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«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарлама болып табылады. 

Оның міндеті халықты жұмыспен қамту деңгейін арттыру, халықтың әл-ауқатының 

артуына және жұмыссыздықтың азаюына қолдау көрсету. Бағдарлама ХАЛЫҚТЫ 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН жүзеге асырылады және оның құрамына 

белгіленген көрсеткіштерге жету үшін тартылған құралдардың кең таңдауы енеді. 

2011 жылдан бастап 590 мыңнан артық адам Бағдарламаға қатысты, оның ішінде:   

‒ 200 мыңнан артық адам (бұл шамамен 35%) мемлекеттік қолдау 

шараларынсыз, тікелей бос жұмыс орындарына орналастырылды.  

‒ 123 мың адам кәсіби оқыту бағдарламасының шеңберінде жаңа кәсіпті 

игеруге мүмкіндік алды, олардың ішінде 76%-ы тұрақты жұмыс орындарына 

орналастырылды  

‒ 172 мың адам (жастар, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобы, біліктілігі 

төмен жұмыскерлер) еңбекақыны субсидиялау механизмін қолдану 

нәтижесінде жұмысқа орналастырылды, оларың ішінде 66%-ы тұрақты 

жұмыс орындарына орналастырылды.  

‒ 34 мыңнан артық адам жеңілдікті шарттар бойынша шағын несиелер алды 

және 32 мың қосымша жұмыс орындарын ашты  

‒ тағы 63 мың адам 4,7 мың инфрақұрылымдық жобаны дамыту барысында 

жұмысқа орналастырылды, олардың ішінде 54%-ы халықты жұмыспен қамту 

орталықтары арқылы жұмыс орындарын тапты 

‒ 17 мың адам (8 мыңы жұмысқа жарамды) экономикалық қолайсыз 

ауылдардан көшу мүмкіндігін алды, олардың 6 мыңнан артығы бірден 

жұмысқа орналастырылды.  

ЖҚЖК 2020 бағдарламасының басқа мемлекеттік және салалық бағдарламалармен, 

аймақтарды дамыту бағдарламаларымен бірге жүзеге асрылуы жұмыссыздық 

деңгейіне оң әсерін тигізді. Осылайша, олардың жалпы саны 2015 жылдың 3-

тоқсанындағы қорытындылар бойынша 4,9%-ға дейін кеміді (2010 жылғы деңгейден 

0,9 п.т.төмен).    

Жүзеге асырылып жатқан жылдар ішінде жалпы Бағдарлама бойынша 

қатысушылар саны жоспарланған көрсеткіштерден жалпы саны 100 мыңнан жоғары 

адамға дейін артып кетті, бірақ өңірлердің барлығы да 100% атқаруды қамтамасыз 

етпеді, салдарынан қолданылған шаралардың нәтижелілігі ауданнан ауданға 

түрленіп отырады.  

Осыған орай, республика өңірлерінде Бағдарламаның жүзеге асырылуын жан-

жақты бағалауға мүмкіндік беретін, БАҒАЛАУ ЖӘНЕ САРАПТАУ ҚҰРАЛЫН 

дайындау өте маңызды болып отыр.  

ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша 

(Бағдарлама операторы) «Жұмыссыздық мәселелері бойынша ақпараттық-

сараптамалық орталық» АҚ-ы мамандары құрал ретінде халықты жұмыспен қамту 

орталықтары үшін НӘТИЖЕЛІЛІКТІҢ ЖИЫНТЫҚТЫ ИНДЕКСІН (НЖИ) дайындады.  



ЖИЫНТЫҚТЫ ИНДЕКС  

ЖАСАУ ПРИНЦИПТЕРІ 
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ДЕРЕКТЕРДІҢ БОЛЖАМДЫЛЫҒЫ 

масштабтарының әр түрлі болуына орай, өңірлер мен жұмыспен қамту 

орталықтарын абсолюттік көрсеткіштер бойынша салыстыру дұрыс емес, сол 

себепті БАҒАЛАУ БОЛЖАМДЫ КӨРСЕТКІШТЕР және БІР-БІРІМЕН 

САЛЫСЫТЫРУ НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ: 

 

МЫСАЛЫ 

‒ 2014 жылы Қызылорда облысында 1 733 өз бетінше жұмыспен қамтылған, ал 

Маңғыстау облысында 435 адам бағдарлама қатысушылары қатарына 

қосылды. Бірақ бұл көрсеткіш Қызылорда облысының жұмыспен қамту 

орталықтары жұмысты тиімдірек атқарғанын білдірмейді.  

