балалардың құқықтарын қорғауға қатысты түрлі

мәселелер бойынша халықаралық институттармен және ҚР Сыртқы істер министрлігімен

ынтымақтастығы жалғасты.

Осылайша, 2022 жылдың 14 қыркүйегінде Австрия астанасы Венада Балалар құқықтары

жөніндегі уәкіл Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тәуелсіз органы –

Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық форумының отырысына қатысты. Кездесуде

қарулы қақтығыстардың балалардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатына тигізетін әсері

талқыланды. Балалар омбудсмені баяндама жасады: «Сирия мен Ирактағы «Жусан» және

«Русафа» операциялары: Соғыс аймағынан қазақстандықтардың оралуы/репатриациясы

және реинтеграциясы. Радикалданудың алдын алу». «Жусан» және «Русафа»

гуманитарлық операциялары аясында Қазақстанға барлығы 725 адам қайтарылды, оның

ішінде 37 ер адам, 188 әйел және 500 бала.

Осы кезде Венада «One world. New generation» мәдени-көпшілік іс-шаралар апталығы

аясында «Жануарлар – менің достарым!» және «Менің жасыл планетам» республикалық

экологиялық сурет байқауларының жеңімпаздарының сурет көрмесі өтті. Қазақстанның

Австриядағы Елшілігінің қолдауымен Еуропаға Қазақстанның он жас таланты келді.

Қазан айында Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Балалар құқықтары

жөніндегі уәкіл мен ҚР Оқу-ағарту министрлігінің өтініші бойынша анасы алаяқтық жолмен

Түркияға алып кеткен Ақтөбе облысындағы 16 жасар қызды отанына қайтарып алды.

11. Халықаралық институттармен және Сыртқы істер министрлігімен 

өзара іс-қимыл, шетелге заңсыз кеткен балаларды қайтару

https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation


Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты алғаш рет

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345-II «Қазақстан

Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Заңының 7-1-бабында бекітілген.

Бірақ тек «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықтарын

қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 2016 жылғы 9

сәуірдегі №501-V Заңына сәйкес, «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары

туралы» Заң Балалар омбудсменінің өкілеттіктерін айқындайтын 7-2-баппен толықтырылды.

Бірақ қазір бұл жеткіліксіз екені анық. 19 миллионнан астам халқының үштен бірін 18 жасқа

дейінгі балалар мен жасөспірімдер құрайтынын, жыл сайын бала құқықтары бұзылуының

саны артып келе жатқанын, БАҚ пен әлеуметтік желілерде балаларға қатысты зорлық-

зомбылық фактілері жиі жариялана бастағанын ескерсек, Уәкілдің мәртебесін, құқықтары

мен міндеттерін, сондай-ақ Қазақстанның барлық өңіріндегі кеңсесі мен өкілдігінің жұмысын

айқындайтын «Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» жеке

заң қажет екені анық көрінеді.

Қазіргі уақытта заң жобасының мәтіні ҚР Парламентінде талқылануда. Дұрыс, барынша

сауатты және сайып келгенде жұмыс істейтін заңды құру маңызды – тек осы жағдайда ғана

балалар омбудсменінде елдегі балалардың құқықтарын барынша тиімді қорғаудың барлық

құралы болады.

12. Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл (Балалар омбудсмені) 

институтын нығайту

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


Балалар азап көріп, қырылған кез

10.01.2022 — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жаңа жылдық құттықтауында

2022 жылды Балалар жылы деп жариялады. Өкінішке қарай, жылдың басы қайғыға толы:

қылмыстық элементтердің елдегі саяси жағдайды тұрақсыздандыру әрекеті қантөгіске алып

келді, қаза тапқандар мен жараланғандар арасында балалар да бар…

Реформаны қайтымсыз ету

14.01.2022 — Қазақстанда балалардың мемлекет есебінен спорт секциялары мен өнер

үйірмелеріне қатысуына мүмкіндік беретін реформа жүзеге асырылып жатқанына алты

айдан астам уақыт өтті. Алайда бұл реформаны қайтымсыз ету үшін туындап жатқан

проблемалардың түйінін түсініп, оларды шешу жолдарын ұсыну керек…

Балалар жылында – балаларға ерекше көңіл бөлінеді

27.01.2022 — 27 қаңтарында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Zoom-

