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Зерттеудің мақсаты мен міндеттері

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Осы есеп «Атамекен» ҚР ұлттық кәсіпкерлер палатасы үшін
«DAMU RG Зерттеу тобы» ЖШС-мен дайындалды.
Осы зерттеудің негізгі мақсаты:
 Қоғамдық көлік бағытындағы заңды және жеке тұлғалардың
кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру мақсатында Қазақстан
Республикасындағы (ҚР) қатты тұрмыстық қалдықтар нарығының
деректерін, жинау, өңдеу мен кәдеге жарату ұйымдарын жүйелеп
және құрылымдап талдау;
 Бар мәселелерді және олардың мүмкін шешімдерін анықтау;
 Қазіргі жағдайдағы саланы дамыту тенденциялары мен келешегін
анықтау.
Зерттеудің негізгі міндеттері мен бағыттары:
 Саланың сипаттамасы:
o даму мәселелері мен тенденциялары;
o мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмі бойынша
жобаларды іске асыру шеңберіндегі саланың келешегі;
o МЖӘ механизмі бойынша жобаны іске асыру мүмкіндігін
және пайдалығын анықтау.
 Салаға көрсетілетін қолдау;
 Қазақстан Республикасының зерттелетін нарығын дамытудң
негізгі көрсеткіштері:
o ішкі нарықтың көлемі;
o сыртқы айналым көлемі (импорт, экспорт);
o нарықтың сыйымдылығы;
o бағаларға щолу;
 Нарықтың 5 жылға даму болжамы;
 МЖӘ жобаларының өнімдері/қызметтері бойынша нарықтың
қазіргі конъюнктурасын сипаттау;
 МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде пайда болатын
өнімдерге (тауарлар/қызметтер) ағымдағы және болжанатын
(МЖӘ жобасын іске асыру кезінде) конъюктурасын талдау –
мәселелері, шешімдері, МЖӘ саласында іске асырылатын
жобалардың мәртебесі;
 МЖӘ саласында іске асырылған жобалардың сипаттамасы;
 SWOT-анализ – МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде
көзделетін мықты және әлсіз жақтарын, тауарларға, жұмыстар
мен қызметтерге қауіптер мен мүмкіндіктерді анықтау;
 Негізгі қорытындылар мен ұсыныстар
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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Зерттеудің әдістемесі

ЗЕРТТЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ
DESK RESEARCH
Ақпарат көздері ретінде аналитикалық жарияланымдар және басқа да ашық
ақпарат көздері пайдаланылды. «DAMU RG Зерттеу тобы» ЖШС-ң арнайы
сауалы бойынша ведомстволық органдардан Қазақстан Республикасындағы
қоғамдық көлік нарығының дамуы бойынша негізгі деректер, сонымен қатар осы
саланы ары қарай талдау және бағалау үшін қосымша ақпарат алынды.
Ақпарат көздері:
 ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитеттің
жарияланымдары;
 ҚР Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің статистикалық
деректері;
 арнайы сауалдар бойынша алынған статистикалық деректер;
 арнайы басылымдарда, БАҚ-да және Интернетте жайғастырылған
ақпараттық, аналитикалық және сараптамалық материалдар;
 салалық қауымдастықтардың ресми пресс-релиздері және аналитикалық
материалдары және т.б.;
 басқа да дереккөздер.
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1 САЛАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
1.1 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК– НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР, ЖІКТЕМЕСІ
НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 4 шілдесіндегі №476-ІІ
«Автомобиль көлігі туралы» заңында осы зерттеудің тақырыбына тікелей
қатысты келесі ұғымдар келтірілген:
Қоғамдық көлік – жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты және
тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асыратын, көпшілік пайдаланатын көлік,
сондай-ақ такси.
Автобус – жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны
бар, жолаушылар мен багажды тасымалдауға арналған автомобиль көлiгі құралы.
Такси - автомобиль көлiгiмен жолаушылар және бағалық тасымалдау
ережелерiне сәйкес жабдықталған, жолаушыларды және багажды автомобильмен
тасымалдауға арналған жеңiл автомобиль.
Ақпараттық-диспетчерлік такси қызметі – клиенттердің тапсырыстарын
өңдеуге және оларды такси жүргізушісіне беруге, оның ішінде аппараттықбағдарламалық кешенді қолдана отырып беруге арналған, тасымалдаушы немесе
өзге тұлға құратын қызмет.
Арнайы автоматтандырылған өлшеу құралы – метрологиялық
салыстырып тексеруден өткен, фото -, бейнетүсірілімді жүзеге асыратын,
автоматты режимде жұмыс істейтін, автокөлік құралдарының түрін, маркасын,
мемлекеттік тіркеу белгісін, салмақтық және (немесе) көлемдік параметрлерін
және қозғалыс жылдамдығын тіркейтін сертификатталған арнайы бақылау-өлшеу
техникалық жабдығы.
Тахограф – жүргiзушiлердiң еңбек және демалыс режимiн тiркеудiң
механикалық не электрондық (цифрлық) бақылау құрылғысы.
Жолаушы - автомобильмен тасымалдауға жасалған шарт негізінде немесе
өзге де заңды негізде тасымалдаушы көрсететін қызметтерді пайдаланатын жеке
тұлға.
Автомобильмен тасымалдау – автомобиль жолдары арқылы автокөлiк
құралдарымен жүзеге асырылатын жолаушылар, багаж, жүктер және пошта
жөнелтілімдері тасымалы.
Автомобильмен тасымалдаушы – меншiк құқығымен немесе өзге де
заңды негiздерде автокөлік құралдарына иелiк ететін, жолаушыларды, багажды,
жүктердi және пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша ақылы немесе
жалдамалы қызметтер көрсететiн жеке немесе заңды тұлға
Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тасымалдаушылар автобустарды, шағын автобустарды, троллейбустарды
пайдалана отырып, алдын ала келісілген жол жүру маршруттары, бастапқы және
соңғы пункттері, жолаушылар отырғызу және түсіру пункттері белгіленген
қозғалыс кестелері бойынша жүзеге асыратын тасымалдар. 1
1
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Сонымен қатар, осы зерттеуде ҚР Статистика жөніндегі комитеттің салалық
жинақтарынан алынған қоғамдық көлік нарығына статистикалық шолу мен талдау
үшін ұғымдар, анықтамалар және есептеу әдістемесі алынды.
Трамвайлармен, троллейбустармен жолаушылар тасымалына ақылы және
тегін жүру құқығына ие азаматтар кіреді.
Тасымалданған жолаушылар – нақты уақыт ішінде тасымалданған
жолаушылар саны. Статистикада бақылау бірлігі жолаушы-жүру болып
табылады.
Көліктің жолаушы айналымы –жолаушыларды тасымалдау бойынша
жұмыс көлемі. Өлшем бірлігі жолаушы-километр болып табылады, яғни 1
жолаушыны 1 километр қашықтыққа тасымалдау. Километрмен алынған
қашықтыққа жолаушылардың тасымалдау санын қосындылаумен анықталады.
Тасымалдаудан түсетін табыс – жүктерді (оның ішінде пошта),
жолаушыларды тасымалдау үшін көлік кәсіпорындарымен алынатын, жүктер мен
жолаушыларды (оның ішінде жүктерді) жіберушілерге көрсетілген қосымша
қызметтердің, көлік мүлігін пайдалану үшін қаражаттың сомасы.
Негізгі қаражат (қор) – бір жылдан аса уақыт қызмет еткен, өндіріс
барысында жасалған, ұзақ уақыт бір реттен артық немесе тұрақты өзгеріссіз
шынайы-заттық нысанда тауарларды өндіруші үшін қолданылатын, нарықтық
және нарықтық емес қызмет көрсететін активтер.
Жұмыскерлердің тізімдік саны – жасалу мерзіміне қарамастан, еңбек
шарты бойынша қабылданған тұлғалардың саны.
Бір жұмыскердің орташа айлық номиналды жалақысы – есептелген
жалақы қорын жұмыскерлердің нақты санына және есептік мерзімдегі айлар
санына бөлу арқылы анықталады.