‒ керісінше, Қызылордамен салыстырғанда (2,0%), Маңғыстау облысының 

нәтижелері жоғары екеніне көз жеткізуге болады (өңірдегі өз бетінше 

жұмыспен қамтылған тұрғындардың санының 2,1%). 

 

 

ДЕРЕКТЕРДІ НОРМАЛИЗАЦИЯЛАУ 

НЖИ ӘР ТЕКТІ КӨРСЕТКІШТЕРДІ БІР ИНДЕКСТЕ пайдалануға мүмкіндік 

береді – ол үшін көрсеткіштер біріңғай  «1»-ден «7»-ге дейінгі шәкілге 

келтіріледі (нашардан үздікке қарай) 

 

ДЕРЕКТЕРДІ ӘРТАРАПТАНДЫРУ 

Әділ бағалау үшін индекс түрлі дереккөздерден ақпарат алады: 

‒ ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің ресми статистикалық деректері; 

‒ «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасын жүзеге асыру 

барысында алынған, ведомство ішіндегі статистикалық деректер; 

‒ Көрсетілетін қызметтер сапасымен қанағаттандырылу деңгейін 

тікелей сипаттайтын, сауалнама жүргізу* нәтижесінде алынған 

деректер (2016 жылдан бастап). 

*– 2015 жыл қорытындылары бойынша ЖҚЖК 2020 жүзеге асыруды бағалау кезінде  

енгізу жоспарланып отыр  



ЖИЫНТЫҚТЫ ИНДЕКСКЕ 
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НЖИ-і 2014 жылы ЖҚЖК 2020 бағдарламасының жүзеге асырылуын 28 
КӨРСЕТКІШ бойынша бағалайды: 

 

Бұл көрсеткіштер НӘТИЖЕЛЕРДІҢ ҮШ ТИПІН сипаттайды: 

I. ТІКЕЛЕЙ НӘТИЖЕЛЕР – ДӘСТҮРЛІ ЖОСПАРЛЫ КӨРСЕТКІШТЕР 

бойынша бағалау (3-көрсеткіш) 

II. ҚОЛДАНЫЛҒАН ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІ – ЖҰМСАЛҒАН КҮШ 

ПЕН АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРДІҢ АРАСАЛМАҒЫН сипаттайтын 

сараптамалық көрсеткіштер бойынша бағалау (21 көрсеткіш) 

III. ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕЛЕР – ҚОЛДАНЫЛҒАН ШАРАЛАРДЫҢ 

ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА ӘСЕРІН сипаттайтын статистикалық 

көрсеткіштер бойынша бағалау (4 көрсеткіш) 

Жұмыс көлемі деңгейлері салыстырмалы түрде сәйкес келетін халықты 
жұмыспен қамту орталықтарын салыстыру мақсатында, төрт жеке индекс 
жасалды:  

- Республиканың 14 облыстық орталығы және Семей қаласы; 

- Республиканың қалған 22 қаласы;  

- Республиканың 160 ауданы; 

- Республиканың 16 өңірлер: 14 облысы және Астана мен Алматы 

каласы (қорытындылайтын); 
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Балл саны неғұрлым жоғары болса, сала бойынша 
жағдайдың соғұрлым жақсы екенін білдіретін көрсеткіштер 
үшін 7 баллдық шәкілге келтірген кезде, тікелей тәуелділік 
формуласы пайдаланылады:  

6 ∗
қарастырылып жатқан облыстың көрсеткіші − облыстар арасындағы ең нашар көрсеткіш 

облыстар арасындағы ең үздік көрсеткіш − облыстар арасындағы ең нашар көрсеткіш 
+ 1 

 

МЫСАЛ: 4 ОБЛЫСТАҒЫ 2014 ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША «ӨЗ БЕТІНШЕ 

АЙНАЛЫСАТЫНДАРДЫ ҚАМТУ» КӨРСЕТКІШІ 

Өз бетінше жұмыспен айналысатындарды қамту көрсеткіші бойынша өз өңірінде Оңтүстік Қазақстан 

обысы көш бастап келеді - 32,6 мың өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлға бағдарламаға 

қатысты, бұл облыстағы олардың жалпы санына 6,2%-ды құрады (525,1 мың адам). 

