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ҚҰРМЕТТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР!

2019 жылы «Нұр Отан» партиясының 

құрылғанына 20 жыл толады. 

Осы жылдар ішінде біздің партиямыз елді 

дамытудың басты қозғаушы күштерінің 

біріне айналды. 

Біз бәріміз бірге Қазақстанды әлемнің ең 

қарқынды дамып келе жатқан 

мемлекеттерінің біріне айналдырып, оның 

бет-бейнесін өзгерттік.   

Жиырма жыл ішінде елдегі халық саны 3,5 

миллионнан астам адамға өсті  – бүгінде 

біз 18 миллионнан астық. 

Қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығы 

65,5 жастан 73 жасқа жетті. 

Біз азаматтарымыздың табысын 3,6 есе ұлғайттық нақты өлшемде . Орташа 

айлық жалақы мен зейнетақы төлемінің мөлшері  өсті.  3 есе

20 жыл ішінде салынды. 118 миллион шаршы метр тұрғын үй 

Осы жылдар ішінде Қазақстан экономикасы нақты өлшемде , жан 3,4 есеге

басына шаққандағы ЖІӨ  –  2,7 есеге артты. 

Біздің экономикамызға шамамен 320 миллиард АҚШ долларына тең келетін 

шетелдік тікелей инвестициялар тартылды. 

Экономикалық өсудің арқасында біз  айтарлықтай – Ұлттық қорда 57,7 миллиард 

АҚШ долларынан астам қаржы қорын жасай алдық. Тұтастай алғанда, еліміздің 

халықаралық резерві 88,6 миллиард АҚШ долларын құрайды.   

Елордамыз Астана ел дамуының локомотивіне ғана емес, бүкіл Еуразияның 

басты саяси және мәдени орталықтарының біріне айналды. 20 жыл ішінде 

Астана халқы 3,3 еседен көп өсіп, .тұрғындар саны  1 миллионнан асып түсті

Жиырма жыл ішінде «Нұр Отан» партиясы да елдегі көшбасшы саяси күш 

ретінде танылып, орнықты.   

Біздің қатарымызда  белсенді партия мүшесі бар.  1 миллионға жуық

Қазақстандықтардың өзекті проблемаларын шешу үшін өңірлерде 

  жұмыс істеуде.   6 мың бастауыш партия ұйымы, 247 филиал

«Нұр Отан» ел халқының  қолдауына ие болып отыр.     басым көпшілігінің



2016 жылғы  парламент сайлауында бізді жақтап сайлаушылардың 82%-ы 

дауыс берді. Жергілікті өкілді органдар депутаттарының 90%-ы  біздің 

серіктестеріміз болып табылады.  

Партия стратегиялық бағдарламалар мен заңдарды әзірлеп, іске асыруға, 

жалпыұлттық күн тәртібін айқындауға белсене қатысады.   

Көп жұмыс жасалды, алда одан да көп іс атқаруымыз керек.   

Бүгінде Қазақстан дамудың аса маңызды кезеңінде тұр.  

2021 жылы біз Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз жылдығын атап 

өтетін боламыз.   

Алдағы 10 жыл бүкіл әлем үшін де, біздің ел үшін де айқындаушы уақыт 

болмақ. Бұл – әлемдік қауымдастықты дамытудың жаңа дәуірінің негізі 

қаланып, адамдар дүниетанымында, экономикада, әлеуметтік сала мен 

ғылымда іргелі өзгерістер болатын кезең.  

Осыған байланысты, дамудың жаңа міндеттерін тиімді шешуді қамтамасыз ету 

үшін мемлекетті  аса маңызды болып басқару деңгейін сапалы арттыру

табылады. Бұл процесте «Нұр Отан» партиясы жұмылдырушы рөлді атқаруға 

тиіс.   

Партияның миссиясы өзгермейді – алдына мақсат қойған, заңды орындайтын 

және еңбекқор әрбір азамат өзіндік дамуы, әл-ауқатын арттыруы және 

қоғамға қызмет етуі үшін барлық мүмкіндіктерге ие болатындай эволюциялық 

дамуды қамтамасыз ету және демократиялық, өркендеген, бәсекеге қабілетті 

әрі әлеуметтік бағдарланған мемлекет құру.    

Таяу арадағы онжылдықта партияға жауапты рөл жүктеліп отыр, ол  – 

Қазақстанның үшінші жаңғыруының басты қозғаушы күші және әлеуметтік 

жаңғыртудың кепілі болу.  

Бұл өзекті күн тәртібінің мәнін түсінушілік менің тапсырмам партияның 

бойынша әзірленген  көрініс 2030 жылға дейінгі жаңа бағдарламасында

тапты.

Бұл жай ғана біздің міндеттерімізді санамалап көрсету емес, мемлекет пен 

қоғамның келесі онжылдықта қалай дамитынын толымды стратегиялық 

тұрғыдан көру.   

«Нұр Отан» партиясының көшбасшылығының арқасында Қазақстан Үшінші 

жаңғыру міндеттерін табыспен жүзеге асыратынына және елдің әр 

азаматының мүддесі үшін бәріміз бірге Бақуатты қоғамды құратынымызға 

сенімдімін. 

Н.А. НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасының Президенті, 

 «Нұр Отан» партиясының Төрағасы 
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Соңғы жиырма жыл Қазақстан үшін ауқымды өзгерістер мен ұлы жеңістер 

кезеңі болды. Қысқа мерзім ішінде біз мемлекетіміздің бет-бейнесін 

толығымен өзгерттік. Елдің әр табысында, әр жетістігінде біздің 

партиямыздың да қосқан үлесі бар.   

ПАРТИЯНЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 

1999 жылғы 1 наурызда бірінші съезде «Отан» партиясын құру туралы 

жария етілді.

Жаңа партия құру сыртқы және ішкі сын-тегеуріндер мен қауіп-

қатерлерлерге берілген тарихи жауап болды. Біз қоғамның басты  

реформаторлық күштерін біріктірдік.

Тұтастай алғанда біздің саяси ұйымның тарихын шартты түрде төрт 

кезеңге бөлуге болады.   

Бірінші кезең 1999-2006 жылдарды қамтиды. Бұл – партияның қалыптасу 

уақыты. Бұл кезеңде «Отан» ұйымдық тұрғыдан қалыптасып болды. 

Партия мүшелері бастауыш ұйымдарға бірігіп, жергілікті жерлерде 

партиямыздың өкілдіктері ашылып жатты.   

Бұл – алғашқы жеңістер кезеңі еді. 1999 жылғы сайлауда-ақ партия 

Парламент Мәжілісіндегі депутаттық мандаттардың үштен бірін алды. 

Келесі, 2004 жылы өткен сайлауда партиямыздың Мәжілістегі 

фракциясында 70%-ға жуық орын болды.   

2006-2013 жылдарды  деп айтуға болады. Ол Қазақстанның  екінші кезең

саяси ұйымдары мен мүдделестердің Мемлекет басшысының бағыты 

айналасында бірігуімен байланысты. 2006 жылы «Асар», Азаматтық және 

Аграрлық партиялар өздерінің «Отанмен» бірігетіндері туралы мәлімдеді.  

Ұйым мүшелерінің ұсынысы бойынша партияның атауы да өзгерді. Мұны 

партияның жаңа тарихи миссиясы алға тартқан еді. «Нұр Отан» сияқты 

қуатты саяси ұйымның құрылуы елдің саяси тарихындағы жаңа дәуірдің 

басталғанын білдірді.    

5
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Сол 2007 жылы елдің саяси жүйесінде қазақстандық партиялардың рөлін 

айтарлықтай арттырған Конституциялық реформа жүргізілді.  

Үшінші кезең 2013-2017 жылдарды қамтиды. «Нұр Отан» Қазақстанның 

жетекші саяси партиясы мәртебесіне ие болды. Ребрендинг жүргізілді. 

Партияның Доктринасы қабылданды. 

«Нұр Отан» дағдарысқа қарсы шаралардың, индустрияландыру 

бағдарламаларының іске асырылуына белсенді түрде мониторинг жасай 

бастады.   

Партияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2015-2025 
 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. 

Сол кезде «Қазақстан – 2030» стратегиясын қолдау үшін қоғамымыздың 
барлық сындарды күштерін біріктірген демократиялық күштердің 

 жалпыұлттық коалициясы құрылды.  

Қазіргі заманғы кезең партияның жаңа жаңғыртушы күн тәртібімен 

ерекшеленеді. Партия Төрағасы 2017 жылдың соңында өткен Саяси 

кеңестің отырысында «Нұр Отанның» қызметін трансформациялау, 

жұмыстағы форматтар мен тәсілдерді өзгерту жөнінде бірқатар нақты 

тапсырмалар берді.   

Партия мүшелерінің алдына партия қызметінің ішкі трансформациясын 

жүзеге асыра отырып, Елбасының ел өмір-тіршілігінің барлық 

саласындағы ауқымды жаңғырту жобасына белсене қатысу міндеті 

қойылды. Партиялық жаңғыртудың нәтижесінде «Нұр Отан» 

21-ғасырдың тиімділігі жоғары, инновациялық, бәсекеге қабілетті, 

заманауи партиясы болуға тиіс.  

ПАРТИЯНЫҢ 20 ЖЫЛДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ

«Нұр Отан» Елбасы бағытының басты жетекшісіне айналды.  

Партия мүшелері барлық реформалардың көш басында келеді. Олар елді 

дамыту стратегиясын түсіндіріп, іске асырады, оның орталықта және 

өңірлерде орындалуына бақылау жасайды.  

ПАРТИЯНЫҢ ТАБЫСТАРЫ – ЕЛ ЖЕТІСТІКТЕРІ
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Партияның ҚР Парламенті Мәжілісіндегі  жаңғыртуды фракциясы

заңнамалық қолдауды қамтамасыз етеді. Оның белсенді түрде 

қатысуымен 20 жыл ішінде әлеуметтік-экономикалық және саяси 

реформалардың іске асырылуын, қоғамның теңгерімді дамуын  

қамтамасыз ететін 2 мыңнан астам заңнамалық акт қабылданды.   

2017 жылғы конституциялық реформа Парламент өкілеттіктерін күшейтті 

де, партия өзінің фракциясы арқылы мемлекетті басқару жүйесінде 

бұрынғыдан да ауқымдырақ рөлді атқара бастады.   

«Нұр Отан» Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірге қоғамдық келісім 

мен татулықты сақтаудың негізгі күшіне айналды.  

Қазақстанда 1 наурызда  атап өтіледі. Бастарына қиын-Алғыс айту күні

қыстау күн туған кезде танытқан мейірімі мен қамқорлығы үшін барлық  

этностар қазақ халқына ризашылығын білдіреді.  

Татулық пен келісім – бұл орасан зор жұмыстың нәтижесі. Соңғы 20 жылда 

«Нұр Отан» еліміздегі қоғамдық келісімді дәйектілікпен нығайтып, 

Елбасының осы саладағы саясатын іске асырды.   

«Нұр Отан» халық мүддесінің нақты білдірушісіне айналды.   

Партияның бүкіл елдегі қоғамдық қабылдауларына күн сайын жүздеген 

қазақстандықтар келеді. Осы жылдар ішінде миллиондаған шағымдар, 

үндеулер мен өтініштер қаралды.     

«Нұр Отан» адамдарға олардың толғақты проблемаларын шешуге нақты 

түрде көмектеседі.  

Адамдардың қолдауының арқасында 2016 жылғы сайлауда біздің 

партияны жақтап сайлаушылардың 82%-ы дауыс берді. Жергілікті өкілді 

органдардағы депутаттардың да 90%-ынан көбі біздің серіктестеріміз 

болып табылады.  

20 жылда «Нұр Отан» қазақстандықтардың басым көпшілігінің мүддесін 

білдіретін халықтық партияға айналды.  

«Нұр Отан» – болашақтың партиясы.

Мемлекет басшысы 2019 жылды деп жариялады.  Жастар жылы 

ПАРТИЯНЫҢ ТАБЫСТАРЫ – ЕЛ ЖЕТІСТІКТЕРІ
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Бүгінде жастар Қазақстанда өздерін жайлы да сенімді сезінеді.  Мұнда 

біздің партия мүшелерінің де еңбегі бар. «Жас Отан» жастар қанаты жас 

буынның белсенді өкілдерін біріктірді.   

«Жас Отан» өздерінің көшбасшылық позицияларын нығайтып, елдің 

барша жастары үшін тартылыс орталығы болып отыр.  

«Нұр Отан» нақты істер партиясына айналды.

Біз өзіміздің стратегиялық құжаттарда, соның ішінде Партияның 

2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы мен Партияның 2016 жылғы 

«Қазақстан-2021: Бірлік. Тұрақтылық. Жасампаздық» сайлауалды 

бағдарламасында алға қойылған барлық міндеттерді табыспен 

орындаудамыз.   

Ағымдағы қызметінде партия жобалық тәсілдерді енгізіп, күш нақты 

жобаларға жұмылдырылды.  

Партияны цифрландыру процесі жүріп жатыр. Нақты іс-әрекет жасайтын 

кадрлық резервті қалыптастыру механизмі іске қосылды.  Бастауыш 

партия ұйымдарымен жұмыс жандана түсуде.  