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

7

Саланың қысқаша сипаттамасы

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІҢ ЖІКТЕМЕСІ
Принципиалды (ірі) және нақты қоғамдық көліктерінің бірнеше жіктелу
түрлері бар.
1. Көлік құралының түрі бойынша қоғамдық көлікті жіктеу:
 Автобус
 Трамвай
 Троллейбус
 Метрополитен
 Такси.
2. Құрылымдық ерекшеліктері бойынша:
 Рельссіз
 Рельсті
 Жеңіл рельсті.
3. Жерге орналасу жағдайы бойынша:
 Жер беті
o автомобиль (оның ішінде - автобус)
o электрлік (оның ішінде - трамвай, троллейбус).
 Жер үсті
o монорельсті (аспалы, аспалы)
o канат жол
o фуникулер
 Жер асты
o метрополитен.
4. Қолданылатын күштің түрі бойынша
 Электрлік қозғалтқышпен
o метрополитен
o трамвай
o троллейбус
o монорельсті көлік
 іштен жану қозғалтқышпен
o карбюратор қозғалтқышпен автобус
o дизельді қозғалтқышпен автобус.
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1.2 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІ ДИСПЕТЧЕРЛЕНДІРУ
1.2.1 Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар
Дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесінің ұлттық операторы –
дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесін құру, пайдалану және дамыту
міндеттері жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын,
жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлға.2
Дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесінің ұлттық операторының
өкілеттіктері:
 дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесінің техникалық
пайдаланылуын қамтамасыз етеді;
 Қазақстан Республикасының барлық аумағында жеке және (немесе)
заңды тұлғаларға дәлдігі жоғары спутниктік навигация қызметтерін
көрсетеді;
 жаһандық навигациялық спутниктік жүйелердің навигациялық
өрісінің тұтастығын бақылауды жүзеге асырады;
 Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге
де қызмет түрлерін жүзеге асырады.
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 2016 жылғы 20
маусымындағы №512 «Дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесі ұлттық
операторының спутниктік навигациялық қызметтерді ұйымдастыру және ұсыну
қағидаларын бекіту туралы» және ҚР Қорғаныс министрлігінің 2016 жылғы 27
маусымындағы №312 біріккен бұйрықтарында келесідей ұғымдар бар:
Дәлдігі жоғары орнығу – сараланған түзету және мониторинг
орталығының өзінің кеңістік координаттарының және қозғалыс жылдамдығы
векторы құрамдауыштарының «метрлік», «сантиметрлік» немесе «милиметрлік»
дәлдігін анықтауды қамтамасыз ету үшін тұтынушыларға түзетуші ақпаратты
ұсыну.
Дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесі (бұдан әрі – ДЖСНЖ) –
жаһандық навигациялық спутниктік жүйе пайдаланушыларын координаттықуақыттың параметрлерді, оның ішінде географиялық координаттар мен
биіктіктерді, қозғалыс жылдамдығы мен бағытын, уақытты айқындау дәлдігін
жоғарылатуға мүмкіндік беретін қосымша ақпаратпен қамтамасыз етуге
арналған техникалық және бағдарламық құралдар кешені.
ДЖСНЖ-нің ақпараттық ресурстары – спутниктік навигациялық
қызметтерді ұсыну міндеттерін шешу үшін ДЖСНЖ-нің ұлттық операторы
түрлендіретін және пайдаланатын деректер (хабарламалар, мәлімдемелер,
ақпарат) жиынтығы.
ДЖСНЖ-нің ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымы –
дәлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесінің ақпараттық ресурстарын
жинауды, өңдеуді және беруді, оның ішінде ведомстволық не көпшілікке