Бұл көрсеткіш бойынша Ақмола облысы артта келеді – облыстағы өз бетінше жұмыспен 

айналысатын 163,6 маң адамнан 1,0 мың адам ғана бағдарламаға қатысты, бұл 0,6%-ды құрайды.  

СҚО өз бетінше жұмыспен айналысатындардың 5,7%  қамтылған,  ШҚО – 2,7%  

 

 

 

                 Көрсеткіштің мәні 7 баллдық шәкілге тікелей тәуелділік формуласы бойынша келтіріледі 

 

 

 

Балл мәнінің жоғары болуы сала бойынша жағдайдың нашар екенін 
білдіретін көрсеткіштер үшін 7 баллдық шәкілге деректерді келтірген 
кезде, реверсивті формула пайдаланылады: 

 

−6 ∗
қарастырылып жатқан облыстың көрсеткіші − облыстар арасындағы ең нашар 

облыстар арасындағы ең үздік көрсеткіш − облыстар арасындағы ең нашар көрсеткіш 
+ 7 

 

көрсеткіш АҚМОЛА ОБЛ ОҚО СҚО ШҚО 

Өз бетінше жұмыспен 

айналысатындарды қамту, пайыз 
0,6 6,2 5,7 2,7 

КӨРСЕТКІШ АҚМОЛА ОҚО СҚО ШҚО 

Өз бетінше жұмыспен 

айналысатындарды қамту, балл 
1,00 7,00 6,45 3,22 
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Пайдаланылатын көрсеткіштердің артықшылықтары бір-бірінен 

ерекшеленеді, сол себепті НЖИ қалыптастырған кезде басымырақ 

келетін көрсеткіштерді белгілеу қажет.  

Ол үшін ӘР КӨРСЕТКІШКЕ САЛМАҚ ТАҒАЙЫНДАЛАДЫ – салмағы 

неғұрлым жоғары болса:  

‒ сәйкесінше, бағдарламаны жүзеге асыру барысында 

БАҒАЛАНАТЫН АСПЕКТ СОҒҰРЛЫМ БАСЫМЫРАҚ БОЛАДЫ  

‒ осы көрсеткіш мәні әр өңірдегі НЖИ МӨЛШЕРІНЕ ЫҚПАЛЫ 

соғұрлым артық әсер етеді 

‒ осы көрсеткіштің мәні нәтижелілік РЕЙТИНГІНДЕГІ ӨҢІРДІҢ 

ОРНЫНА соғұрлым әсер етеді 

Барлық көрсеткіштер бойынша салмақтар сомасы 100%-ды құрайды. 

Еңбек нарығындағы ағымдағы жағдайдың салдарынан туындайтын 

басымдылықтарды ескере отырып, көрсеткіштер маңыздылығына 

байланысты топтар бойынша келесілерге бөлінеді:  

І тұрақты сипаттағы жұмыспен қамту; 

 

ІІ жұмыс берушілермен байланысты нығайту; 

 

ІІІ бағдарлама қатысушыларын ресімдеу; 

 

ІV жұмыссыздарды (с.і,әйелдер, жастар) және өз бетінше жұмыспен 

айналыстаныдарды қамту;  

 

V тұрақты жұмысқа орналастыру динамикасы; 

 

VІ қаражатты игеру; 

 

VІІ жұмыссыздық (с.і.әйелдер, жастар) және өз бетінше жұмыспен 

айналысатындар динамикасы.  

 



 

ЖИЫНТЫҚТЫ ИНДЕКСТІҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ 
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Ескерту: 

1) 2014 жылы көшіру бойынша құралдың болмауына орай, Ақтөбе, Алматы және Атырау облыстары үшін НЖИ жасаған 

кезде «2.2.5» және «2.4.7.» көрсеткіштері есепке алынбайды.  