платформасындағы онлайн конференция арқылы Министр Асхат Аймағамбетовтың

төрағалығымен өткен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі алқасының

кеңейтілген отырысына қатысты…

Орфандық ауруларға шалдыққан балаларды емдеудегі ресейлік тәжірибені зерделеу

29.01.2022 — 27 қаңтарында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ресейлік

әріптестерімен Zoom-платформасындағы онлайн-конференция режимінде өткен кездесуге

қатысты. Кездесу барысында ресейлік әріптемстер орфандық (сирек кездесетін) ауруларға

шалдыққан балаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудегі оң тәжірибесімен бөлісті…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-azap-koerip-qyrylghan-kez/
https://bala-ombudsman.kz/kz/reformany-qajtymsyz-etw/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-zhylynda-balalargha-erekshe-koengil-boelinedi/
https://bala-ombudsman.kz/kz/orfandyq-awrwlargha-shaldyqqan-balalardy-emdewdegi-resejlik-taezhiribeni-zerdelew/


Балалар – саудаласу заты емес

17.03.2022 — 15 наурызында ҚР Бас Прокурорының орынбасары Болат Дембаев балаларды

заңсыз асырап алу арқылы жасырын түрде сатудың схемалары анықталғаны жайлы Zakon.kz

порталына айтып берді. Бұл ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның Мемлекет

басшысына жазбаша үндеуі бойынша құрылған ведомствоаралық топ жұмысының нәтижесі…

Барлық бала ерекше

04.04.2022 — 2 сәуірінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин 2008 жылдан бері

атап өтілетін Дүниежүзілік аутизм туралы хабардар ету күніне арналған (World Autism

Awareness Day) Алматыдағы «Аутизмді жеңеміз!» орталығы тәрбиеленушілерінің концертіне

қатысты…

Баршаға тең құқықтар мен тең мүмкіндіктер беретін қоғам

05.04.2022 — 4 сәуірінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Zoom-

бейнеконференциясы арқылы Қазақстандағы Балалар жылына орайластырылған «Баршаға

арналған қоғам» атты халықаралық инклюзивті форумда баяндама жасады…

Қазақстан және Өзбекстан балалар омбудсмендерінің кездесуі

18.04.2022 — 15 сәуірінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Өзбекстаннан

келген әріптесі – Олий Мәжіліс Адам құқықтары жөніндегі уәкілінің (омбудсмен) орынбасары –

Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Әлия Юнусованы қабылдады. Бір жарым сағат бойы

балалар омбудсмендері екі елге ортақ проблемаларды, соның ішінде балаларға арналған

сенім телефонын ұйымдастыру мәселелерін талқылады…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-sawdalasw-zaty-emes/
https://bala-ombudsman.kz/kz/barlyq-bala-erekshe/
https://bala-ombudsman.kz/kz/barshagha-teng-quqyqtar-men-teng-muemkindikter-beretin-qogham/
https://bala-ombudsman.kz/kz/qazaqstan-zhaene-oezbekstan-balalar-ombwdsmenderining-kezdeswi/


ARTSPORT реформасы бойынша ата-аналар жиныны өтті

22.04.2022 — 21 сәуірінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Zoom-

платформасында онлайн-конференция режимінде өткен балалар спорты мен шығармашылығын

жан басына шаққандағы қаржыландыру реформасын жүзеге асыру мәселелері бойынша бірінші

жалпыұлттық ата-аналар жиналысына қатысты…

ArtSport реформасы неге «тежеліп» тұр және оған кім кінәлі?