2

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы № 528-IV «Ғарыш қызметі туралы» заңы.
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қолжетімді байланыс және ақпарат беру жүйелері арқылы қамтамасыз ететін
ақпараттық-телекоммуникалық орта.
Жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер (бұдан әрі – ЖНСЖ) –
жерүсті, су және әуе объектілерінің координаттық-уақыттық (географиялық
координаттары мен биіктіктерінің, қозғалыс жылдамдығы мен бағытының,
уақыттың) параметрлерін айқындауға арналған ғарыш жүйелері.
ЖНСЖ тұтынушысының навигациялық аппаратурасы (бұдан әрі –
ТНА) – тұтынушы тұрған орнының үш координатын, жылдамдық пен уақыт
мәнін құрайтын үш векторды анықтау мақсатында Ресей Федерациясының
ЖНСЖ-нің, басқа ЖНСЖ және олардың функционалдың қосымшалар
құралдарының стандартты дәлдікті навигациялық сигналдарын қабылдауға және
өңдеуге арналған аппаратура.
Жылжымалы объектілерді диспетчерлендіру – ДЖСНЖ-нің (сараланған
түзету және мониторинг орталығының құрамындағы) есептеу орталығының
функционалды
өзара
байланыс
құралдарын,
оның
ақпараттықтелекоммуникациялық инфрақұрылымы мен навигациялық терминалдарын
пайдалану арқылы навигациялық қызмет объектілері қозғалысының
координаттық-уақыттық параметрлері туралы деректерді жинау және өңдеу
міндеттерін шешу процесі.
Навигациялық қызмет объектілері – ТНА-мен жасақталған және
ДЖСНЖ-нің ақпараттық ресурстарын пайдалану процесіне қатысатын
объектілер.
Навигациялық терминал (бұдан әрі – НТ) – координаттық-уақыттық,
телеметрикалық параметрлерді және өзге қызметтік ақпараттарды жылжымалы
объектілердің диспетчерлеу жүйесінде анықтау, сақтау және беру қосымша
функциялары бар ЖНСЖ тұтынушысының навигациялық аппаратурасы.
Ресей Федерациясының жаһандық навигациялық спутниктік жүйесі
(бұдан әрі – ГЛОНАСС) – кеңістіктік координаттарды, қозғалыс жылдамдығы
векторының құрамдауыштарын, сағат көрсетуінің түзетулерін және Жер бетінің
кез келген нүктесінде, Әлемдік мұхит айдынында, ғарыш кеңістігінің әуе және
жер кеңістігінде ЖНСЖ тұтынушысының сағат көрсетулерін өзгерту
жылдамдығын анықтауға арналған Ресей Федерациясының навигациялық
спутниктік жүйесі.
Спутниктік навигация қызметтері – объектілердің координаттықуақыттың параметрлерін айқындау жөніндегі қосымша (ЖНСЖ стандартты
берілетін қызметтерге қатысты) қызметтерге қажеттілікті қанағаттандыруға
бағытталған қызмет.
Спутниктік навигация қызметтерін тұтынушы (бұдан әрі – тұтынушы) –
ДЖСНЖ операторының қызметтерін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;
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1.2.2 Жаһандық навигациялық спутникті жүйе (GNSS)
Жаһандық навигациялық спутникті жүйе (Global Navigation Satellite
System - GNSS) – бұл арнайы навигациялық немесе геодезиялық
қабылдағыштарды пайдалана отырып, жердің кез келген нүктесінде орналасқан
орнын анықтау үшін қолданылатын спутниктік жүйелер (ең көп таралғаны GPS
және ГЛОНАСС). GNSS-технология геодезияда, қала және жер кадастрында,
жерді тізімдеу, инженерлік құрылыстарды салу, геологияда, көлікте және т.б.
қолданыс тапты.
Негізгі артықшылықтары мен ерекшеліктері:
 Пункттер арасында тікелей көру қабілеті талап етілмейді.
 Өлшемдерді автоматтандыру арқасында бақылаушының қателері
азайтылды.
 Кез келген ауа райы шарттарында Жер шарының кез келген нүктесінде
объектілердің координаттарын тәулік бойы анықтауға болады.
 GNSS-анықтау дәлдігі ауа райы шарттарына аз тәуелді (жаңбыр, қар,
жоғары немесе төмен температура, сонымен қатар ылғалдылық).
 GNSS дәстүрлі әдістермен салыстырғанда, жұмыстарды өткізу мерзімін
қысқартуға мүмкіндік береді.
 GNSS-нәтижелері сандық түрде беріледі және картографиялық немесе
географиялық ақпараттық жүйелерге (ГИС) жеңіл экспортталады.
Геодезиялық GPS-қабылдағыш - радиосигналдардың кіруінің уақытша
кідірістері туралы деректер негізінде қабылдағыш антеннасының ағымдағы
орналасқан жерінің географиялық координаттарын анықтауға арналған
радиоқабылдағыш құрылғы.
Заманауи геодезиялық GPS қабылдағышы үш негізгі элементтен тұрады:
 Қабылдағыш-жерсеріктен ақпарат алатын негізгі құрылғы, оны
өңдейді,сондай-ақ жадқа немесе сыртқы құрылғыға жазба жасайды.
 Антенна-қабылдаушы элемент.
 Контроллер-қабылдағыштың жұмысын басқаруға мүмкіндік беретін
құрылғы.
Техникалық шешімдердің күрделілігі мен аппараттық шығындардың көлемі
бойынша спутниктік қабылдағыштар:
 Бір арналы - әр ағымдағы уақытта тек бір спутниктің радиосигналын
қабылдап, өңдеуге мүмкіндік береді;
 Көп арналы-бір уақытта бірнеше жерсерік сигналдарын қабылдауға
және өңдеуге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта көп арналы қабылдағыштар шығарылады.
Сонымен қатар қабылдағыштарды қабылдаушы сигнал түрі бойынша
бөлуге болады:
 Бір жүйелік - GPS сигналдарын қабылдайтын
 Екі жүйелік - ГЛОНАСС және GPS сигналдарын қабылдайтын.
Қабылданатын және өңделетін сигналдардың түріне байланысты
қабылдағыштар бөлінеді:
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