2) Шағын несие бойынша құралдың болмауына орай, Астана және Алматы қалалары үшін дән сондай көрсеткіштер, 

сонымен қатар «1.1.2.», «2.1.5.», «2.2.6.», «2.3.1.», «2.4.2.», «2.4.3.» көрсеткіштері есепке алынбайды.  

3) «3-фактор» Астана және Алматы қалалары және республиканың 14 облысы бойынша НЖИ құрған кезде ғана 

пайдаланылады, себебі олардың құрамына енетін қалалар мен аудандар бойынша қажетті көрсеткіштерді есептеуге 

арналған статистикалық ақпарат жоқ.  

4) Жоғарыда аталып кеткен өңірлер бойынша топтар, факторлар және көрсеткіштер салмақтары дәл сондай 

басымдылықтары сақтала отырып қалыпқа келтірілген.  

ФАКТОР, КӨРСЕТКІШТЕР ТОБЫ ЖӘНЕ КӨРСЕТКІШТЕР  
САЛМАҚТАРЫ 

өз тобындағы 

индикатордық 

фактордағы 

топтың 

жалпы НЖИ-гі 

фактордың 

жалпы НЖИ-гі 

индикатордың 

1-ФАКТОР. ТІКЕЛЕЙ НӘТИЖЕЛЕРДІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ - - - 5%   

1.1-топ. Қаражаттың игерілуі - - 100%     

1.1.1. бағдарламаның бірінші бағыты бойынша қаражатты игеру %-ы  - 33,3%     1,7% 

1.1.2. бағдарламаның екінші бағыты бойынша қаражатты игеру %-ы - 33,3%     1,7% 

1.1.3. бағдарламаның үшінші бағыты бойынша қаражатты игеру %-ы - 33,3%     1,7% 

2-ФАКТОР.ҚОДАНЫЛҒАН ШАРАЛАР НӘТИЖЕЛІЛІГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ  - - - 90%   

2.1-топ. Ортақ индикаторлар - - 40%     

2.1.1. Жұмыссыздарды қамту  - 14,0%     5,0% 

2.1.2. Өз бетінше жұмыспен айналысатындарды қамту   - 14,0%     5,0% 

2.1.3. ХЖҚО арқылы жұмысқа орналасу тұрақтылығы  - 25,0%     9,0% 

2.1.4. Жұмыс берушілермен жасалатын жұмыстың қарқындылығы  - 35,0%     12,6% 

2.1.5. Кәсіпкерлік жобалар бойынша жұмыспен қамтуды мультипликациялау - 12,0%     4,3% 

2.2-топ. Жергілікті деңгейде ХЖҚО-ның жұмысқа орналастыру тұрақтылығы және белсенділігі  - - 25%     

2.2.1. Инфрақұрылымды және ТҮКШ дамыту есебінен тұрақты жұмыспен қамту  - 15,0%     3,4% 

2.2.2. Бағдарлама қатысушыларын оқуды аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыспен қамту  - 15,0%     3,4% 

2.2.3. ӘЖО аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыспен қамту  - 15,0%     3,4% 

2.2.4. ЖТ аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыспен қамту - 15,0%     3,4% 

2.2.5. Көшкеннен кейін тұрақты жұмыспен қамту - 15,0%     3,4% 

2.2.6. Кәсіпкерлік жобалар бойынша ХЖҚО-ның тұрақты жұмыспен қамтуы және белсенділік  - 20,0%     4,5% 

2.2.7. Инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыс орындарын бөлу кезіндегі ХЖҚО-ның белсенділігі  - 5,0%     1,1% 

2.3-топ. Жұмысқа орналастыру динамикасы - - 7%     

2.3.1. Кәсіпкерлік белсенділік динамикасы  - 50,0%     3,2% 

2.3.2. 3-бағыт шеңбетінде ХЖҚО-мен қамтамасыз етілетін, тұрақты жұмысқа орналастыру динамикасы - 50,0%     3,2% 

2.4-бағыт. Ресімдеу деңгейі - - 28%     

2.4.1. 1-бағыт бойынша жұмыспен қамту орталықтары арқылы жұмысқа орналастылғандар  - 14,3%     3,6% 

2.4.2. –бағыт бойынша шағын несе алушылар  - 14,3%     3,6% 

2.4.3. 2-бағыт бойынша қосымша ашылған жұмыс орындарындағы жұмыскерлер   - 14,3%     3,6% 