Партия  және елдің басқа Президенттің Қазақстан халқына жолдауының

да стратегиялық құжаттарының і  тұрақты түрде ске асырылуына

мониторинг жасайды.     

Біз көп нәрсеге қол жеткіздік. Көп нәрсені жасай алдық. Бірақ осымен 

тоқтауға болмайды.  

Біз өзіміздің алдағы жылдарға арналған мақсаттарымыз бен 

жоспарларымызды нақты айқындап алуымыз керек.   

ПАРТИЯНЫҢ ТАБЫСТАРЫ – ЕЛ ЖЕТІСТІКТЕРІ
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРТУҒА БАҒЫТ АЛУ 

Әлемдік қауымдастықтың ажырағысыз бөлшегі ретінде біздің еліміз де 

өз дамуының аса маңызды кезеңін бастан кешуде.  Елбасының әлемнің 

неғұрлым озық дамыған отыз елінің қатарына кіру мақсатында 

Қазақстанды жаңғыртуға арналған стратегиясы жаһандық сын-

тегеуріндерге жауап болды.  

2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет 

басшысы Қазақстанды үшінші жаңғырту туралы жария етті. Ол біздің 

еліміздің таяудағы онжылдықта дамуын айқындап, қоғам тіршілігінің 

түйінді салаларын қамтитын жүйелі сипатқа ие болып отыр.  

Жаһандық өзгерістер бізді  Төртінші экономиканың барлық салаларын

өнеркәсіптік революция талаптарына орай белсенді түрде жаңғыртуға 

түрткі болып отыр. 2018 жылғы Жолдауда Мемлекет басшысы елді 

технологиялық және инфрақұрылымдық дамытудың сапалы жаңа 

кезеңіне серпін берді. Цифрландырудың есебінен бәсекеге қабілеттілік 

пен еңбек өнімділігі арта түсуде.  

Әлемдік тарих жаңғыртудың өзіндік ұлттық код сақталған жағдайда ғана 

табысты болатынын дәлелдейді. Сондықтан да қоғамымыздың дамуы 

үшін ел Президентінің 21-ғасырдың жаһандық өмірінің сын-

тегеуріндеріне барабар құндылықтар жүйесін қалыптастыратын 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» «Ұлы даланың жеті қыры»  және 

атты мақалаларында баяндалған қоғамдық сананы жаңғырту 

бағдарламасының орасан зор рөлі бар.     

Мемлекет басшысы 2018 жылы ұсынған , сондай-Бес әлеуметтік бастама

ақ «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» азаматтарының өмір  атты Қазақстан халқына Жолдауы ел 

сапасының жаңа стандарттарына қол жеткізуге бағытталған. 

«Нұр Отан» партиясы бұдан әрі де ел Президенті, партиямыздың 

Төрағасы Н.Ә.Назарбаев бастамашылық жасаған барлық стратегиялық 

бағдарламалардың іске асырылуына барынша белсене қатысатын 

болады.   

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КҮН ТӘРТІБІ 
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Халықтың көпшілігінің мүддесін білдіретін саяси күш қана елді жан-жақты 

жаңғыртуды жүзеге асыруға қабілетті. «Нұр Отан» партиясы тап сондай 

күш болып табылады. Біз партиямызды елді жаңғыртудың басты қозғаушы 

күші ретінде қарастырамыз.   

Біз  «Нұр Отан» партиясының 2030 жылға дейінгі бағдарламасы

шеңберінде Қазақстанның жаңа әлеуметтік бағытын тұтастай 

қарастыруды ұсынамыз.    

Бағдарлама Үкіметпен, әкімдермен және Қазақстан Парламенті 

Мәжілісіндегі фракциямен және барлық деңгейдегі мәслихаттармен 

бірлесе жүзеге асырылады.  

Ол мемлекеттің дамыған елдер қатарына кіруі үшін реформалаудың 

сыннан өткен әрі тиімді тәсілі болып табылатын  Бес институционалдық 

реформада негізделген бағытты жалғастырады.    

Біз заңның үстемдігін, орнықты экономикалық өсуді, қазіргі заманға сай 

мемлекеттік аппаратты қалыптастыруды, оның есепті болуын және 

өкілдері бірлесіп, өркендеген және орнықты ел болуға ұмтылған 

болашағы бір ұлт болуды жақтаймыз.  

Тұтастай алғанда, бағдарлама Мемлекет басшысының елімізді жан-жақты 

жаңғырту бағытын жалғастыруды және алға қойған мақсаттарға қол 

жеткізуді қамтамасыз етуі керек.   

БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ

Біздің бағдарламамыз елдің үш іргелі құндылықтарына негізделеді.  

Тәуелсіздік. Қазақстанның барлық табыстары тап соның арқасында ғана 

мүмкін болды. Тәуелсіздік – бұл ел мен барлық азаматтың дамуы мен 

өркендеуінің негізі. Мемлекеттің берік іргетасын қалап, біз 

Тәуелсіздігімізді одан әрі нығайтатын боламыз.  Мемлекеттің, қоғам мен 

азаматтардың бар күш-жігері осыған бағытталуға тиіс.   

Ел бірлігі – Қазақстанның табысты дамуының сенімді іргетасы. Ел  

азаматтарының бәрі Елбасы саясатының айналасында шоғырланып, 

барша азаматтарға ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесін тануы – 

Қазақстанда үйлесімді этносаралық қатынастардың негізгі факторы болып 

табылады.  

ПАРТИЯНЫҢ КҮН ТӘРТІБІ
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Даму. Біз қашанда алдымызға биік мақсаттар қойып, оларға қол 

жеткіздік. Біздің болашаққа көз тігуіміз және жетілуге үздіксіз 

ұмтылысымыз – Қазақстанның өркендеуі үшін аса маңызды шарт.  

БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ

Біздің алдағы онжылдыққа арналған мақсатымыз – әрбір 

қазақстандықтың өмір сүру деңгейін сапалы түрде арттыру үшін елді 

жүйелі түрде жаңғырту.   

Партия бағдарламасы  ЕЛБАСЫНЫҢ ЖАҢА ӘЛЕУМЕТТІК 

ДОКТРИНАСЫН іске асыруға бағытталған.  

БІЗДІҢ ТӘСІЛІМІЗ  

Мемлекет қызметінің барлық саласын адамға бағдарлау көктей өтуі 

тиіс. Әр саладағы жұмыс нәтижелері ең алдымен қазақстандықтардың 

өмір сүру сапасын арттыруға және олардың мүдделерін іске асыруға 

бағытталуы керек. Сондықтан да біздің басты басымдығымыз 

инклюзивтілікті қамтамасыз ету болып табылады. Ешкім де назардан тыс 

және қолдаусыз қалмауға тиіс.  

Тұтастай алғанда біз өз басымдықтарымызда Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымының «ЭЫДҰ жақсы  озық елдеріндегі 

өмір сүру индексі» ретінде жинақталған стандарттар мен өмір сүру 

деңгейіне бағдарланамыз.   

ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ

Елдегі жетекші саяси күш ретінде «Нұр Отан» партиясы, Елбасы 

айқындаған стратегия шеңберінде өзінің негізгі күш-жігерін АЛДАҒЫ 

ОНЖЫЛДЫҚТЫҢ БАСТЫ ОН МАҚСАТЫНА қол жеткізуге бағыттайды. 

ПАРТИЯНЫҢ КҮН ТӘРТІБІ
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Әлемнің жетекші елдерінде әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін 

жаңғыртуға ерекше назар аударылады.  

Халықаралық ұйымдар экономикалық өсудің 1990-шы және 2000-шы 

жылдардағы рекордты қарқыны кезінде жаһандық экономикада 

шешімін таппаған бірнеше проблеманы атап көрсетеді.  

Теңсіздік. Кедейлер мен байлар арасындағы алшақтық өсуде. Бұл 

ретте планетаның 10% неғұрлым ауқатты халқы мен қалған 

тұрғындарының арасындағы алшақтық бұдан әрі де соңғылардың 

пайдасына шешілмей өзгеретін болады.   

Кедейлік. Қайыршылықта күн кешіп отырған адамдар саны ұлғая 

түсуде. Дүниежүзілік банктің соңғы деректері бойынша әлем 

халқының 46%-ға жуығы немесе 3,4 млрд. адам кедейшілік шегінен 

тыс өмір сүруде. Егер жұмыссыз қалса, тағы 879 миллион адам 

кедейлікке ұшырайды.   

Жұмыссыздық. Цифрландыру еңбек нарығын жедел өзгертуде. 

Жұмыс күші қысқартылып, сәйкесінше, жұмыссыздық өсуде.  

Сондай-ақ, халықтың қартаюына және бұдан бұрынғы дәуірмен 

салыстырғанда, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қорғауға 

әлдеқайда көп шығындар шығуымен байланысты демографиялық 

тренд те айқын байқалады.  

Осыған байланысты, әлеуметтік саланы атаулы әлеуметтік көмек 

мәселесімен шектейтін дәстүрлі тәсіл шынайы өмірге сәйкес 

келмейді.  

«Нұр Отан» партиясы мұқтаж жандарға әлеуметтік көмек көрсетуге 

ғана бағытталмай, барша қазақстандықтың лайықты өмір сүруі үшін 

жағдай жасалатын тиімді және әділетті әлеуметтік саясаттың іске 

асырылуын көздейді.  
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1-мақсат: ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТБАСЫНЫҢ БАҚУАТТЫЛЫҒЫ   



I. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТБАСЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ. 

Бұл бағыттағы кешенді шаралар қазақстандық отбасылардың 

лайықты әл-ауқаттылық деңгейін жасауды көздейді. Бұл үшін біз:

Үкіметпен және әкімдермен бірге  аз қамтылған көп балалы 
отбасыларына көмек көрсетудің әртүрлі тетіктері енгізілетін 
«Бақытты отбасы» партиялық жобасына бастамашылық жасап, іске 
асыратын боламыз.  

Ата-аналарды қаржылық қолдау деңгейін арттырамыз. Әрбір 

қазақстандық отбасы балалардың сәби кезінің жайлылығын 

материалдық тұрғыдан қамтамасыз ете алуы керек. Ол үшін баланы 

күтуге арналған жәрдемақының мөлшері қайта қаралатын болады.  

Ол кем дегенде анасы босанғанға дейін алатын еңбекақының 50%-

ына сәйкес болуы тиіс. 

Көп балалы отбасыларды қолдауды күшейтеміз, олар мемлекеттің 

өздеріне деген ұдайы қамқорлығын сезінулері қажет. Оларға 

қаржылық қолдау көрсетудің жаңа тетіктері енгізілетін болады. 

Ауылда көп балалы отбасылар үшін арнайы гранттар мен шағын 

несиелер квотасын бөлу қажет. Көп балалы аналардың  үйде 

отырып жұмыс жасауына қажетті жағдай жасалуы қажет.

Күнкөрісі төмен көп балалы және толық емес отбасылар,  сондай-

ақ мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылар үшін тұрғын үй 

мәселесін шешудің нақты тетіктерін енгіземіз. Күнкөрісі төмен 

отбасылар үшін жалға берілетін тұрғын үй салынатын болады, 

соның ішінде бастапқы кезеңде 40 мың пәтер салынады. Тұрғын үй 

жинақ жүйесі арқылы жылдық 2-3%  мөлшерлемеде тұрғын үй 

заемын беру тетігі әзірленетін болады.

Кішкентай балалары бар, жұмыс істейтін ата-аналарға 

көмектесеміз. Ата-аналардың жұмысқа шығу туралы шешімі баланы 

күтіп-бағу сапасына әсер етпеуі керек. Сондықтан да біз 3 жасқа 

толмаған балаларға арналған Дамыту орталықтарының санын 

көбейтуге қол жеткізуді мақсат етеміз. Одан басқа, жұмыс істейтін, 

кәмелетке толмаған төрт және одан да көп балалары бар әйелдерге 

10 күннен кем емес, ақы төленетін, қосымша демалыс берілуі қажет.  
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Атаулы әлеуметтік көмектің тетіктерін жетілдіреміз, атаулы 

әлеуметтік көмек көрсету өлшемі арттырылып, ол отбасының әрбір 

мүшесіне күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін көтерілетін болады. 

Атаулы әлеуметтік көмек алуға құқылы көп балалы отбасыларда 

әрбір балаға төленетін төлем 2019 жылы 20789 теңгеге дейін 

арттырылатын болады.   

Гендерлік теңдікті қамтамасыз етеміз. Әйелдерге жұмыс істеуі 

және елдің қоғамдық-саяси өміріне қатысуы үшін барлық 

мүмкіндіктер жасалуға тиіс. Әйелдерді зорлық-зомбылықтың, 

соның ішінде отбасындағы зорлық-зомбылықтың кез келген 

нысанынан қорғау бойынша пәрменді шаралар қабылдануы керек.

II. МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ АДАМДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҒЫНАН 

ҚОЛДАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ.   

Инклюзивтілік заманауи мемлекеттің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын 

толығымен қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін 

жасаймыз. Бұл үшін біз:

«Кедергісіз келешек» жобасын іске асыруды жалғастырамыз,  

оның шеңберінде мүмкіндігі шектеулі адамдарды жан-жақты 

қолдау шаралары қабылданатын болады. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудің мәлімдемелік 

қағидатынан нағыз белсенді қағидатына көшуге ұмтыламыз. 