24.05.2022 — Мамыр айында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның командасы

Спорттық секциялар мен шығармашылық үйірмелерге тартылған балалардың ата-аналарының,

қызмет көрсетушілердің, облыстық мәдениет және спорт басқармалары басшыларының және

басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен ArtSport реформасын жүзеге асыру бойынша бірнеше

онлайн бейнеконференция өткізді…

Балалар үйінің орнына – біріктірілген отбасылар

27.05.2022 — 26 мамырында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин «Қазақстанның

SOS балалар ауылдары» Корпоративтік қорының шақыруымен Қазақстанда кәсіби патронаттық

отбасылар институтын дамытуға бағытталған қордың Алматы қаласындағы жобаларына барып

қайтты…

Полиция академиясындағы бір күн

27.05.2022 — 27 мамырында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Полиция

академиясындағы бір күн» атты ғылыми-тәжірибелік іс-шараға қатысты. Уәкіл қатысушылар

алдында сөз сөйлеп, конкурстық іс-шараларға қазылар алқасының төрағасы ретінде қатысты…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/artsport-reformasy-bojynsha-ata-analar-zhinyny-oetti/
https://bala-ombudsman.kz/kz/artsport-reformasy-nege-tezhelip-tur-zhaene-oghan-kim-kinaeli/
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Балаларға сүйіспеншілік пен қамқорлық сыйлаңыз!

01.06.2022 — Міне, 72 жылдан бері бүкіл өркениетті әлем 1 маусымды Халықаралық

балаларды қорғау күні ретінде тойлап келеді. Оның басты мақсаты – қоғамның назарын

балаларға қатысты өткір мәселелерге аудару…

Қазақстан мен Нигериядағы балалардың құқықтарын қорғау туралы

08.06.2022 — 8 маусымында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Нигериядан

келген әріптестерін – Бірінші ханым кеңсесінің және Айша Бухари қорының басшыларын

қабылдады. Тараптар Қазақстан мен Нигериядағы балалардың құқықтарын қорғау бойынша

жұмыстың түрлі бағытын талқылап, балалар кардиохирургиясы мен мектептегі тамақтандыру

үдерісін дамыту бойынша тәжірибе алмасуға келісті…

«Большая неделя» эфирінде ArtSport реформасы талқыланды

15.06.2022 — 13 маусымында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Хабар»

телеарнасында Zoom бейне байланысы арқылы «Большая неделя» ток-шоуының тікелей

эфиріне қатысты. Бағдарламада балалар спорты мен шығармашылығын жан басына

шаққандағы қаржыландыру бойынша мемлекеттік реформаны жүзеге асыру мәселелері және

оларды шешу жолдары талқыланды…

ArtSport реформасы азаматтық қоғам кемелденуінің көрсеткіші ретінде

23.06.2022 — 20 маусымында балалардың спорты мен шығармашылығын жан басына

шаққандағы мемлекеттік қаржыландыру реформасы бойынша қоғамдық тыңдауға

Қазақстанның барлық өңірінен 300-ге жуық қызмет көрсетуші мен ата-ана қатысты. Жиналған

жұрт ArtSport реформасын жүзеге асыруға жауаптыларды сөзге шақырды…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalargha-suejispenshilik-pen-qamqorlyq-syjlangyz/
https://bala-ombudsman.kz/kz/qazaqstan-men-nigeriyadaghy-balalardyng-quqyqtaryn-qorghaw-twraly/
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https://bala-ombudsman.kz/kz/artsport-reformasy-azamattyq-qogham-kemeldenwining-koersetkishi-retinde/


Дөңгелек үстелде ArtSport реформасы талқыланды

06.07.2022 — 5 шілдесінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Қазақстан

халық партиясы (ҚХП) ұйымдастырған дөңгелек үстелге қатысты. Аталмыш шарада ҚР

Парламентінің депутаттары, сарапшылар, кәсіпкерлер мен ата-аналар «ArtSport» бағдарламасы

төңірегіндегі ахуалды талқылады…

Еуропалық «SOCIEUX+» қоры сарапшыларының Қазақстанға келуі

13.07.2022 — 12 шілдесінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин Еуропалық

«SOCIEUX+» қоры сарапшыларының Қазақстанға сапары аясында «Ана Үйі» ҚҚ ұйымдастырған

іс-шараға қатысты. Іс-шара әлеуметтік қамсыздандырудың және бала күтімінің негізгі жүйесінің

тұсаукесеріне, сондай-ақ Қазақстанда кәсіби патронаттық отбасылар институтын енгізу