2.4.4. 3-бағыт бойынша оқуын аяқтағандар санынан тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар  - 14,3%     3,6% 

2.4.5. 3-бағыт бойынша ӘЖО жұмыстарын аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар - 14,3%     3,6% 

2.4.6. 3-бағыт бойынша ЖТ жұмыстарын аяқтағаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар - 14,3%     3,6% 

2.4.7. 3-бағыт бойынша көшкеннен кейін тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандарды ресімдеу деңгейі  - 14,3%     3,6% 

3-ФАКТОР. ҚОРЫТЫНДЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТКІШТЕРІ (ЫҚПАЛ) - - - 5%   

3.1-топ.Еңбек нарығы көрсеткіштерінің динамикасы - - 100%     

3.1.1. Жұмыссыздық деңгейінің динамикасы (барлығы) - 30,0%     1,5% 

3.1.2. Жұмыссыздық деңгейінің динамикасы (әйелдер) - 20,0%     1,0% 

3.1.3. Жұмыссыздық деңгейінің динамикасы (жастар) - 20,0%     1,0% 

3.1.4. Өз бетінше өнімсіз жұмыспен айналысатындар деңгейінің динамикасы - 30,0%     1,5% 
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№ КӨРСЕТКІШ ЕСЕПТЕУ СИПАТТАУ 

1 
бағдарламаның 1-ші 

бағыты бойынша 

қаражатты игеру %-ы 

Жыл қорытындылары бойынша 1-ші бағытты 

жүзеге асыруға жұмсалған нақты қаражат 

сомасы мен олардың бұрын республикалық 

бюджеттен жоспарланған көлемінің арасалмағы  

Көрсеткіштер аудандар мен 

жұмыспен қамту 

орталықтарын 

республикалық бюджеттен 

бөлінген қаражатты 

толықтай игеруге, сонымен 

қатар басқа қаражат 

көздерінен қосымша 

қаражаттың бөлінуіне 

ынталандыруға бағытталған 
 

Мысалы: 2-ші бағыт бойынша  

– шағын несие қайта 

қаржыландырылған жағдайда 

немесе шағын несие беретін 

ұйымдарға жергілікті 

бюджеттен қосымша қаражат 

құйылғанда 

2 
бағдарламаның 2-ші 

бағыты бойынша 

қаражатты игеру %-ы 

Жыл қорытындылары бойынша 2-ші бағытты 

жүзеге асыруға жұмсалған нақты қаражат 

сомасы мен олардың бұрын республикалық 

бюджеттен жоспарланған көлемінің арасалмағы  

3 

бағдарламаның 1-ші 

бағыты бойынша 

қаражатты игеру %-ы 

 

Жыл қорытындылары бойынша 3-ші бағытты 

жүзеге асыруға жұмсалған нақты қаражат 

сомасы мен олардың бұрын республикалық 

бюджеттен жоспарланған көлемінің арасалмағы  

Қаражатты игерудің үш көрсеткіші ЖҚЖК 2020 жүзеге асыру ТІКЕЛЕЙ 

НӘТИЖЕЛЕРІН сипаттайды.  

Көрсеткіштердің мәндерінің диапазоны: 0% және 100%-дан ЖОҒАРЫ 

‒ 0%: қандайда бір бағыт бойынша қаражат қарастырылмаған 

болса немесе мүлде игерілмеген, бірақ екінші нұсқаның орын 

алуы екіталай; 

‒ 0-100%: қаражат толық көлемде игерілмеген; 

‒ 100%: қаражат толық игерілген;  

‒ 100%-дан жоғары: бағыт бойынша бағдарламаны жүзеге асыру 

үшін басқа қаражат көздерінен қаражат құйылған жағдайда 

және ол толық игерілген болса 
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ЖҚЖК 2020 жүзеге асырған кезде бес көрсеткіш ҚОЛДАНЫЛҒАН 

ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН сипаттайды 

№ 
КӨРСЕТКІШ ЖӘНЕ 

ДИАПАЗОН 
ЕСЕПТЕУ СИПАТТАМА 

1 
Жұмыссыздарды қамту 

(0-100%) 