Азаматтардың бұл қызметтерді қажетсінуі азаматтардың денсаулық 

картасы, әлеуметтік карталар негізінде айқындалуға тиіс.

Әлеуметтік қорғау жүйесі жұмысының тиімділігін арттырамыз.   

Ол адамдарға іс жүзінде көмек беруге тиіс. Ақша әлеуметтік қорғау 

жүйесіне емес, нақты алушыға бөлінуі керек. Ұлттық тәсілдерді 

халықаралық стандарттарға сәйкестендіру қажет. 

Мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларды қаржылық 

қолдау деңгейін арттырамыз. Мүгедек балалардың ата-аналары 

мен олардың қамқоршыларына берілетін жәрдемақы 2019 жылы 

30% ұлғайтылады.
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Мүмкіндігі шектеулі адамдарға әлеуметтік қолдау көрсететін 

инфрақұрылымды жетілдіреміз. Мүгедектерге арналған 

интернат-үйлер қалаларда да, ауылдық елді мекендерде де 

әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары болып қайта 

бейінделуге тиіс. 

Кедергісіз орта үшін қажетті жағдай жасаймыз. Мүмкіндігі 

шектеулі адамдар сапалы өмір сүру деңгейі үшін қажетті барлық 

әлеуметтік және қоғамдық инфрақұрылымға толық қол жеткізе 

алуға тиіс.

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін инклюзивтік білім алу және 

одан әрі жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін жақсартамыз.

III. ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУДЫ КҮШЕЙТУ.

Азаматтардың бұл санаттарына қамқорлық жасау біздің ортақ 

борышымыз болып табылады. Әр адамға лайықты өмір сүруге 

жағдай жасай отырып ынтымақтастық қағидатын сақтау қажет.     

Бұл үшін біз:

Базалық зейнетақы мен жәрдемақы мөлшерлерін ұлғайтамыз. 

Біздің азаматтарымыздың қарттық шағы қамсыз болуға тиіс, 

сондықтан да партия зейнетақы төлемдерін жоспарлы түрде 

арттыруды жақтап келеді.

Зейнетақы жүйесінің қаржылық тұрақтылы мен табыстылығын 

арттырамыз. Біз оны болашақта біртіндеп реформалауды 

жақтаймыз. Қазақстан азаматтарының өздерінің зейнетақы 

жиналымдарына ықпал ете алу және ақшаларын басқаруға 

қатысу мүмкіндігі болуға тиіс.

Белсенді ұзақ өмір сүру үшін жағдай жасаймыз. Аға буын 

қазақстандықтарды қоғам өміріне тартуды арттыру қажет. Біз 

оларды оқыту, тәлімгерлік жүйесін дамыту, толық емес және 

шамасына қарай жұмыспен қамту шараларын қолдаймыз.
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Адам капиталы әлеуметтік-экономикалық даму көзі және 

инновацияларды дамытудағы негізгі құрамдас бөліктердің бірі 

болып табылады.

Бәсекеге қабілетті білім беру жүйесін құру арқылы адам капиталын 

дамытуға екпін жасап отырған мемлекеттер әлемдік лидерлерге 

айналды. Дамыған елдерді дамушы елдерден ерекшелейтін де осы 

сапалы білім.   

Бүгінгі күні әлемде алдағы 10 жыл ішіндегі білім беру жүйесінің 

шеңберлерін айқындайтын бірнеше үрдіс байқалады. 

Қолданбалы білімнің рөлі артып келеді. Белгісіздік жағдайында 

жұмыс істеуге, күрделі талдамалық міндеттерді орындауға 

қабілетті, мультипәндік тәсіл негізінде білім алатын адамдардың 

бәсекелік артықшылығы бар.  Орасан зор ақпараттық ағым ішінен 

жаңа білім алып, үйлестіре білу дағдысы аса маңызды болып отыр.  

Қарқынды технологиялық және ғылыми өзгерістер нәтижесінде 

болашақ мамандықтары пайда болуда. Сарапшылардың болжамы 

бойынша, 2030 жылға қарай әлемде қазіргі заманғы 

мамандықтардың 85%-ы өзектілігін жоғалтып, сұранысқа ие болмай 

қалады.  

Ақпараттық технологиялардың әсері. Онлайн оқыту қарқынды 

дамып келеді, ол бүкіл ғұмыр бойы үздіксіз білім алуға мүкіндік 

береді. Үлкен деректерге, «Интернет затарына» талдау жасау, 

бағдарлама әзірлеу дағдылары, жасанды интеллектпен өзара іс-

қимылда болу біртіндеп жаңа буын ілімінің ажырамас бөлігіне 

айналуда. 

  әлемдік үрдістерді ескере отырып,  «Нұр Отан» партиясы

қазақстандық білім сапасын үздік халықаралық стандарттарға 

жеткізу үшін жұмыс жүргізетін болады.  
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Осы мақсаттарда біз білім берудің жаңа үлгісін енгізуге ұмтылатын 

боламыз, ол «білім – оқу» парадигмасынан «білім – жеке тұлғаның 

қалыптасуы» парадигмасына көшуді көздейді.    

Біз әрбір қазақстандық үшін сапалы білімге тең қолжетімділікті 

қамтамасыз етуге тиіспіз. Біздің елімізде балалар мен жастардың 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін заманауи білім мен дағды 

алуы үшін бар мүмкіндік жасалуы керек.
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I. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ БУЫНЫН 

ДАЯРЛАУ. 

Жаңа буын әлемнің  технология тұрғысынан дамыған елдерінде 

тұратын құрбы-құрдастарынан қалыспауға тиіс. «Білім 

экономикасының» барлық ерекшеліктері мен мүмкіндіктері 

отандық білім беру жүйесінде тұтастай қамтылуға тиіс. Біз жоғары 

технологиялар, инновациялар шығаруға және жоғары сапалы 

қызметтер ұсынуға көмек беретін білімнің қолданбалы сипатын 

дамытып, бойымызға дағдыны сіңіре білуге тиіспіз. Бұл үшін біз:

Қазақстанның әрбір мектебінде IT-сыныптарын ашуға 

ұмтыламыз, оларда бағдарлама әзірлеу, үлкен деректерге, 

«Интернет заттарға» талдау жасау негіздерін, жасанды 

интеллектпен жұмыс істеуге үйрететін болады.   

Білім беру процесінде функционалдық сауаттылықты дамытуға 

екпін жасаймыз. Білім беру процесі 4К үлгісіне сәйкес жолға 

қойылуға тиіс: креативтілікті, түбегейлі ойлауды, 

коммуникативтілік пен командада жұмыс істей білу машығын 

дамыту. 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесі мен әдістемесінің 

негізінде 12-жылдың білім алуға көшуді аяқтаймыз. 

Ең көп сұранысқа ие болып отырған 100 индустриялық және 

сервистік мамандықтар бойынша кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын енгізуді ынталандыра  отырып техникалық 

және кәсіптік білім беруді дамытамыз («Жас маман»). 

Жоғары оқу орындарында пәнаралық тәсілді енгіземіз, ол өзара 

байланысты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми 

пәндерді терең зерделеуді қатар жүргізеді.
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Онлайн-білім беру бағдарламасын, оның ішінде жұмыс 

берушілерді тарта отырып іске асыру есебінен қашықтықтан 

оқытуды қолдану саласын кеңейтеміз. 

Іргелі ғылымды дамыту үшін жағдай жасаймыз. Мемлекет 

қолданбалы зерттеулерді ғана белсенді қолдап қоймай, іргелі 

сипаты бар ғылыми әзірлемелерді де қолдауға тиіс. 

Білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын күшейтуге ұмтыламыз. 

Балалар мен жасөспірімдер арасында дұрыс құндылықтар жүйесін 

қалыптастыру үшін білім беру жүйесінің, отбасы мен басқа да 

әлеуметтік институттардың бірігуі қамтамасыз етілуге тиіс.

II. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҮЗДІК МАМАНДАРДЫ ТАРТУ.

Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік деңгейге шығару үшін 

педагогтардың жұмыс жағдайын түбегейлі жақсарту керек. Бұл 

үшін біз:

Педагогтардың жалақысының деңгейін арттыруға тырысамыз. 

Еңбекақы мөлшері қазақстандық педагогтардың лайықты өмір 

сүру деңгейін қамтамасыз етуге тиіс.  

Әлемнің үздік университеттерінде педагогикалық білім алу үшін 

жағдай жасаймыз. Бұл үшін «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде 

педагогтарға арналған квота ұлғайтылуға тиіс, олар кейіннен 

жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдерін дайындайтын 

болады.  Педагогтарға үздіксіз білім беретін арнайы бағдарлама 

әзірленеді. 

Оқу процесіне цифрлық технологияларды кеңінен енгізуді жүзеге 

асырамыз, артық есептілік пен регламенттеуді азайтамыз.
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III. БІЛІМ БЕРУ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ.

Оқу мекемелерінің жетіспеушілігі жоқ, қалыпты жағдайларда 

педагогтар жұмыс істеп, балалар білім алатын және сабақ жүргізу 

үшін барлық қажетті жағдайлар қамтамасыз етілген жерде ғана 

сапалы білім бар. Бұл үшін біз:

Білім беру жүйесін қаржыландыруды ЭЫДҰ елдерінің деңгейіне 

дейін ұлғайтамыз: мектепке дейінгі білім беруде – ЖІӨ-нің 0,5%-

ынан бастап 1,5%-ына дейін, орта білім беруде – ЖІӨ-нің 1,7%-ынан 

бастап 2,2%-ына дейін, жоғары және орта-арнаулы білім беруде – 

ЖІӨ-нің 0,6%-ынан 1,6%-ына дейін жеткіземіз.

Қазақстандық балаларды мектепке дейінгі сапалы біліммен 

қамтуға қол жеткіземіз. Бүкіл ел бойынша 3 жастан кіші балаларға 

арналған дамыту орталықтары ашылуға тиіс. Ата-анасының 

жұмысқа шығу туралы шешімі бала күтімінің сапасына әсер 

етпеуге тиіс. 

Мүмкіндігі шектеулі барлық балалар үшін мектепке дейінгі 

толыққанды білім беруді қамтамасыз етеміз. Еліміздің әрбір 

өңірінде ерекше балаларды даярлауға және оларды қоғамға 

толыққанды араластыруға арналған бала бақшалары ашылуға тиіс. 

Орта білім алуға қол жеткізуге тең жағдай жасауды қамтамасыз 

етеміз. 2022 жылға дейін еліміздегі барлық апаттық жағдайдағы 

және үш ауысымдық мектептер жойылуға тиіс. 

Қазақстанның барлық мектептерін қамтамасыз етуде тең 

мүмкіндіктер жасаймыз. Мектептерді жан басына шағып 

қаржыландыру мөлшері кезең-кезеңмен ұлғайтылуға тиіс.

Техникалық және кәсіптік білім беруге (ТжКБ) қолжетімділікті 

арттырамыз. Сұранысқа ие мамандықтардың жекелеген санаттары 

бойынша ақысыз екінші білім алу енгізілуге тиіс.
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Білім гранттары мен кредиттерін беру жүйесін жетілдіре отырып,  

жоғары білім берудің қолжетімділігін арттырамыз. 

Әрбір өңірде жаңартылған оқу бағдарламасы мен беделді шетелдік 
мамандар кіретін оқытушы құрамы бар  кемінде 1 алдыңғы қатарлы 

 жоғары оқу орны мен 10 колледждің жұмыс істеуіне ұмтыламыз.
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Медицина соңғы 50 жыл ішінде сапалы өзгеріске ұшырады.  

Өткен ғасырдың ортасында әлемдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 

шамамен 60 жасты құрады. Қазіргі уақытта кейбір елдерде ол 83 

жасқа жетті. 

Бүгінгі күні әлемдік денсаулық сақтау саласының дамығандығын  

бірнеше негізгі факторлар айқындайды.

Жұқпалы емес аурулардың көбеюі. Бұл, ең алдымен, 

онкологиялық аурулар, қант диабеті, жүрек талмасы аурулары. 

Денсаулық сақтау шығындарының өсуі. Жұқпалы емес ауруларды 

емдеу жаңа технологиялар мен қымбат дәрілерді талап етеді, бұл 

халықтың қартаюымен бірге денсаулық сақтау жүйесін 

қаржыландыруды сөзсіз ұлғайтады. 

Денсаулық сақтау жүйелерін қайта бейіндеу. Әлемнің жетекші 

елдері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 

енгізуді және толық цифрландыруды қоса алғанда, аурулардың 

ерте алдын алу мен басқаруға, қаржыландыру көздерін 

әртараптандыруға күш-жігерін бағыттайды.

Бүгінгі күні ЭЫДҰ елдері  денсаулық сақтау бюджетінің 60%-ын 

аурудың алдын алуға бағыттайды. Біз осындай қаражатты 

емдеуге, яғни аурудың салдарларымен күресуге бөлеміз. 