11

Саланың қысқаша сипаттамасы

 Бір жиілікті, кодтық;
 Екі жиілікті, кодтық;
 Бір жиілікті кодтық-фазалық;
 Екі жиілікті кодтық-фазалық.
Дәлдігі бойынша спутниктік қабылдағыштар үш сыныпқа бөлінеді:
Навигациялық сынып-координаталарды анықтаудың дәлдігі 150-200 м,
Картография және ГАЖ класы-1-5 м,
Геодезиялық класс - 1 см дейін (кинематикалық режимде 1-3 см,
статикалық өлшеулер кезінде 1 см дейін).
Барлық геодезиялық өлшеулер кем дегенде екі қабылдағышты пайдалана
отырып орындалады.
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1.2.3 GPS/ГЛОНАСС – қадағалау жүйесін пайдалану мүмкіндіктері мен
салалары
Автомобиль, темір жол, су және авиация көліктерінің мониторингі — халық
шаруашылығының әр түрлі салаларында жұмыс істейтін көлік компаниялары мен
кәсіпорындардың логистикалық бөлімдерінің басшыларына шешуге тура келетін
міндет. Қалалық және қалааралық жүктерді және жолаушыларды тасымалдауды
тиімді бақылау жаһандық спутниктік навигация және GPS және ГЛОНАСС
позициялау жүйелерімен өзара іс-қимыл жасайтын дербес электрондық
құрылғыларды қамтамасыз етуге көмектеседі.
Трекерлер көлік құралдарында жасырын немесе анық орнатылады және
олардың орналасқан жері туралы ақпаратты береді.
Көліктің спутниктік мониторингі жүйесінің жұмыс қағидалары
 Автомобильде орнатылған трекер бір немесе бірнеше навигациялық
жүйеден, тек жерсерік ғана емес, сондай-ақ жаһандық сымсыз желі
сервистерінен сигнал алады. Ол үшін құрылғыда ГЛОНАСС/GPS/SBASмодульдері болуы керек, олар жерсеріктер мен жақын жердегі ұялы
байланыс
мұнараларының
орналасуы
бойынша
нысанның
координаттарын автоматты түрде есептеп шығарады.
 Телеметриялық және басқа деректер (мысалы, аудиожазба, апат
оқиғасы) трекердің жадына жиналады. Содан кейін ақпарат белгіленген
уақыт аралығында пакеттермен интернет арқылы GPRS арналары
арқылы арнайы БҚ бар телематикалық серверге және/немесе меншік
иесінің мобильдік құрылғысына смс-хабарламалардың көмегімен
беріледі.
Автокөліктің спутниктік мониторингі жүйесі 2,5 метрге дейінгі дәлдікпен
КҚ-ның ағымдағы орналасқан жерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар оның
орын ауыстыру тарихын қарауға, сондай-ақ басқа да бірқатар функцияларды
орындауға мүмкіндік береді.
Автокөліктің спутниктік мониторингі жүйесі 2,5 метрге дейінгі дәлдікпен
КҚ-ның ағымдағы орналасқан жерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар оның
орын ауыстыру тарихын қарауға, сондай-ақ басқа да бірқатар функцияларды
орындауға мүмкіндік береді.
Трекерлерде қолданылатын GPS және ГЛОНАСС позициялау жүйелері
айырмашылыққа қарағанда көп ұқсас, бірақ нюанстар бар. Мемлекет иелігінен
басқа, олар әртүрлі:
Радиожиілікті пайдалану әдістерімен:
 ГЛОНАСС - да-неғұрлым қорғалған FDMA ("бөлінген желі"
принципі), бірақ одан да көп ресурс сыйымды;
 GPS — аз қорғалған және тұрақты CDMA (кодталған көпше қатынау),
бірақ үнемді.
Спутниктердің орналасу қағидалары:
 Ресей жерсеріктік топтастыру жердің айналуына қарамастан, қазіргі