ҚР Статистика комитетінің деректері бойынша елді-

мекендегі жұмыссыздардың жалпы саны мен 

қамтылған жұмыссыздар (соның ішінде 

тіркелмегендер) арасалмағы  

 

Көрсеткіштер өңірлер мен 

жұмыспен қамту 

орталықтарын өзінің елді 

мекеніндегі жұмыссыздарды 

және өз бетінше жұмыспен 

айналысатындарды 

барынша қамту үшін 

ынталандыруға бағытталған, 

бұл жұмыссыздық пен өз 

бетінше жұмыспен 

айналысатын орталыққа 

жүгінген азаматтардың 

уақтылы тіркелуіне оң 

ықпалын тиігеді 

2 

Өз бетінше жұмыспен 

айналысатындарды қамту  

(0-100%) 

Статистика комитетінің деректері бойынша елді-

мекендегі өз бетінше жұмыспен 

айналысатындардың жалпы саны мен олардың 

ішінде қамтылғандары арасалмағы  

3 

ХЖҚО арқылы жұмысқа 

орналастыру 

тұрақтылығы(0-100%) 

Статистика комитетімен ұсынылған деректер 

бойынша елді-мекенде тұрақты жұмыс 

орындарына орналастырылған қатысушылардың 

саны және жұмыссыздар мен өз бетінше жұмыспен 

айналыстаныдардың жалпы санының арасалмағы  

Бірінші екі көрсеткішке ұқсас 

келеді, бірақ тұрақты жұмыс 

орындарымен қамтуға 

ерекше назар аударылады 

4 

Жұмыс берушілермен 

жасалатын жұмыстың 

қарқындылығы  

(0-100%) 

Алғаш рет жүгінген кезде тұрақты жұмыс 

орындарына орналастырылғандар саны 

(мемлекеттік қолдау шараларысыз) мен 

бағдарлама қатысушыларының жалпы санының 

арасалмағы 

Өңірлер мен жұмыспен қамту 

орталықтарын жергілікті 

кәсіпорындармен 

жасалатын жұмысын 

күшейту үшін ынталандыруға 

бағытталған 

5 

Кәсіпкерлік жобалар 

бойынша жұмыспен 

қамтуды 

мультипликациялау (0- 

100%-дан жоғары) 

Шағын несие алушылармен қосымша ашылған 

жұмыс орындарының саны мен шағын несие 

алушылардың өздерінің санының арасалмағы 

Бұл көрсеткіш халықты 

жұмыспен қамту 

орталықтарын шағын несие 

берген кезде қосымша 

жұмыс орындарын 

артығырақ ашатын 

кандидаттарға басымдылық 

беруге ынталандырады 
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ЖҚЖК 2020 жүзеге асырған кезде жеті көрсеткіш ҚОЛДАНЫЛҒАН 

ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН сипаттайды 

№ 
КӨРСЕТКІШ және 

ДИАПАЗОН 
ЕСЕПТЕУ СИПАТТАМА 

1 

Инфрақұрылымды және 

ТҮКШ дамыту есебінен 

тұрақты жұмыспен қамту 

(0-100%) 

Тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар 

(қалғандар) саны мен бағдарламаның әр құралы 

бойынша (тұрақты және уақытша) жұмысқа 

орналастырылған қатысушылар санының 

арасалмағы    

Көрсеткіштер өңірлер мен 

жұмыспен қамту 

орталықтарын Бағдарлама 

қатысушыларын тұрақты 

жұмыс орындарымен қамту 

бойынша жұмыс жасауға 

ынталандырады 

2 

Бағдарлама 

қатысушыларын оқуды 

аяқтағаннан кейін 

тұрақты жұмыспен 

қамту(0-100%) 

3 

ӘЖО аяқтағаннан кейін 

тұрақты жұмыспен қамту 

(0-100%) 

4 

ЖТ аяқтағаннан кейін 

тұрақты жұмыспен қамту 

(0-100%) 

5 
Көшкеннен кейін тұрақты 

жұмыспен қамту (0-100%) 

6 

Инфрақұрылымды 

дамыту бойынша жұмыс 

орындарын бөлу 

кезіндегі ХЖҚО-ның 

белсенділігі(0-100%) 