 «Нұр Отан» партиясы қазақстандық медицина әлемдегі ең 

жоғары стандарттарға сәйкес болуын және қазақстандықтардың 

денсаулық сақтау саласындағы үздік практикаларға бірдей қол 

жеткізуін қамтамасыз етуді жақтайды. 
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Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі қаржылық жағынан 

орнықты болуға және денсаулық үшін ортақ жауапкершілікке 

негізделуге тиіс, ал ол мемлекеттің, жұмыс берушілердің және 

азаматтардың өздерінің қаржыландыруын көздейді.

Біз  медициналық практикаға және халықтың денсаулығын 

басқаруға прогрессивті технологияны қарқынды енгізетін боламыз. 

Цифрландыру және жеке адамға бағытталған медицина, алдын алу 

практикасына көшу медициналық көмектің сапасын, қолжетімділігі 

мен тиімділігін арттыруға тиіс.
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I. ОТАНДЫҚ МЕДИЦИНАҒА ҮЗДІК МАМАНДАРДЫ ТАРТУ.

Азаматтарға жоғары санатты медициналық қызметтер көрсету 

үшін үздік кадрлар қажет. Оларды денсаулық сақтау жүйесіне 

жоғары еңбекақы мен тиісті жұмыс жағдайлары арқылы тартуға 

болады. Бұл үшін біз:

Мемлекеттік және жеке меншік медициналық мекемелердің 
қызметкерлерінің еңбекақы деңгейін арттыруға ұмтыламыз. 
Еңбекақы мөлшері қазақстандық медиктердің лайықты өмір сүру 
деңгейін қамтамасыз етуге тиіс. 

Жеке меншік сектордың денсаулық сақтауға қатысуын 

кеңейтеміз. Сақтандыру медицинасы есебінен пациенттер үшін 

де, білікті мамандар үшін де бәсекелестік артуға тиіс. 

Инвестициялар тартып, ауруханаларды сенімгерлік басқаруға 

беру қажет. 

Білім беру процесін реформалауды қамтамасыз етеміз, ол белгілі 

шетелдік орталықтар мен университеттерді тарта отырып және  

медициналық білімді, ғылым мен клиникалық практиканы іс 

жүзінде кіріктіре отырып, медицина кадрларын даярлауды және 

қайта даярлауды көздейді. «Болашак» бағдарламасы мен  

Назарбаев Университетінің медициналық мектебі шеңберінде 

практикада жұмыс істейтін медицина қызметкерлерін даярлау 

квотасы  көбейтілуге тиіс.

Медицина қызметкерінің тарапынан тиянақсыз немесе 

немқұрайлы қатынас болмаған жағдайда азаматтың 

денсаулығына нұқсан келтірілгені үшін  дәрігерлердің кәсіби 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру жүйесін енгіземіз.
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II. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ІСІНІҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ. 

Пациентке бағдарланған жоғары дәрежедегі медициналық 

қызмет емдеу сапасының жоғары, дәрігердің қабылдауын күту 

уақытының барынша қысқа болғанын көздейді. Бұл үшін біз:

Тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы медицинаға 

қолжетімділікті қамтамасыз етеміз. Көліктік медицина 

дамытылып, қашықтықтан диагностикалау мен емдеудің заманауи 

әдістері енгізілуге тиіс.

Медициналық туризмді дамыту үшін жағдай жасаймыз. 

Қазақстан елге сапалы ем қабылдауға мүдделі шетел азаматтарын 

тарту саласында өңірлік көшбасшыға айналуға тиіс. 

Қоғамдық денсаулық сақтауға және алғашқы медициналық-

санитариялық көмек көрсетуге арналған шығыстарды ЭЫДҰ 

елдеріндегідей денсаулық сақтау жүйесін қаржыландырудың 

жалпы көлемінің 40%-ынан 60%-ына дейін ұлғайтамыз. Сондай-ақ 

денсаулық сақтауды қаржыландырудағы өңірлік теңгерімсіздік 

мәселесін шешу қажет.

Балалар медицинасының қолжетімділігі мен сапасын 

арттырамыз. Көп бейінді балалар емханаларының жұмысы, 

сондай-ақ білім беру мекемелерінде медициналық қадағалау 

сапасы жақсартылуға тиіс. 

Оңалту қызметін дамытамыз. Отандық медицина алдын алу мен 

емдеуге ғана емес, пациенттерді белсенді өмір сүруге қайтару 

үшін оңалтуға да бағдарлануға тиіс.

Электрондық денсаулық сақтауға қолдау көрсетеміз. Әрбір 

қазақстандықтың денсаулық паспорты жасалуға тиіс. 
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Ана болуды қолдау үшін медициналық көмектің сапасын 

жақсартамыз. Жергілікті жерлерде әйелдер  консультацияларының 

қызметі күшейтілуге, жүктілікті жүргізу үшін жауапкершілік, бала 

тууды бақылау және отбасылық кеңес беру арттырылуға тиіс. 

Әртүрлі ауруларға қарсы вакцина егу бағдарламаларын кеңейтуді 

ынталандырамыз. Олар ашық және мемлекеттің бақылауында 

болуға тиіс. Вакциналар бойынша іргелі зерттеулер жүргізілуі 

керек.

Дәрі-дәрмектің бағасын төмендету үшін жұмыс жүргіземіз. 

Қазақстандық өндірушілер шығаратын қажетті дәрілер қатарын 

кеңейту қажет. 

III. САЛАУАТТЫ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ. 

Біз Қазақстанда ұзақ өмір сүру дәстүрлерінің қалыптасуын, ал 

біздің азаматтарымыз аурудың салдарларымен емес, оның 

себебімен күресудің маңыздылығын түсінгенін қалаймыз. 

Уақыт өте келе елімізде өмір ұзақтығын ЭЫДҰ елдерінің 

көрсеткіштеріне жеткізуге, яғни 77 жасқа дейін ұзартуға, ал  

Қазақстан халқының жалпы санын  21 млн. адамға дейін жеткізуге 

ұмтылу қажет. Бұл үшін біз:

Бизнес-қоғамдастықпен ынтымақтаса отырып дүкендердегі таза 

өнімдер қатарын кеңейтуді ілгерілетеміз.

Мектепте тамақтандыру стандарттарын жақсартамыз. Мектеп 

асханалары қазақстандықтардың жаңа буыны арасында салауатты 

өмір салтын қалыптастыра отырып, салауатты тамақтандырудың 

үлгісіне айналуға тиіс.

Балалар мен жасөспірімдердің бұқаралық спортпен айналысуы 

үшін жағдай жасаймыз. Мектепте және аулаларда спорт 

алаңдарын жаппай салу мен ашу жүзеге асырылатын болады. 
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Психологиялық көмек көрсетуді кеңейтуге ықпал етеміз. 

Қазақстандықтардың психологиялық денсаулығы денсаулық 

сақтау жүйесінің негізгі басымдықтарының біріне айналуға тиіс. 

Біз балалар психологиялық көмегінің сапалы дамуына қолдау 

көрсетеміз. 

Темекі шегумен, алкоголь мен есірткі пайдаланумен, әсіресе 

жастар арасында күресті жалғастырамыз. 
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Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанның экономикасы сенімді 

дамып келеді. Бірақ қазіргі экономикалық үлгі елдің даму 

қарқынына әсер етуге қабілетті бірқатар ішкі және сыртқы 

факторлардың ықпалына ұшырап отыр. 

Әлемдегі технологиялық өзгерістер. Төртінші өнеркәсіптік 

революция еңбек нарығын айтарлықтай өзгертеді. Ол адамзат 

алдына жаңа міндеттер қояды. Цифрлық шешімдердің пайда 

болуы төмен- және орташа білікті еңбекке деген сұраныстың 

төмендеуіне алып келеді. Бұл көптеген адамдардың 

бақуаттылығына әсерін тигізуі мүмкін. 

Бағаның әлемдік өсуі. Ауыл шаруашылығы өнімінің әлемдік 

бағасы айтарлықтай өсті. 2000-шы жылдардағы төмен баға 

кезеңінен бері бидайдың бағасы, атап айтқанда, 2,2 есе, жүгерінің 

бағасы – 1,8 есе дерлік, ал күріштің бағасы 2 еседен артық өсті. 

Дамушы елдерде азық-түлік тауарларының құны өскен кезде 

тамаққа жұмсалатын шығындар азаяды. 

Сауда-экономикалық қатынастар трансформациясы. Біз әлемдік 

экономикаға қомақты ықпал ететін сауда соғыстарының куәсі 

болып келеміз. Сауда протекционизмі саясаты бүкіл әлемдік сауда 

саясатының ландшафты мен инфрақұрылымын өзгерте келе 

өндірістік қуаттарды қайта бөлумен қатар жүреді.

Қаржы жүйесінің тұрақсыздығы. Соңғы 50 жылдағы әлемдік 

экономикалық дағдарыстар тізбегі олардың көбінесе қаржы 

жүйесінің тұрақтылығына әсер ететіндігін көрсетті, бұл халықтың 

өмір сүру деңгейіне сөзсіз ықпал етеді. Жосықсыз қаржы 

институттарының жұмысынан, ең алдымен, қарапайым азаматтар 

жапа шегеді. 

Қазақстан әлемдік экономикаға кіріккен әрі оның бір бөлігі болып 

табылады. Сондықтан жаһандық сын-қатерлерге жауап іздеуіміз 

керек. 
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«Нұр Отан» партиясы инклюзивтік экономикалық саясатты іске 

асыратын болады. Біз бақуаттылықтың өсуін әрбір жекелеген 

азамат сезінетіндей экономика құруға тиіспіз.

Біздің бағдарымыз – ЖІӨ көрсеткішінің өсімі ғана емес, 

қазақстандықтардың көпшілігінің өмір сүру деңгейін көтеретін 

жоғары  әрі орнықты экономикалық даму. Біз нарық пен 

ресурстарға қол жеткізудегі мүмкіндіктердің тең болғанын, сондай-

ақ экономиканың дамуы әрбір азамат үшін пайдалы болғанын 

қалаймыз.  
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I. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ТАБЫСЫН АРТТЫРУ. 

Еңбекақы мөлшері қазақстандықтардың лайықты өмір сүру 

деңгейін қамтамасыз етуге тиіс. Бұл үшін біз:

Барлық еңбек адамдарының табысын кезең-кезеңмен ұлғайтуға 

қол жеткіземіз. Бюджеттік салада да, жеке меншік секторда да 

еңбекақы мөлшері азаматтарымыздың лайықты өмір сүруін 

қамтамасыз етуге тиіс.

Бюджет саласының жалақысы төмен қызметкерлері мен 

атқарушы органдардың  төменгі сатыдағы қызметкерлерінің 

жалақыларының көтерілуіне қол жеткізу бағытында жұмыс 

жүріземіз. Бұл санаттағы қызметкерлердің еңбекақысы 2019 жылы 

тиісінше 30% және 25%-ға көтерілетін болады.  

Тұрақты жұмыс орындарын ашу, қызметкерлерді оқыту, қайта 

оқыту және кәсіпкерлікті дамыту арқылы орнықты және өнімді 

жұмыспен қамтуға қол жеткіземіз. Жұмыссыздық деңгейі 4%-дан 

аспауға тиіс.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қазақстандықтарға қатысты 

стратегияны жетілдіреміз. Азаматтарымыздың бұл санаты 

мемлекеттік қолдау көрсету бағдарламаларының, зейнетақы және 

салықтық жүйенің, сондай-ақ әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінің толық құқылы қатысушысы болуға тиіс.

II. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТӨМЕН 

ИНФЛЯЦИЯ. 

Тұрақты макроэкономикалық орта – елді әлеуметтік-

экономикалық және технологиялық жаңғыртуды табысты өткізу 

үшін қажетті шарт. Біз әрбір азаматқа өмір сүру мен жұмыс істеу 

үшін оңтайлы жағдай жасауымыз керек. Бұл үшін біз:

Экономиканың өнімділігін арттыру мен әртараптандыру, 

бәсекені, жеке меншік және қаржы секторын дамыту есебінен 

ЖІӨ-нің кемінде жылына 4-5%-ға өсуін қамтамасыз етеміз.
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Бюджет шығыстарын теңгерімді етуге ұмтыламыз. Бюджет 

шығыстарының нақты өсу қарқыны ЖІӨ нақты өсу қарқынына 

сәйкес келуге тиіс. Біз қалтамызға қарай өмір сүруге және 

табысымыздан артық жұмсамауға тиіспіз.

Ақша-кредит саясатын тұрақты баға деңгейін қамтамасыз етуге 

бағыттаймыз. Инфляцияны жылына 3-4% дейін жеткізу қажет. 

Бюджеттің мұнайға тәуелді емес тапшылығының мөлшерін жыл 

сайын қысқартамыз. Ұлттық қорды болашақ ұрпақ үшін сақтай 

отырып, одан алатын қарызды азайту қажет.

Мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарызын 

біртіндеп қысқартамыз.

III. ОТАНДЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ 

ЖӘНЕ ЦИФРЛАНДЫРУ. 

Біз мұнайға тәуелді секторға тәуелділікті біртіндеп азайтуға 

тиіспіз. Ең алдымен, ішкі нарықты бірінші кезекте қажет 

тауарлармен қамтамасыз етуіміз керек. Бұл экономиканың 

орнықтылығын арттырып, адамдарға сапалы әрі арзан өнімдер 

мен қызметтер ұсынбақ.