мүмкіндіктеріне арналды…

Болашақ ғалымдар мен инженерлер ғарыш айлағында

9.08.2022 — 9 тамызында Байқоңыр ғарыш айлағына мектеп оқушыларының үлкен тобы – «Жер

және ғарыш туралы ғылым» секциясы бойынша республикалық ғылыми жобалар байқауының

жеңімпаздары келді. Олар үндемелі блоктары бар тасығыш–зымыран мен ғарыш аппаратының

ұшырылуына куә болды. Бұл сапарды ҚРЦДИАӨМ ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан

Саинның бастамасымен ұйымдастырды…

Балалардың құқығын қорғау – ересектердің ардақты міндеті

23.08.2022 — ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымына кіріскеннен бері (2019 жылдың 18

шілдесі) Аружан Саинның негізгі қызметінің бірі – балалар құқықтарының бұзылуы фактілері

бойынша азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың өтініштерімен жұмыс істеу…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/doenggelek-uestelde-artsport-reformasy-talqylandy/
https://bala-ombudsman.kz/kz/ewropalyq-socieux-qory-sarapshylarynyng-qazaqstangha-kelwi/
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https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardyng-quqyghyn-qorghaw-eresekterding-ardaqty-mindeti/


Балалар тауар емес!

24.08.2022 — Қатаңжазаның өзі «адамсаудасын» тоқтатаалмайды. Жақында Алматыда

осындай қылмыс жасады деген күдікпен жеті адам ұсталды, оның ішінде жаңа туған сәбиін

сатпақ болған жас жұбайлар бар…

Қазақстанның жас дарындары – Австриядағы көрмеде

21.09.2022 — 12-16 қыркүйек аралығында Австрияның астанасы Вена қаласында «One world.

New generation» мәдени-көпшілік іс-шаралар апталығы аясында «Жануарлар – менің

достарым!» және «Менің жасыл планетам» республикалық экологиялық сурет байқауы

жеңімпаздарының сурет көрмесі өтті. Қазақстанның он дарынды баласы Қазақстанның

Австриядағы Елшілігі мен «EduStream» халықаралық компаниясының қолдауымен Еуропаға

барып қайтты…

Ересектер балаларға қарсы жасалған қылмыстарды талқылады

26.09.2022 — 24 қыркүйегінде ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин онлайн

режимінде «Балаларға қарсы қылмыстар: жыныстық зорлық-зомбылық, кибербуллинг,

синтетикалық есірткі және басқа да қауіптер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік

конференцияға қатысты…

Ұлттың генофондын сақтап қалу

07.10.2022 — 7 қазанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин онлайн-режимде

«Қазақстан халқының репродуктивті әлеуеті» атты II халықаралық республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференцияға қатысып, қатысушылардың алдында сөз сөйледі…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/balalartawaremes/
https://bala-ombudsman.kz/kz/qazaqstannyng-zhas-daryndary-avstriyadaghy-koermede/
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Үкім шығарылды. Ұрланған ақшаны жетімдерге кім қайтарады?

10.10.2022 — 2021 жылдың шілде айында Алматы қаласының Алмалы аудандық соты Алматы

облыстық №1 балалар үйінің тәрбиеленушілерінің есеп шоттарынан ақша жымқыру ісін қарап,

әлеуметтік педагог пен балалар үйінің директорына қатысты айыптау үкімін шығарды.

Зұлымдар жазаланып, әділдік орнаған сыңыйлы. Алайда арада бір жылдан астам уақыт

өткенімен жетім балаларға ұрланған ақшаны ешкім қайтарған жоқ…

Бала Отанына оралды

14.10.2022 — Осы аптада ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саинның және ҚР Оқу-

ағарту министрлігінің өтініші бойынша Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

анасы Түркияға алдап алып кеткен Ақтөбелік 16 жасар қызды елге қайтарды…

Балалар суициді және балаларға қатысты зорлық-зомбылық жайлы ақпаратты тарату

жайлы ойымыз

19.10.2022 — Айтылған сөз атылған оқпен тең демекші – ашықтық пен айқындықтың да өз