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының 

жолдамасы бойынша жұмысқа орналастырылған 

бағдарлама қатысушылары мен сол жобаларға 

тартылған жұмыскерлердің жалпы санының 

арасалмағы 

Көрсеткіш жұмыспен қамту 

қызметтерін мүдделерді 

қорғауға және ЖАО-мен 

бұрынғысынан белсендірек 

жұмыс жасауға 

ынталандырады 

7 

ХЖҚО-ның кәсіпкерлік 

жобалар бойынша 

тұрақты жұмыспен 

қамтуы және белсенділігі 

(0-100%) 

Халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы 

шағын несие алушылармен қосымша ашылған 

тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар 

саны мен қосымша ашылған жұмыс орындарының 

саны арасалмағы 

2-ші бағыт бойынша халықты 

жұмыспен қамту 

орталықтарын тұрақты жұмыс 

орындарымен қамтуға, 

сонымен қатар белсенділігін 

арттыруға ынталандыратын 

объективті көрсеткіш 
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ЖҚЖК 2020 жүзеге асырған кезде екі көрсеткіш ҚОЛДАНЫЛҒАН 

ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН сипаттайды 

№ КӨРСЕТКІШ ЕСЕПТЕУ СИПАТТАМА 

1 
Кәсіпкерлік белсенділік 

динамикасы 
Бағдарламаның 2 және 3-бағыттары бойынша 

зерттеліп жатқан жылы және оның алдындағы 

жылы тұрақты жұмыс орындарына 

орналастырылған қатысушылар саны арасындағы 

арасалмағы * 

Көрсеткіштер өңірлер мен 

жұмыспен қамту 

орталықтарын оң 

динамиканы және 

жұмыспен қамту 

тұрақтылығын сақтау үшін 

ынталандыруға бағытталған 

** 

 
2 

3-бағыт шеңберінде 

қамтамасыз етілетін, 

тұрақты жұмысқа орналасу 

динамикасы 

Көрсеткіштер мәндерінің диапазоны: 0% ЖӘНЕ 100%-ДАН ЖОҒАРЫ 

‒ 100%-дан төмен: қарастырылып жатқан бағыт шеңберінде 

биылғы жылы өткен жылмен салыстырғанда тұрақты жұмыс 

орындарына орналастырылғандар саны кемігені байқалып 

отыр.  

‒ 100%-дан жоғары: тұрақты жұмыс орындарына 

орналастырылғандар санының артқаны байқалып отыр  

 

Ескерту: 

* 2014 жыл қорытындылары бойынша бағдарламаның жүзеге асырылуын бағлаған кезде, 

бағдарламаның 1-бағыты шеңберінде тұрақты жұмысқа орналастыру динамикасы ескерілмейді, 

себебі қалалар мен аудандар бөлінісінде тұрақты жұмыс орындарының саны туралы деректер 2013 

жылы бақыланбаған. Алайда, 1-ші бағытты жүзеге асыру нәтижелерін есепке алу 2015 жыл 

нәтижелері бойынша бағаланатын болады.  

* Көрсеткіштің мәні 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы бөлінген қаржы көлемінің аз болғанына 

қарамастан, тұрақты жұмыс орындарына орналастырылғандар санының артуын қамтамасыз еткен 

өңірлер мен халықты ЖҚО анықтауға мүмкіндік береді.  



РЕСІМДЕУ 

- 2.4-ТОП. 
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ЖҚЖК 2020 жүзеге асырған кезде жеті көрсеткіш ҚОЛДАНЫЛҒАН 

ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІН сипаттайды 

№ 
КӨРСЕТКІШ және 

ДИАПАЗОН 
ЕСЕПТЕУ СИПАТТАМА 

1 

1-бағыт бойынша ХЖҚО 

арқылы жұмысқа 

орналастыру 

(0-100%) 

Зейнетақы аударымдары бар, 

бағдарламаның әр құралы бойынша 

тұрақты жұмыс орындарына 

орналастырылғандар саны мен тұрақты 

жұмыс орындарына 

орналастырылғандар санының 

арасалмағы 

Көрсеткіштер зейнетақы 

жүйесіне қатысу өтіліне 

тәуелді қатысушыларға, 

зейнетақы аудару 

мүмкіндігін қамтамасыз 

ету мақсатымен, 

Бағдарлама 

қатысушыларының 

ресімделуін қамту 

бойынша өңірлер мен 

халықты жұмыспен қамту 

орталықтарын 

ынталандыру үшін 

тартылған  

2 

2-бағыт бойынша шағын 

несие алушылар 

(0-100%) 