Экономиканы әртараптандыру экономикалық өсудің қажетті 

шарты болып қалып отыр. Ол Қазақстанның табиғи бәсекелес 

басымдықтары бар салаларға екпін жасаумен жүзеге асырылуға 

тиіс. Бұл үшін біз:

«Қарапайым заттар экономикасын» дамыту үшін жағдай 

жасаймыз. Ішкі нарық өзіміз өндіретін бірінші кезекте қажетті 

тауарлармен қамтамасыз етілуі керек.

Елдің экономикалық мамандануының болашағы бар бағыттарын 

дамытуды ынталандырамыз. Қазақстан бәсекеге қабілетті ұлттық 

брендтерімен халықаралық нарыққа шығуы қажет.
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Қолымызда бар және қосылған құны шикізатты терең өңдейтін 

жоғары өнім алатын  салаларды дамытамыз. 

Агроөнеркәсіптік кешенді сапалы дамыту үшін жағдай 

жасаймыз. Агроөнеркәсіптік салаға ауыл шаруашылығы өнімінің 

өнімділігін, өңдеу тереңдігін арттыруға, отандық азық-түліктің 

экологиялық тазалығын және қауіпсіздігін жоғарылтуға 

мүмкіндік беретін жаңа технологияларды енгізу 

ынталандырылатын болады. 

Қазіргі жұмыс істеп тұрған қаржы құралдарын жетілдіру және 

жаңаларын енгізу арқылы АӨК субъектілері үшін 

қаржыландырудың қолжетімділігін арттырамыз. 

Отандық IT-саланы дамыту үшін жағдай жасаймыз. IT-секторды 

қолдау құралдарын көбейту, сондай-ақ венчурлік 

қаржыландыруды дамыту қажет. Электрондық коммерцияны 

дамыту керек. Astana Hub әлемдік нарықта бәсекеге түсе алатын 

инновациялық бизнес құрудағы жетекші алаңға айналуға тиіс. 

Қазақстанда инновациялық қызметті, оның ішінде негізінен 

ҒЗТКЖ қаржыландыратын компанияларға салықтық жеңілдіктер 

беру есебінен ынталандырамыз.

Еңбек өнімділігін жан-жақты – орташа есеппен 3 есе арттыруға 

ұмтыламыз. Еңбек өнімділігін арттыру бойынша 2020-2025 

жылдарға арналған ұлттық жоспар әзірленуге тиіс. Өнімділік 

көрсеткіштері барлық бюджеттік бағдарламалар мен 

стратегиялық жоспарларға енгізілуі керек.
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IV. ОРНЫҚТЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫ. 

Орнықты қаржы секторы, банктік жүйе және нарықтың басқа да 

құралдары азаматтар мен бизнестің өз жинақтарын сақтап, 

көбейтуі үшін, қолжетімді әрі арзан кредиттер алуға мүмкіндік 

жасауға тиіс.

ЭЫДҰ елдерінде дамыған қаржы жүйелері экономиканың 

локомотиві болып табылады. Қаржы жүйесін тиімді реттеу 

дағдарыс уақытында халықтың әл-ауқатын сақтап, экономикалық 

жандану уақытында оны көбейте түсуге тиіс. Бұл үшін біз:

Банктік жүйеге сенімді арттыруға ықпал етеміз. Экономикаға 

кредит берумен қатар қаржы институттарының басты қағидаты 

салымшылардың мүдделерін сөзсіз қорғау болуға тиіс. 

Депозиттерге кепілдік беру жүйесін салымдардың жекелеген 

түрлері үшін кепілдікті кеңейту бөлігінде жетілдіру қажет.

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік бақылау 

мен реттеуді күшейтуге ұмтыламыз. Ұлттық Банк 

салымшылардың мүдделерін сөзсіз қорғау қағидатын 

басшылыққа ала отырып, қадағалау процесінде тәуекелге 

бағдарланған тәсілді жүзеге асыруға және банк міндеттемелерін 

мәжбүрлеп қайта құрылымдау тетіктерін пайдалануға тиіс. 
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Орныққан орта таптың болуы қоғамның бақуаттылығының аса 

маңызды индикаторларының бірі болып табылады. Экономикасы 

дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, шағын бизнес 

өкілдері орта таптың қалыптасып, дамуында негізгі рөл атқарады.

Бүгінгі күні бизнестің еркін жұмыс істеуі жолында әлемнің көптеген 

елдерінде де орын алып отырған бірнеше кедергілер бар. 

Қаржыландыру көздерінің қолжетімділігі. Қаржы ресурстарының 

қолжетімділігі дамушы елдердегі бизнес үшін негізгі 

проблемалардың біріне айналды. Әсіресе ұзақ мерзімді 

қаржыландыру мәселесі өзекті болып отыр. 2008-2010 жылдардағы 

дағдарыстан кейін банктер өздерінің кредиттік саясатын 

айтарлықтай қатаңдатып жіберді, бұл шағын және орта бизнесті 

кредиттеуді қымбаттатып, қол жетімділікті азайтты. 

Өсудің жаңа белестері. Бизнес Интернетке белсенді түрде көшуде 

және ЖІӨ құрылымындағы Интернет-бизнестің үлесі өсіп келеді. 

Ақпараттық технологиялар өсудің жаңа мүмкіндіктерін, жаңа 

белестерін, жаңа орындарын ашуда. 

Мемлекеттің экономикаға қатысуы. Егер мемлекеттің экономикаға 

қатысуы стратегиялық салалармен шектелмесе, онда бұл бәсекеге 

барынша әсер етеді. ЭЫДҰ елдерінде мемлекеттік меншіктің үлесі 

ЖІӨ-нің 15%-ынан аспайды, бұл бизнесті дамыту үшін қолайлы 

жағдай туғызады. 

 «Нұр Отан» партиясы Қазақстанда бизнесті жүргізу үшін қолайлы 

жағдай жасауды өз мақсаты ретінде ұстанады.  

Нарық бәсеке қағидаттарының негізінде жұмыс істеп, оған кірудегі 

кедергілер төмен болуға тиіс. 
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I.  МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАҒА ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСУЫН АЗАЙТУ.

Мемлекет экономикада, ең алдымен, нарықта ойын 

қағидаларының орындалуын қадағалайтын төрешінің рөлін 

атқаруға тиіс. Мемлекеттің экономикаға тікелей қатысуын азайту 

қажет. Бұл үшін біз:

Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру процесін аяқтау 
және бәсекелестікті дамыту есебінен мемлекеттің экономикаға 
қатысу үлесін 15%-ға дейін азайтамыз. Мемлекет қатысатын 
компаниялардың түпкілікті тізбесі қалыптастырылуға тиіс. 

Шағын және орта бизнесті дамыту үшін жағдай жасаймыз.     

2030 жылға қарай оның үлесі ЖІӨ-нің кемінде 40%-ын құрайтын 

болады.

Табиғи монополиялар және азаматтардың денсаулығы мен 

қауіпсіздігіне тікелей байланысты кәсіпкерлік қызмет түрлері 

саласындағы мемлекеттің реттеуші рөлін жандандырамыз.

Қоғамдастықты тарта отырып тұрғын үй-коммуналдық 

қызметтерге тарифтердің негізді және ашық белгіленуіне 

ұмтыламыз. 

II. БИЗНЕСКЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚАҒИДАТТАРЫН 

ЖАҚСАРТУ. 

Осы саладағы ашықтық – біздің басымдығымыз. Мемлекеттік 

қолдау тиімді болып, оны шын мәнісінде қажет ететін 

кәсіпорындарға ғана көрсетілуге тиіс. Бұл үшін біз:

Бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдай жасаймыз. 2030 жылға 

қарай Қазақстан Дүниежүзілік банктің “Doing Business” рейтингі 

бойынша жетекші 20 елдің қатарына кіруі керек.

Бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік  әртүрлі салалардағы 

бағдарламалардың тиімділігіне егжей-тегжей талдау жасауды 

жүзеге асырамыз. 
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Салықтық әкімшілік етудің тиімділігі мен ашықтығын 

арттырамыз. Салық жүйесі мемлекет пен салық төлеушілердің 

мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етуге тиіс.

Әкімшілік кедергілерді одан әрі төмендетуге, оның ішінде рұқсат 

беру рәсімдерін цифрландыру арқылы тырысамыз.

Шетелдік инвестицияларды тарту саясатын жетілдіреміз. 

Шетелдік инвесторлар үшін қажетті жағдай жасау мен 

ынталандыру негізгі құралға айналуға тиіс.

Тәуекелі жоғары инновациялық жобаларды қолдау үшін венчурлік 

қаржыландыру көлемдерін ұлғайтуға жағдай жасаймыз.

III. БИЗНЕС ҮШІН КРЕДИТ БЕРУДІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН АРТТЫРУ. 

Кез келген бизнесті дамыту үшін қаражат керек. Оған 

қолжетімділікті арттыру мемлекеттің экономикалық саясатының 

басымдықтарының бірі болуға тиіс. Қолжетімді кредит беру шағын 

және орта бизнесті ынталандыруға қабілетті. Бұл үшін біз:

Экономикадағы кредит берудің өсуіне ықпал етеміз. ЖІӨ-ге 

шаққандағы несие қоржының арақатынасын ұлғайту қажет. 

Сондай-ақ жылына негізгі капиталға ЖІӨ-нің 30%-ынан кем 

болмайтын инвестициялар тартуды қамтамасыз ету керек. 

Ауыл шаруашылығына ұзақ мерзімді инвестиция салу үшін 

жағдайды жақсартамыз. Агроөнеркәсіп саласында кәсіпкерлікті 

дамыту мемлекеттің экономикалық саясатындағы 

басымдықтардың бірі болуға тиіс. 

Қор нарығының құралдары (KASE, МФЦА) арқылы бизнесті 

қаржыландырудың баламалы көздерін дамытуға ұмтыламыз. 

Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін көтермелеу ретінде шағын 

кредит беру құралдарын дамытамыз. Бұл құрал шағын бизнесті 

мемлекеттік қолдау бағдарламаларында белсенді пайдаланылуға 

тиіс.
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Барлық адамдардың жайлы өмір сүруге құқығы бар. Адамдар таза 
су мен ауаға қол жеткізбейінше, сапалы жолдар мен лайықты 
тұрғын үй болмайынша, азаматтардың әл-ауқатының өсуі туралы 
айта алмаймыз. 

Әлемде қазақстандықтар үшін жайлы орта жасау кезінде ескеретін 
ағымдар орын алып отыр.

Урбандану. Әлем халқының жартысы қалаларда тұрып жатыр. 
Жақын уақытта экономикалық өсімнің 60%-ы ірі қалаларға 
шоғырланатын болады. 

Қала халқының артуы инфрақұрылымды дамытуды талап етеді. 
Адамдардың тыныс-тіршілігіне жайлы болу үшін қалаларда жақсы 
жолдар, қолжетімді көлік, алуан түрлі сервис пен сапалы тұрғын  үй 
болуға тиіс. 

Қалалардың көбеюі экологияға әсер етеді. Әлем елдері үшін ауа 
мен судың тазалығы аса өзекті мәселеге айналуда.  Ең қиыны, 
қалалар мен агломерацияларды қоршаған ортаны сақтай отырып, 
қалай дамытуға болады деген мәселе.

Қазақстанда адам саны миллионнан асатын республикалық 
маңыздағы үш қала бар және қалған облыс орталықтарын одан әрі 
ірілендіру белсенді түрде жүргізіле бермек, біз урбанданудың 
барлық қатерлері мен мүмкіндіктерін ескеруге тиіспіз.

«Нұр Отан» партиясы біздің азаматтарымыздың негізгі 
мұқтаждықтарын қамтамасыз етіп қана қоймай, оларға еркін 
демалуға, әлеуметтенуге және дамыған елдердің стандарттарына 
сай келетін қоғамдық кеңістіктер құруға мүмкіндік беру керек деп 
санайды.

Біз  белсенді урбандану мен қоршаған ортаны сақтап қалу 
арасындағы,  экономиканы дамыту мен табиғи ресурстарды үнемді 
пайдалану арасындағы теңгерімді табу қажет деп санаймыз.

Партия Үкіметпен бірлесіп «Құтты мекен» партия жобасын іске 
асыратын болады, ол азаматтарымыздың өмір сүру сапасын жан-
жақты арттыруға бағытталмақ. Жоба халықты тұрғын үймен 
қамтамасыз ету, білім беру мен денсаулық сақтаудың қолжетімділігі, 
бүкіл ел бойынша инфрақұрылым мен тұрғын үй-коммуналдық 
саланы жетілдіру, сондай-ақ таза экологиялық ахуалды сақтау 
мәселелерін қамтиды. 

Біз өмір сүру сапасының жаңартылған өңірлік стандарттарына 

негізделген, еліміздің Жаңа Картасын қалыптастыруымыз қажет.  
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I. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН САПАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ.