шегі бар. Сондықтан жәбірленушіге одан да көп зиян келтірмеу үшін қашан және қалай сөйлеу

керектігін түсіну өте маңызды. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілері бойынша

қылмыстық іс міндетті түрде қозғалады, тергеу мүддесі үшін оқиғаның мән-жайын ашу көп

жағдайда мүмкін емес. Сондай-ақ моральдық-этикалық себептерге байланысты жәбірленушіні

немесе қылмысқа күдіктіні мерзімінен бұрын анықтауға көмектесетін кез келген мәліметті

жария етуге болмайды (бұл айыпталушы мәртебесіне көшкен кезде де кінәсіздік

презумпциясы принципіне бағынады)…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/uekim-shygharyldy-urlanghan-aqshany-zhetimderge-kim-qajtarady/
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Бала құқықтары жөніндегі уәкілдер кездесті

22.10.2022 — 21 қазанында ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау

комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова мен облыс әкімдіктері жанындағы балалар

құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдердің кездесуі өтті. Отырысқа ҚР Бала құқықтары жөніндегі

уәкіл Аружан Саин да онлайн-конференция арқылы қатысты…

Балалар омбудсмені балалардың денсаулығын қорғаудың өзектімәсе лелеріне

тоқталды

26.10.2022 — 26 қазанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин Астанада XIХ

Қазақстандық халықаралық «Денсаулық сақтау» Astana Zdorovie-2022 көрмесі аясында өтіп

жатқан «GLOBAL PHARM» II Халықаралық фармацевтикалық форумына онлайн-режимде

қатысты…

Барлық қауым болып орфандық аурулармен күресіп келеміз

27.10.2022 — 27 қазанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин Алматыда

«Шексіз ынтымақтастық» Бірінші Еуразиялық форумы аясында өтткен «Орфандық-генетикалық

ауруларға шалдыққан науқастардың қымбат терапияға қолжетімділігін қамтамасыз етудің

перспективалары мен мүмкіндіктері» атты дөңгелек үстелгемодератор ретінде қатысты…

Мүмкіндігі шектеулі балаларға шектеусіз білімберу

28.10.2022 — 27 қазанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Мүмкіндігі

шектеулі балаларды оқу-тәрбие процесіне қосу: тарихы, проблемалары және даму

перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылар

алдында сөз сөйледі…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы
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Алматы қ-сы Қоғамдық кеңес отырысында балалар құқығын қорғау мәселесі

талқыланды

31.10.2022 — 28 қазанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин «Балалық

шақтың құқықтарын қорғау: миф және шындық» тақырыбында өткен Алматы қаласы Қоғамдық

кеңесінің денсаулық сақтау, білім беру және жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі №5

комиссиясының кеңейтілген отырысына қатысты…

Балалардың мүгедектігін қалай азайтуға болады

04.11.2022 — 2 қарашасында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин Қазақстан

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ұйымдастырған «Қазақстан Республикасында

мүмкіндігі шектеулі балаларға кешенді көмек көрсетуді жетілдіру жөніндегі 2021-2023

жылдарға арналған жол картасын» іске асыру мәселелері бойынша отырысқа қатысты…

Балалар омбудсмені Сенатта сөз сөйледі

23.11.2022 — 22 қарашасында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Аружан Саин

«Балалардың әл-ауқаты және олардың құқықтарын қорғау» тақырыбында өткен ҚР

Парламенті Сенаты (жоғарғы палата) Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің

кеңейтілген отырысына қатысты. Омбудсмен Қазақстандағы балаға қатысты ең өткір

мәселелер туралы баяндама жасады…

Адам құқықтары жөніндегі комиссияда балалардың құқықтарын қорғау

25.11.2022 — 25 қарашасында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин ҚР

Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның отырысына онлайн-

конференция режимінде қатысып, негізгі баяндамаға қысқаша түсініктеме берді…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/almaty-q-sy-qoghamdyq-kenges-otyrysynda-balalar-quqyghyn-qorghaw-maeselesi-talqylandy-2/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalardyng-muegedektigin-qalaj-azajtwgha-bolady/
https://bala-ombudsman.kz/kz/balalar-ombwdsmeni-senatta-soez-soejledi/
https://bala-ombudsman.kz/kz/adam-quqyqtary-zhoenindegi-komissiyada-balalardyng-quqyqtaryn-qorghaw/