3 

2-ші бағыт бойынша 

қосымша ашылған жұмыс 

орындарындағы 

жұмыскерлер (0-100%) 

4 

Оқуын аяқтағандар 

санынан тұрақты жұмыс 

орындарына 

орналастырылғандар (0-

100%) 

5 

ӘЖО аяқтағаннан кейін 

тұрақты жұмыс орынына 

орналастырылғандар (0-

100%) 

6 

ЖТ аяқтағаннан кейін 

тұрақты жұмыс орынына 

орналастырылғандар  (0-

100%) 

7 

Көшкеннен кейін тұрақты 

жұмыс орындарына 

орналастырылғандар (0-

100%) 



ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ 

- 3.1-ТОП. 
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4 көрсеткіш ЖҚЖК 2020 және басқа да мемлекеттік, салалық 

бағдарламаларды, аймақты дамыту бағдарламаларын (тек облыстар 

мен республикалық маңызы бар қалалар үшін) жүзеге асырған 

кезінде ҚАБЫЛДАНҒАН ШАРАЛАРДЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА 

ӘСЕРІН сипаттайды 

№ 
КӨРСЕТКІШ және 

ДИАПАЗОН 
ЕСЕПТЕУ СИПАТТАМА 

1 

Жұмыссыздық 

деңгейінің динамикасы 

(жалпы) 

(0 -100%-дан жоғары) 

- ағымдағы және өткен жылғы өңірдегі       

     жұмыссыздық деңгейінің  

     арасындағы(60%) 

- өткен жылғы және өткен жылдың 

алдындағы жылғы жұмыссыздық 

деңгейінің арасындағы (40%)  

арасалмақтар сомасын көрсететін, орташа 

өлшемді индикатор 

 

Көрсеткіштер ЖҚЖК 2020 

шеңберінде де, сонымен 

қатар басқа 

бағдарламалар 

шеңберінде де 

жұмыссыздарды және 

өз бетінше өнімсіз 

жұмыспен 

айналысатындарды 

максималды қамтуға 

ынталандыру үшін 

тартылған  

 

Ескерту: көрсеткіштің 

маңыздылығына 

қарамастан, оған 

айтарықтай төмен салмақ 

тағайындалған, себебі 

осы көрсеткіштердің 

динамикасы өңірлер мен 

ХЖҚО-ы жұмысының 

нәтижелілігін тек 

жанамалап көрсетеді, 

және басқа 

факторлармен де 

анықталуы мүмкін.  

2 

Жұмыссыздық 

деңгейінің динамикасы 

(әйелдер арасында) 

(0 -100%-дан жоғары) 

3 

Жұмыссыздық 

деңгейінің динамикасы 

(жастар арасында) 

(0 -100%-дан жоғары) 

4 

Өз бетінше өнімсіз 

жұмыспен 

айналысатындар 

деңгейінің динамикасы 

(0-100%-дан жоғары) 

Өңірдегі ағымдағы және өткен жылғы өз 

бетінше өнімсіз жұмыспен айналысатындар 

үлесінің арасалмағы (өз берінше өнімсіз 

жұмыспен айналысатындар мен 

экономикалық белсенді халық санының 

қатынасы сияқты)  

Көрсеткіштер мәндерінің диапазоны: 0% ЖӘНЕ 100%-ДАН ЖОҒАРЫ 

‒ 100%-дан төмен:  

‒ 3 жыл қорытындылары бойынша жұмыссыздық деңгейінің төмендегені 

байқалып отыр;  

‒ 2 жыл қорытындылары бойынша өз бетінше өнімсіз жұмыспен 

айналысатындар деңгейі төмендегені байқалып отыр.  

‒ 100%-дан жоғары: 

‒ 3 жыл қорытындылары бойынша жұмыссыздық деңгейінің артқаны 

байқалады;  

‒ 2 жыл қорытындылары бойынша өз бетінше өнімсіз жұмыспен 

айналысатындар деңгейінің артқаны байқалады. 