Нарық жағдайында мемлекет азаматтарға өтеусіз негіздегі тұрғын 

үйді ұсына алмайды. Алайда біз әрбір отбасына қолжетімді болуға 

тиіс жаңа тұрғын үй құрылысына қолдау көрсетеміз. Бұл үшін біз:

Жыл сайын кемінде 12-13 млн. шаршы метр тұрғын үй салатын 

боламыз. Тұрғын үймен қамтамасыз ету деңгейін халықаралық 

стандарттарға дейін, атап айтқанда бір адамға қазіргі 21,6 шаршы 

метрден 30 шаршы метрге дейін жеткізуіміз қажет. 

Ипотекалық кредиттің қолжетімділігін арттыра түсеміз. 

«7 – 20 – 25» бағдарламасын белсенді түрде ілгерілетуіміз қажет. 

Стандартты ипотека бойынша мөлшерлемелерді айтарлықтай 

төмендету үшін жағдай жасалуға тиіс.

Көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған жалға берілетін тұрғын үйдің ауқымды құрылысын 

ынталандыратын боламыз.

Жеке бизнестің тұрғын үй салуын ынталандырамыз. Бизнес ірі 

қалаларда ғана емес, еліміздің бүкіл аумағында эконом-санаттан 

бастап бизнес-санатқа дейінгі тұрғын үйге деген сұранысты 

қанағаттандыруға тиіс.

Аумақтарды инфрақұрылымдық тұрғыдан абаттандыру арқылы 

қалаларда және ауылдық елді мекендерде жеке тұрғын үй 

құрылысын дамытамыз.

Құрылыс сапасына, құрылыс материалдарының экологиялық таза 

болуына және ғимараттардың энергияны сақтау тиімділігіне 

бақылауды күшейтеміз.

«Ақылды қалалар» бірыңғай жүйесін қалыптастыру үшін ТКШ 

жұмысына цифрлық технологияларды енгіземіз. Олар өзін-өзі 

басқару органдары, басқарушы және сервистік компаниялар, 

қызмет көрсетуші коммуналдық кәсіпорындар жұмысының 

ашықтығын да қамтамасыз етеді.
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II. ЖОЛ САЛУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЛҒАЙТУ, ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ.

Еліміздегі елді мекендер жолы сапалы және азаматтарға арналған 

инфрақұрылым жақсы болуға тиіс. Бұл үшін біз:

Жергілікті автомобиль жолдарының заманауи желісін кеңейтуге 

қол жеткіземіз. Бұл жолдар ірі қалаларды ғана емес, облыстарды, 

аудандарды және ауылдық елді мекендерді де байланыстыруға 

тиіс. 2025 жылға қарай облыстық және аудандық маңызы бар 

жолдардың 95%-ының жағдайын жақсартуымыз қажет. 

Қоғамдық көлікті дамытуды ынталандырамыз, оның ішінде 

автобус парктерін жаңарту және баламалы көлік түрлерін 

(каршеринг, электр- және велокөлік) пайдалану.

Әуежайлар, авто және теміржол вокзалдары жолаушылар үшін 

қолжетімді, көпфункционалды және қолайлы болу үшін олардың 

реконструкциясын қамтамасыз етеміз. 

Жаяу жүргіншілерге арналған көшелер мен қоғамдық кеңістіктер 

санын арттыруды ынталандырамыз, олар елді мекендерде өмір 

сүру жайлылығын арттыра түседі. Халыққа көрсетілетін 30 

неғұрлым қажетті қоғамдық қызметтер мен игіліктердің 

қолжетімділігі қамтамасыз етілуге тиіс.

Ауыл тіршілігіне жаңартылған стандарттарды, оның ішінде 

әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның жаңартылған 

стандарттарын . Ауылда өмір сүру үшін енгізетін боламыз

толыққанды жағдай жасау мақсатында ауылдық елді мекендерді 

медициналық, білім беру, мәдени, спорт тұрғысынан 

қамсыздандыру қажет. 

Астана, Алматы және Шымкент сияқты ірі қалалардың  шетіндегі 

мекендердің мәселелерін шешуге қол жеткізуге ұмтыламыз. 

Сонымен қатар шағын және моноқалаларды дамыту қажет. Бұл 

үшін жыл сайын бюджеттен қажетті қаражат бөлінуі керек. 
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Ауылда халық тұтынатын тауарларды өндіру, ауылшаруашылығы 

өнімдерін  қайта өңдеу және басқа да бағыттар бойынша бизнесті 

дамытуға жағдай жасаймыз.

Үкіметпен бірлесіп, ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған 

«Ауыл – Ел бесігі» жобасын іске асырамыз. Қазақстандағы әлеуеті 

бар перспективті ауылдарды өсу мен тұрақты даму ортасына 

айналдыруға ынталандыру қажет.

Туристік инфрақұрылымды толыққанды дамыту үшін жағдай 

туғызатын боламыз. Республикалық туристификация картасының 

барлық туристік объектілеріне көліктің кедергісіз жетуін 

қамтамасыз ету қажет. 

III.  ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА АХУАЛДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

Қазақстан экологиясы анағұрлым таза, бақуатты әлем елдерінің 

біріне айналуға тырысуы қажет. Қоғамда табиғатқа ұқыпты қарау 

және өндіріс пен тұрмыста экологиялық таза технологиялардың 

ендірілуін қолдау мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесуге 

тиіспіз. Бұл үшін біз:

Еліміздің барлық тұрғындарының таза ауыз суға қол жеткізуін 

қамтамасыз етеміз. 2030 жылға қарай Қазақстанның барлық 

қалалары және перспективті ауылдардың 90%-ы 

орталықтандырылған сумен жабдықталуға тиіс. Судың сапасына 

мониторинг жүргізуге азаматтық секторды белсенді түрде тарту 

керек. Қалаларда да, ауылдық жерлерде де суды тазартатын және 

оның үнемді жұмсалуына мүмкіндік беретін жаңа 

технологиялардың енгізілуін қолдайтын боламыз.

Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыра түсу 

бағытында жұмыс жасаймыз. Баламалы энергетика, оның ішінде 

жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 2030 жылға қарай 30%-ға 

дейін жетуге тиіс. 
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Жылумен жабдықтаудың кеңінен газға көшуін қамтамасыз 

етеміз. Тұрғын гимараттар мен үй-жайларды жылытуға арналған 

қатты отынды пайдалануды қысқартуымыз керек. Мұның өзі ауаға 

зиянды заттардың шығарындысын бірнеше рет азайтуға 

береді. Облыс орталықтарында көмірді пайдалану мүмкіндік 

ал республикалық маңызы бар қалаларда 2030 азайтылуға тиіс, 

мүлдем тоқтатуымыз керек. Тұтастай алғанда жылға қарай 

мекендердің кемінде 56%-на газ өткізілуге тиіс. еліміздегі елді 

Пластиктен жасалған материалдарды экологиялық тұрғыдан 

дұрыс пайдалану мәдениетін қалыптастырамыз. 2030 жылға 

қарай қатты тұрмыстық қалдықтардың 100%-ның қайта өңделуін 

қамтамасыз ету керек. Тұрмыстық мақсаттарда пайдаланылған 

пластикті өткізуді ынталандырудың тетіктері енгізілетін болады. 

Сонымен қатар ел аумағында пластиктен жасалған пакеттерді 

сатуға біртіндеп тыйым салу қажет.

Қазақстан фаунасы түрінің әралуандылығын сақтап қалу 

бағытында жұмыс жүргіземіз. Қазақстанда мекендейтін барлық 

жануарлардың базалық мамандандырылған картасын әзірлеп, ел 

фаунасын қорғау бойынша пәрменді шаралар қабылдануға тиіс.
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Елбасы бастамашылық жасайтын ауқымды әлеуметтік 

өзгерістердің табысты іске асуы басқару жүйесінің барлық 

деңгейіндегі атқарушы органдардың нақты әрі тиімді 

жұмысымен қатар жүреді.   

Әлемдегі барлық елдердің үкіметтері бүгінгі таңда 

трансформацияның түрлі кезеңдерін бастан кешуде. Бұл 

бірқатар факторлардың әсеріне, ең алдымен, мемлекет пен 

азамат арасындағы өзара қатынастар парадигмасының 

өзгеруіне байланысты. 

Азаматтарды мемлекеттік басқару тетігіне тартудың деңгейін 

арттыру. Әлеуметтік желілер, азаматтық қоғам институттары 

азаматтардың маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдау 

процесіне айтарлықтай әсер етуіне мүмкіндік береді.   

Мемлекеттің транспаренттілігіне қойылатын талаптарды 

арттыру. Көптеген елдерде билік институттарын қоғам 

тарапынан көбірек бақылау қажеттігі күн сайын өсіп келеді 

және осы бақылау мемлекеттік органдар тиімділігінің және 

есептілігінің басты кепіліне айналуда. 

Басқару процестерін автоматтандыру және «цифрлық 

мемлекетке» көшу есебінен тұрғындардың шенеуніктермен 

тікелей қатынасы азая түседі. 

Мемлекеттің әлеуметтік маңыздылығын арттыру. Барлық 

азаматтардың арасында өмірлік маңызды қоғамдық игіліктерді 

әділ бөлуде мемлекеттің рөлі артып келеді. Бұған халықаралық 

ұйымдардың – БҰҰ мен ЭЫДҰ саясаты да ықпал етеді.

49

7-мақсат: АЗАМАТТАРДЫҢ МҮДДЕСІН БІЛДІРЕТІН ТИІМДІ МЕМЛЕКЕТ 

 #10maqsat 



Біздің пайым бойынша заманауи мемлекеттік аппарат еліміздің 

әрбір тұрғыны үшін өмір сүрудің жоғары сапасын, мығым 

әлеуметтік кепілдіктерді, даму үшін мүмкіндіктерді және қауіпсіз 

өмірді қамтамасыз етуге тиіс. 

«Нұр Отан» партиясының міндеті – Қазақстанның барша 

азаматтарының игілігіне қызмет ететін мемлекеттік басқарудың 

тиімді жүйесін қалыптастыруға ықпал ету.
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I. МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТТЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖАҢҒЫРТУ. 

Қазақстанның мемлекеттік қызметі ЭЫДҰ-ның сыныптамасы 

бойынша қазіргі кәсіптік-стратегиялық деңгейден инновациялық 

деңгейге көтерілуге тиіс. Оның белгілері – азаматтарға бағдарлану, 

инклюзивтілік, бастамашылдық, қолда бар және жаңа 

технологиялармен жұмыс істей алу. Бұл үшін біз:

Мемлекеттік институттар қызметіне, оның ішінде Қоғамдық 

кеңестер шеңберінде Бұдан басқа, қоғамдық бақылауды күшейтеміз. 

«Ашық Үкімет» жобасының функционалы мен мүмкіндіктерін нығайту 

қажет.

Мемлекеттік аппарат қызметінің одан әрі жан-жақты цифрлануына 

жәрдемдесеміз. Барлық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 

100%-ын электрондық форматқа көшіру керек.

Билік органдарының ішкі процестерінің кері инжинирингін талап 

етеміз, атап айтқанда корпоративтік менеджмент және жобалық 

басқару қағидаттарына көшу шеңберінде. 

Мемлекеттік қызметтің беделін нығайтуға көмек көрсетеміз. 

Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және ілгерілету процесі, олардың 

еңбегіне ақы төлеу деңгейі икемді және жаңа кадрлардың келуіне 

ықпал етуге тиіс.

II. АЗАМАТТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

ЭЫДҰ елдеріндегі қауіпсіздік деңгейі біз үшін үлгі болып табылады. Осы 

саладағы əлемдік тəжірибені Қазақстанға енгізуге тырысамыз. Бұл үшін біз:

Құқық қорғау жүйесінде сапалы өзгерістердің жүргізілуіне қол 

жеткіземіз. ІІМ реформасы саланы өздеріне тән емес функциялардан 

босатуды, құрылымы мен құрам санын оңтайландыруды, 

қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуын арттыруды, халықпен жұмыс 

істеудің заманауи форматтарын енгізуді қамтиды.
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Сот жүйесін жаңғыртуға ықпал етеміз. Партия цифрлық 

форматтарды енгізу, сот жүйесін сапалы дамыту және кадрларды 

жаңарту үшін жағдай туғызады.

Еліміздің қорғаныс қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесеміз, 

Қарулы Күштерді нығайту жөніндегі және әскери қызметшілердің 

өмір сүрудің жоғары деңгейіне қол жеткізуі жөніндегі шараларды 

қамтамасыз етеміз.

Қазақстанның халықаралық қоғамдастықтағы тұғырын бекемдей 

түсеміз және Мемлекет басшысының бітімгершілік бастамаларын 

дәйекті түрде іске асырамыз. 

III. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту – экономикалық 

өсуді қамтамасыз етудің және өмір сүру сапасын арттырудың 

маңызды шарты. Партияның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бағдарламасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік 

саясаттың идеологиялық негізін қалауға тиіс. Бұл үшін біз:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық стандарттарды 

ұлттық заңнамаға енгізіп, қолданамыз. Бұл мемлекет пен 

қоғамның осы жағымсыз құбылысқа қарсы күрестегі күш-жігері 

үшін бағыт-бағдар қалыптастырады.

Барлық деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге – 

Парламентке енгізілетін заң жобаларынан бастап, биліктің 

жергілікті органдарының тиісті актілеріне дейін сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу міндеттілігі енгізіледі. 

Квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылды күшейтеміз, бұл барлық жұмыс рәсімдерінің есептілігі 

мен ашықтығының пәрменді ұйымдастырушылық-құқықтық 

тетіктерін енгізуге тиіс. 
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Жеке секторға сыбайлас жемқорлық ұғымының түсіндірілуіне 

қол жеткіземіз. Қазақстан қоғамында осы әлеуметтік кесапат 

жөнінде құқықтық сана және оған деген төзбеушілік сезімін 

қалыптастыру қажет.

IV. ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ САЯСИ ЖҮЙЕНІ НЫҒАЙТУ.

Біз Елбасының басшылығымен саяси жаңғырту бағытын 

жалғастыратын боламыз, бұл заманауи мемлекеттің 

дамуының түйінді шарттарының бірі болып табылады.        

Бұл үшін біз:

Еліміздің саяси өміріне, орталық және жергілікті өкілді 

органдарға сайлауға белсене қатысамыз.

Азаматтарды шешімдер қабылдау және оларды іске асыру 

процесіне тартудың нақты тетігі ретінде жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарын дамытуға қолдау білдіреміз.

Партия жүйесін дамытуға, партияның саяси жүйедегі 

жүйеқұраушы рөлін нығайтуға бағытталған барлық 

бастамаларын қолдаймыз.
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Мемлекет пен қоғам арасындағы әріптестік қатынастар XXI 

ғасырдағы мемлекет табысының түйінді шарты болып табылады. 

Нақ дамыған азаматтық қоғам экономикалық дамуға 

айтарлықтай әсер ете алады. 

Қазіргі кезде дамыған елдерде азаматтық қоғамның даму 

парадигмасы мынадай трендтер шеңберінде өзгеруде.

Қоғам ішіндегі коммуникация процестерінің жеделдей түсуі. 

Интернет (ең алдымен, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер) 

азаматтық сектордың дамуына жаңа серпін берді. Ол белсенді 

азаматтарға мемлекеттік органдарға әсер ету құралын ұсынды. 

Бұдан басқа, азаматтық қоғамдастықтардың қалыптасу 

процестері анағұрлым ұтқыр әрі анағұрлым виртуалды болып 

келеді.

Қоғамның «желілік» құрылымы. Қоғамдық қатынастар мүдделі 

адамдар тобының нақты міндеттерін шешу үшін белгілі бір 

ахуалдарда қалыптаса батады. Азаматтық қауымдастықтар 

негізінде әрекет еткен азаматтық қоғамдарға қарағанда (ҮЕҰ 

және КЕҰ) қазіргі заманғы қоғам өзара іс-қимыл үшін ашық 

көптеген бейформалды желілік құрылымдардан тұрады. Олар 

конструктивті де, деструктивті де сипатта болуы мүмкін.

Қоғамдық қатынастарды дербестендіру. Азаматтық 

белсенділіктің белгілі бір ахуалға байланысты болуы жеке 

адамның оның басты элементіне айналатынына алып келеді. 

Қоғамдық мүдде белсенді және жауапты азаматтардың дербес 

мүдделерінен қалыптасады. 

«Нұр Отан» партиясы ынтымақтастық және жауапкершілік 

негізінде Қазақстан азаматтарын жалпыұлттық мәселелерді 

шешу үшін қатысуға ынталандыратын болады. 

Біз әрбір қазақстандық азаматтың елде болып жатқан 

процестердегі рөлінің арта бергенін қалаймыз. Азамат 

мемлекеттік саясатқа белсене араласып қана қоймай, өз елінің 

дамуына әсерін тигізуге тиіс. 



I  ЕЛБАСЫ АЙҚЫНДАҒАН ЖАҢҒЫРТУ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚОҒАМДА ІЛГЕРІЛЕТУ.  

Бұл құндылықтар халқымыздың ұлттық коды мен жаһандық 

жаңғырту  дүниетанымының үздік мақсатының үйлесімді 

синтезіне негізделген. Егер анағұрлым дамыған елдермен 

тереземіз теңдессін десек, ұлтымыздың  психологиясы мен әдет-

дағдысына өзгеріс енгізуіміз керек. Бұл үшін біз:

Қазақ тілінің латын әліпбиіне түбегейлі көшуіне ықпал етеміз. 

Бұл процесс жүйелі әрі дәйекті түрде жүзеге асырылуға тиіс. 

Қазақстандықтардың мәдени ашықтығын арттыруға, Қазақстан 

қоғамында құндылықтардың дұрыс жүйесін таратуға 

бағытталған партия жобаларын іске асырамыз. 

Еліміздің көркемөнер жастарын қолдаймыз, олардың 

жобаларын іске асыруға жәрдемдесеміз. 

Біздің көркемөнер және ғалым зиялы қауымның басқа елдердегі 
өздерінің әріптестерімен қарым-қатынастарын ынталандырып, 
халықаралық байланыстарды дамытамыз. 
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II. ҚАЗАҚСТАНДА ҮЙЛЕСІМДІ ҚОҒАМДЫҚ ҚАТЫНАСТАР ОРНАТУ. 

Қоғам жаңа қадам жасап, қазақ мәдениеті мен тілінің 

топтастырушы рөлін тануға негізделген қоғамдық интеграцияның 

парадигмасына көшу қажет деп есептейміз. Бұл үшін біз:

Қоғамда, ең алдымен Қазақстанның өскелең ұрпағы арасында 

қоғамдық үйлесім құндылықтарын ілгерілетеміз әрі бекітеміз. 

Қоғамның әрбір жаңа мүшесі қоғамдық үйлесім идеологиясын ана 

сүтімен бойына сіңіруі маңызды.

Қазақ халқының тілін, тарихын, дәстүрлерін, гуманитарлық және 

имандылық қағидаттарын елімізде тұратын барлық этностық 

топтардың өкілдері арасында кеңінен насихаттау қызметін 

жандандыра түсеміз.  

Қазақстанда тұратын барлық этностық топтардың үйлесімді 

дамуы үшін мүмкіндіктерді нығайта түсеміз. Оларға өз 

мәдениетін, дәстүрлері мен тілін сақтап қалу үшін барлық 

жағдайды ұсынуымыз қажет.

Қоғамдық тұрақтылыққа жағымсыз әсерін тигізуі ықтимал 

проблемаларды дер кезінде анықтаймыз. Партия азаматтық 

өзара іс-қимыл процестерінде медиатор қызметін атқармақ. 

Қазақстандық қоғамда және әлемде этносаралық және рухани 

үнқатысуды қолдап отырамыз. Біз Әлемдік және дәстүрлі діндер 

лидерлерінің съезі сияқты аса ірі үнқатысу алаңдарының 

қызметіне белсене араласуды және оны кеңінен насихаттауды 

жалғастырамыз.

Қазақстанның ұлттық бірегейлігін одан әрі дамыту мәселелері 

бойынша қоғамдық пікірталасты сараптамалық және 

ұйымдастырушылық тұрғыдан сүйемелдеуді жүзеге асырамыз.
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III. ПАРТИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ӘРІПТЕСТЕРДІҢ БІРІ РЕТІНДЕГІ 

АЗАМАТТЫҚ СЕКТОРМЕН БЕЛСЕНДІ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ.

Белсенді азаматтық қоғам мемлекеттік органдардың іс-

қимылын бақылай алады әрі толықтыра алады және 

бақылауға әрі толықтыруға тиіс. Бұл үшін біз:

Үкіметтік емес сектор институттарын Елбасының 

бастамаларын іске асыру төңірегіне стратегиялық 

топтастырамыз, «Қазақстан 2050» жалпыұлттық бұл үшін 
коалициясының, сондай-ақ Партияның демократиялық күштер 

ұйымдармен және басқа да алаңдармен өзара үкіметтік емес 
жөніндегі кеңесінің шеңберіндегі жұмысты күшейте іс-қимылы 

түсеміз.

Азаматтар мен мемлекет арасындағы коммуникациялық 

көпір ретінде әрекет етеміз. Партия белсенді азаматтарды аса 

маңызды жалпымемлекеттік шешімдерді талқылауға және 

тұжырымдауға тартатын болады, сондай-ақ қоғамдық-саяси 

процестерге азаматтардың қатысуын кеңейте түседі. 

Азаматтық бастамалар мен үкіметтік емес ұйымдарға 

олардың қоғам үшін маңызды жобаларының іске асуына 

жәрдемдесу арқылы қолдау көрсетеміз.
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Жастар – әрбір мемлекеттің болашағы. 

Бүгінгі таңда «Z ұрпақ» деп аталатын жаңа буын қазақстандықтар 

өзіндік даму кезеңіне белсенді түрде көтерілді. Әлемдік үрдістер 

қазіргі заманғы жастардың бұған дейінгі ұрпақтан өздерінің 

ұстанымдары бойынша айтарлықтай өзгеше екенін көрсетіп отыр. 

Олардың бірқатар ерекшеліктері бар.

Цифрлық технологиялар әлемімен тығыз байланыс. «Z ұрпақ» 

деп аталатын жаңа буын өкілдері цифрлық дәуірде дүниеге келіп, 

кемелдене бастады. Олар үшін онлайн – нақты өмірді 

айқындайтын құбылыс, ал әлеуметтік медиа – коммуникацияның 

негізгі құралы. 

Дарашылдық ұстанымы. Жаһандану және цифрландыру 

нәтижесінде жастардың мүлдем жаңа мәдени тұрпаты 

қалыптасты, олардың жүріс-тұрысы экономикалық тұрғыдан 

ұтымды, оларға іскерлік, өзі дербестік тән. Олар ақшаға көп мән 

бере бермейді, жайлы, қолайлы әрі тұрақты өмір сүруге 

басымдық береді.

Саламатты өмір салтына бағдарлану. Цифрлық ұрпақ өкілдері 

өмір сүру сапасын және өз денсаулығы жағдайын арттыру 

мәселесіне көп мән береді. 

«Нұр Отан» партиясы әлемдік үрдістерді ескере отырып, 

жастарды жан-жақты қолдауды күшейте түседі. 

Жастарға сапалы білім алу, тұлға ретінде даму, кәсіптік және 

шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі таныту үшін жағдай жасап, 

мүмкіндіктер туғызу – алдағы жылдарда табысты, дамыған әрі 

тұрақты Қазақстан алдында тұрған міндет.

Жаңа буын қазақстандықтар еліміздің стратегиялық бағытын 

ілгерілетуші күш болуға тиіс. Оларды жан-жақты қолдау «Нұр 

Отан» партиясы және оның «Жас Отан» жастар қанаты қызметінің 

басты бағыттарының бірі болып табылады. 
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I. ЖАСТАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ.

Еліміздің жас азаматтарына дамуы әрі тұлға ретінде өсіп-

өркендеуі үшін барлық жағдай жасалуға тиіс. Жаңа буын 

қазақстандықтардың өмірі халқымыздың алдағы ұрпақтарына 

қарағанда анағұрлым жақсы болуға тиіс. Бұл үшін біз:

Ірі қалаларда жалға берілетін тұрғын үй салу, сондай-ақ 

ипотекалық кредиттер бойынша бастапқы жарнаны субсидиялау 

тетіктерін енгізу есебінен жастардың тұрғын үй мәселелерін 

шешу жөнінде тиімді шаралар қолданамыз. 

Жас қазақстандықтардың әлемнің озат елдерінің деңгейінде 

білім алуы үшін жағдай жасаймыз. Білім беру процесінде 

шығармашылық ой-өрісін, білім-білік экономикасында өзін-өзі 

таныту дағдыларын дамытуға, ерте жастан кәсіптік бағдарлауға 

ден қойылу керек.

Жастарды еңбекпен қамту, жастардың бизнес-бастамаларын 

дамыту («Жас кәсіпкер») жөніндегі бағдарламалардың және 

стартаптарды қолдау бойынша тетіктердің іске асырылуына қол 

жеткіземіз. Жастарды еңбек өтілінсіз алғашқы жұмысқа алуға 

жұмыс берушілерді ынталандыратын шаралар кешенін қабылдау 

қажет.

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы шеңберінде қолдау 

шараларын жақсарту есебінен білікті жас мамандарды ауылға 

тартуға ықпал етеміз.  

Жастардың қажеттіліктерін түсіну және олардың мүдделерін одан 

әрі ілгерілету үшін жастар өкілдерімен кері байланыс орнатып, 

ұдайы қолдап отырамыз. 

Өз орнын таппаған жастардың (NEET) проблемаларын шешу 

үшін жағдай жасаймыз. Жас қазақстандықтар мемлекет пен 

қоғамның өзіне деген қамқарлығын сезінуі керек.  
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II. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ, ЖАСТАР АРАСЫНДА 

ПАТРИОТТЫҚ ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ.

Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның өз тарихын, оның 

әлемдік тарихи ағындағы рөлін түсінуі өте маңызды. 

Қазақстанның әрбір жас азаматының бойында патриоттық сезім 

мен белсенді өмір ұстанымын қалыптастыру маңызды іс болып 

қала береді. Бұл үшін біз:

Жастарды партияның жобалары, партия алаңдары мен іс-

шаралары, сондай-ақ студенттердің құрылыс жасақтары мен 

жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу арқылы қоғамдық 

өмірге тартамыз. 