Педагогтармен балалардың құқықтарын қорғау тақырыбы төңірегінде сөйлесу

02.12.2022 — 2 желтоқсанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі Уәкіл Аружан Саин Мемлекет

басшысы жариялаған Балалар жылы аясында Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық

университетінде өткен «Балалардың әл-ауқаты және ментальді саулығы» тақырыбындағы

педагогикалық идеялар фестиваліне қатысты…

Дағдарыс және төтенше жағдайларда балалардың құқықтарын қорғау

05.12.2022 — 5 желтоқсанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин «Дағдарыс

және төтенше жағдайларда жабық мекемелердегі зорлық-зомбылықтың кез келген түріне

қарсы тұрудың басты назарында баланың құқықтары мен мүдделерін қорғау» атты ақпараттық

онлайн-семинарға қатысты…

Адам құқықтары күніне орай Қазақстан омбудсмендерінің кездесуі

09.12.2022 — 9 желтоқсанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин адам

құқықтары күніне (10 желтоқсан) орай ұйымдастырылған «Диалог алаңы: қазіргі жағдайдағы

омбудсмен институтының дамуы, келешегі, әлеуеті» атты Қазақстан омбудсмендерінің іс-

шаралар презентациясына қатысты…

Астанада Балалар жылының қорытындысы жасалды

12.12.2022 — 9 желтоқсанында ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Саин халықаралық

сарапшылардың қатысуымен өткен «Қазақстандағы балалар жылы: балалар құқығын қорғау

саласындағы өзекті мәселелер, негізгі міндеттер мен мүмкіндіктер» атты конференцияға

қатысты…

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 

қатысуымен өткен негізгі кездесулер мен іс-шаралар хроникасы

https://bala-ombudsman.kz/kz/pedagogtarmen-balalardyng-quqyqtaryn-qorghaw-taqyryby-toengireginde-soejlesw/
https://bala-ombudsman.kz/kz/daghdarys-zhaene-toetenshe-zhaghdajlarda-balalardyng-quqyqtaryn-qorghaw/
https://bala-ombudsman.kz/kz/adam-quqyqtary-kuenine-oraj-qazaqstan-ombwdsmenderining-kezdeswi/
https://bala-ombudsman.kz/kz/astanada-balalar-zhylynyng-qorytyndysy-zhasaldy/


Әрбір отбасы үшін ең бастысы – балалардың амандығы. Әрбір мемлекет үшін басты байлық –

халқы. Балалардың құқықтары қаншалықты қорғалса, олардың дамуына, денсаулығы мен

қауіпсіздігіне қаншалықты күш-жігер, мүмкіндіктер, қаражат жұмсалса, сол елдің ересектері

соғұрлым аяғынан нық тұрады. Ақылды, қайырымды, өз жолын саналы таңдайтын, елін барлық

жағынан – экономикада да, ғылым мен білімде де, спорт пен өнерде де нығайтатын бақытты

ересектер мемлекеттің басты капиталын құрайды.

Біз проблемаларды айтып қана қоймай, оларды кезең-кезеңімен шешуіміз керек! Ал ол үшін бір

ғана жол бар – талдау, себептерін түсіну, қорытынды жасау және балалардың өмірін жақсарту

үшін бәрін жасау. Бұл әр салада нағыз кәсіби мамандарды қажет ететін үлкен жұмыс. Жүйені,

тәсілдерді өзгерту, реформалар жүргізу керек. Кейбір нәтижеге тез қол жеткізуге болады,

дегенмен басқалары біраз уақыт алуы мүмкін.

Алға қойған мақсаттарымызды жүзеге асырып, балалардың өмірін жақсарту, құқықтарын

қамтамасыз ету арқылы елімізді гүлдендіреміз деп ойлаймын.

Құрметпен, Аружан Саин

Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілі 

Аружан Саинның үндеуі