Волонтер институтын дамытуды көтермелейміз. Еліне және 

қоғамға пайда әкелуге ұмтылатын жалынды жастарды мемлекет 

те, үкіметтік емес сектор да қолдауға тиіс.

Жастарды ғылыми қызметке ынталандырамыз. Жас 

ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін гранттық 

қаржыландыруға қосымша қаражат бөлінуге тиіс.

Қазіргі заманғы жастардың зияткерлік, имандылық дамуына оң 

әсерін тигізетін жаңа демалыс практикаларын қолдаймыз.

Жастар арасында отбасылық құндылықтарды әдетке 

айналдырамыз. Ана институтын қолдаумен қатар әке 

институтын дамыту, жас жігіттер бойына өзінің отбасы үшін 

жауапкершілік сезімін дарыту аса маңызды болмақ.

Жастарға бағытталған партия жобаларын іске асырамыз. Жас 

буын қазақстандықтарға ерте жасынан бастап дамуы мен өзін-

өзі танытуы үшін барлық мүмкіндіктер жасалуға тиіс.  
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III. МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН 

НӘТИЖЕЛІЛІГІН АРТТЫРУ.

Қазақстанға жастар саясатының жан-жақты пысықталған әрі 

пәрменді мемлекеттік стратегиясы қажет. Мемлекет жас буын 

азаматтарының қажеттіліктерінен ұдайы хабардар болуға және 

оларға тиісінше ден қоюға тиіс. Бұл үшін біз:

Жастарды және отбасын дамыту саласындағы Жол 

картасының орындалуын бақылаймыз. Елбасының жастарды 

қолдау жөніндегі барлық бастамаларының сапалы 

орындалуына қол жеткізетін боламыз. 

Жастардың қоғамдық ұйымдарын өңірлік деңгейдегі 

жастардың бастамаларын іске асыруға тартамыз. Бұл бағытта 

біз еліміздің өңірлерінде «Жас Отан» жастар қанатының 

жұмысын жандандырамыз.

«Партияның жас кадрлар резервін» қалыптастырамыз, оның 

мақсаты – мемлекеттік басқару жүйесі мен партия үшін 

заманауи және тиімді жаңашыл басқарушыларды ілгерілетуді 

дамыту.

  ол еліміздегі «Жас Отан» жастар қанатының рөлін арттырамыз,

жастар қозғалысының өзегіне айналып, бүкіл жастарды Елбасы 

саясаты төңірегіне жұмылдыруға тиіс.
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Әлемнің көптеген елдерінің саяси өмірінде қазіргі заманғы саяси 

партиялардың рөлі мен орнының түбегейлі трансформациясы 

орын алуда. Бұл әлеуметтік-экономикалық, саяси және ақпараттық 

салалардағы бірқатар өзгерістерге байланысты.

Партия бірегейлігі дағдарысы. Классикалық бөлінудің (сол 

жақтағылар, оң жақтағылар және центристер немесе 

либералдар, консерваторлар және социал-демократтар) 

өзектілігі біртендеп жоғалып келеді. Партиялар өздерінің саяси 

бағдары мен мүдделеріне қарамасытан өз қатарына неғұрлым 

көп жақтаушыларды тартуға тырысады.

Қоғам құрылымының өзгеруі. Орнықты әлеуметтік топтардың 

орнына «желілік» деп аталатын қоғамдастықтар келуде, олар 

белгілі бір ахуалға және ағымдағы өзекті күн тәртібіне 

байланысты қалыптасады. 

Бүкіл жақтағы саясаттың дербестенуі. Бұқаралық 

коммуникацияның жаңа құралдары, ең алдымен Интернет, 

саясатқа араласу процесін бірінші кезекте өз мүддесін алға 

қоятын жеке азаматтың деңгейіне дейін жеткізуге мүмкіндік 

туғызды. 

«Нұр Отан» партиясы жаңа тұрпаттағы партия ретінде ұстанады, 

ол өзінің жиырма жылдық партиялық табысты қызметін цифрлық 

қоғамның түбегейлі жаңа жағдайында жұмыс істеу үшін 

пайдалануға қабілетті.

Елбасының партиясы бола тұрып, «Нұр Отан» Қазақстан 

азаматтарының басым көпшілігінің мүдделерін білдіруге 

тырысады.

Партияішілік процестерді жаңғырту жөніндегі, сондай-ақ «Нұр 

Отанның» елімізді дамытудың стратегиялық бағыттарын 

тұжырымдаудағы рөлін арттыру жөніндегі жұмыс жандана түседі. 
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I.  ПАРТИЯІШІЛІК ҚЫЗМЕТТІ КЕШЕНДІ ЖАҢҒЫРТУ. 

Партияны жаңғырту, ең алдымен, қазіргі заманғы трендтерге 

бейімделуге және партия қызметінде жаңа технологияларды 

пайдалануға бағытталады. Бұл үшін біз:

Нақты істер партиясы ретінде әрекет етеміз. Күнделікті жұмыста 

жобалық тәсіл пайдаланылатын болады, ол нақты адамға және 

оның мүдделері мен проблемаларына да, мемлекеттің 

стратегиялық міндеттеріне де бағытталады. 

Қазіргі заманғы және технологиялық саяси институт үшін 

трансформация процестерін жүзеге асырамыз, бұл ретте 

«Цифрлық партия» жобасы шеңберінде барлық жұмыс 

процестерінің цифрлануы қамтамасыз етіледі. 

Жергілікті жерлерде партия жұмысының сапасын арттырамыз. 

Өңірлік, аумақтық филиалдар және, әсіресе, бастапқы партия 

ұйымдары жергілікті және жалпыұлттық міндеттерді шешу үшін 

азаматтар мен азаматтық қоғам институттарының күш-жігерін 

біріктіретін түйінді буынға айналуға тиіс.

Партияішілік бақылауды күшейтеміз. Қоғамдық борышты жоғары 

деңгейде түйсініп-түсіну, қоғамдық мүдделердің бұзылуына 

төзімсіздік білдіру, қоғамдық және жеке өмірде адалдық пен 

шынайылық, адами тазалық, қарапайымдылық пен кішіпейілдік 

таныту партияның кез келген мүшесі жүріс-тұрысының міндетті 

нормасына айналуға тиіс.

Партияның талдамалық әлеуетін арттырамыз, бұл ретте өзімізді 

Қазақстандағы жоғары сапалы талдамалық әзірлемелердің басты 

орталығының бірі ретінде бекітеміз. 

Кадр әлеуетінің сапасын арттыруға бағытталған партиялық білім 

берудің көпдеңгейлі жүйесін орнатамыз. Бұл бастапқы партия 

ұйымдарының мүшелерін, орталық аппарат және филиалдар 

қызметкерлерін, биліктің өкілді органдарындағы партия 

фракцияларының депутаттарын қамтитын болады.
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II. ХАЛЫҚ СЕНІМІН НЫҒАЙТУ. 

Партия қазақстандықтардың үмітін ақтау үшін барлық қажетті 

шараларды қолданады, халықтың барлық топтарының 

мүдделерін білдіреді және халық пен мемлекет арасындағы 

байланыстырушы буын ретінде әрекет етеді. Бұл үшін біз:

Үкіметпен бірлесіп «Халыққа Көмек» партия жобасына 

бастамашылық жасаймыз және оны іске асырамыз, ол халықтың 

күнделікті мәселелерін шешуге партияның анағұрлым белсенді 

қатысуына бағытталатын болады.

Халықпен жұмыс жүргізудің өзіндік белсенді қағидаттарын 

қолданамыз. Партияның қоғамдық бөлмелері көмекті 

қажетсінетін біздің азаматтар үшін   Бірыңғай әлеуметтік терезеге

айналады. Адамдар «Осы жерде және дәл қазір» қағидаты 

бойынша көмек және консультация алатын болады. 

Қоғамдағы көңіл-күйге мониторингті күшейтеміз және 

азаматтардың пікірін мемлекеттік органдарға жеткіземіз. Жаңа  

технологияларды және елдегі аса ірі филиал желісін пайдалана 

отырып, «Нұр Отан» Әлеуметтік мониторинг картасы шеңберінде 

еліміздің барлық өңірлеріндегі қоғамдық-саяси және әлеуметтік-

экономикалық ахуалға мониторинг жүргізудің және оны 

болжамдаудың озат жүйесін орнатады.   

Белсенді халық үшін басты «әлеуметтік баспалдақтың» бірі 

ретінде әрекет етеміз. Партияның кадрлар резервін 

қалыптастыру шеңберінде дайындығы неғұрлым жоғары 

азаматтарды іріктеу және одан әрі ілгерілету үшін мемлекеттік 

басқару жүйесінде және партия аппаратында кадр саясатын 

жетілдіретін боламыз.  
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III.  ЕЛІМІЗДЕГІ БАСТЫ ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ ИНСТИТУТЫ 

РЕТІНДЕ «НҰР ОТАННЫҢ» РӨЛІН КҮШЕЙТУ. 

Партия мемлекеттік билік органдарының шешім қабылдауы және 

мемлекеттік саясаттың іске асырылуы кезінде қоғамдық 

мүдделердің ескерілуін қамтамасыз ету үшін еліміздегі барлық 

сындарлы күштерді жұмылдыратын болады. Бұл үшін біз:

Мемлекет басшысының қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру 

жөніндегі тапсырмаларының орындалуына, сондай-ақ осы 

мақсаттарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуына қоғамдық 

бақылау жүйесін жетілдіреміз.    

Мемлекеттік бағдарламалар мен партия жобаларының  іске 

асырылуына тиімді қоғамдық бақылауды қамтамасыз етеміз. 

Партия алаңында мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуына 

жауапты мемлекеттік органдардың есебі ұдайы түрде тыңдалатын 

болады. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен 

бірлесіп, Мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың тиімділігін 

бағалау және мониторинг жасау орталығы құрылатын болады. 

Әлеуметтік маңызы бар түйінді мемлекеттік бағдарламалар мен 

НҚА әзірлеуге және талқылауға қатысамыз.

Азаматтық сектормен бірлесіп, нормативтік-құқықтық актілерге 

олардың халықтың әлеуметтік жағдайына және әл-ауқатына әсер 

етуі тұрғысынан сараптама жүргізуді жүзеге асырамыз. 
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IV.  «НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ САЯСИ КӨШБАСШЫЛЫҒЫН ҰЗАҚ 

МЕРЗІМДІ ПЕРСПЕКТИВАҒА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

Партия өзінің көшбасшылығын сақтап қалу бағытында белсенді 

жұмыс жүргізетін болады. 

Елбасының бағытын қолдау үшін ауқымды негіз қалаймыз. «Нұр 

Отан» ел Президентінің бағытын жүргізетін басты партия болып 

қала береді.  

Елдің жаңғыруына ықпал ететін басты стратегиялық күш ретінде 

әрекет етеміз. Партия Қазақстанды жаңғыртудың басты 

ілгерілетуші күші және оның құндылықтарын бойына сіңірген 

қуат-жігері болуға тиіс.

Алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік мамандарды 

мемлекетті жаңғыртудың стратегиясын сарапшылық қамтамасыз 

етуге жұмылдырамыз. 

Мемлекеттік басқару жүйесінде қазақстандықтардың бүкіл 

топтарының мүдделерін толыққанды білдіру үшін барлық 

деңгейдегі өкілді органдарда өтетін сайлауға қатысамыз. 

Барлық сындарлы қоғамдық күштерді партия төңірегіне 

топтастырамыз. Елімізді дамыту және өркендету үшін барлық 

партиялар мен қоғамдық бірлестіктермен идея алмасуға және 

ауқымды ынтымақтастыққа дайынбыз.
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ҚҰРМЕТТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР!

Алдағы онжылдықта халқымыз бұдан да қуатты және 

өркендеген мемлекет болатынына біз кәміл сенеміз!

Алуан түрлі әлемдік үрдістерге қарамастан, алға қойған 

барлық мақсаттарға қол жеткізетінімізге сенімдіміз.

Қазіргі әлемде тұрақтылық пен дамудың берік кепілі болатын 

ұзақ мерзімді саяси көшбасшылық қамтамасыз етілген елдер 

ғана үлкен табыстарға жетеді.

«Нұр Отан» партиясы еліміздің жетекші саяси күші ретінде 

халқымыздың бірлігін, еліміздің өркендеуін қамтамасыз ету 

және әрбір қазақстандық азаматтың әл-ауқатын арттыру 

бағытындағы жұмысын жалғастыра береді.

Алдағы онжылдық біздің партия үшін Отан игілігіне арналған 

бұдан да белсенді жұмыс кезеңіне айналады.

Қазақстан азаматтары көрсеткен сенімді біз жоғары 

бағалаймыз және халықтың үмітін ақтау ісінде қолымыздан 

келгеннің барлығын жасаймыз.

Баршамыз бірге біз бақуатты қоғам құрамыз, мұнда еліміздің 

әрбір тұрғынында жайлы өмір сүруі, өркендеуі әрі дамуы және 

өзін-өзі танытуы үшін барлық мүмкіндіктер болады.мфортной 

жизни, развития и самореализации.

«Нұр Отан» партиясы – еліміздің әлеуметтік әл-ауқатының 

кепілі!
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