уақытта 8 спутниктен 3 жазықтықта жұмыс істейді
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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 американдық-спутниктердің орбитасын үздіксіз синхрондауды және
түзетуді талап етеді; 4 спутниктен 6 жазықтықта жұмыс істейді.
Түрлі ендіктердегі дәлдік: ресейлік спутниктердің неғұрлым жоғары
орбитасының салдарынан, олар солтүстік ендіктерде, атап айтқанда, Скандинавия
елдерінің орналасу аймағында GPS қарағанда үлкен дәлдікті қамтамасыз етеді.
Сигналдың қателігі: бүгінде ГЛОНАСС-та ол 3-6 метр, GPS-2-4 метр, бірақ
бұл үздіксіз өсіп келе жатқан ресейлік спутниктердің жеткіліксіз топтамасымен
түсіндіріледі. 2020 жылдардың ортасына қарай ГЛОНАСС қателікті небәрі 10 см
дейін азайтуды жоспарлап отыр.
ГЛОНАСС-пен, сондай-ақ GPS–модульдерімен жұмыс істейтін трекерлер
объектіні табудың жиынтық дәлдігін (1,5-3 метрге дейін) арттыруға және
навигациялық спутниктерден сигналдарды өтуді қиындататын тығыз жоғары
құрылысы бар қазіргі заманғы қалалардың күрделі жағдайларында да тұрақты
және сапалы жұмысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
GPS/ГЛОНАСС-мониторинг жүйелерін қолдану мүмкіндіктері мен
салалары
Қадағалау жүйелері көбінесе ұйымдардың келесі түрлеріне талап етіледі:
 Курьерлік және сервистік қызметтер жүктер мен курьерлердің орналасқан
жері туралы жедел ақпарат алуы қажет. Мысалы, трекерлерді пайдалану
клиент кеңсесіне жақын орналасқан қызметкерді табуға мүмкіндік береді.
 Логистикалық компанияларды, таксопарктерді, қоғамдық көлік жұмысын
реттейтін қызметтерді қоса алғанда, өз автопарктері бар компаниялар.
Көлік мониторингі жүру жолынан ауытқуларды белгілеуге, сондай-ақ
қозғалыс маршруттарын оңтайландыруға мүмкіндік береді, сол арқылы отынға
жұмсалатын шығыстарды төмендетіп және жүктерді жедел жеткізуді қамтамасыз
етеді. Бұдан басқа, бақылау құрылғыларын қолдану әртүрлі махинацияларды, атап
айтқанда бензин ұрлауды және спидометрлерді "бұруды" анықтау үшін қажет
болады. Ал "домалатылған" километражды дұрыс анықтау өз кезегінде
машиналарды техникалық байқау шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді.
Қазіргі заманғы GPS-мониторинг құралдары көптеген функционалдық
мүмкіндіктермен жабдықталған:
 автокөлік қозғалысын бақылау;
 жылдамдық режимін анықтау және шектеу;
 тек смс-хабарлама арқылы оталдыру қосу;
 отынның орташа шығынын өлшеу;
 машина салонының аудиобақылау;
 жұмыс аймағынан тыс шығу кезінде қозғалтқышты бұғаттау және т.б
Осы функциялардың барлығы жиынтығында пайдалану шығыстарын
төмендету және жүргізушілердің ұқыптылығын тиімді бақылау, олардың жүру
бағыты мен кестесін сақтауы үшін әлеуетті қамтамасыз етеді.
Кейбір жағдайларда GPS-мониторинг жүйесін қолдану ЖЖМ-ға 30% - ға
дейін үнемдеуді және көліктің тұрып қалуын 20-30% - ға төмендетуді жүзеге
асырады.
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Трекерлердің көптеген үлгілерінде дабыл түймесінің болуы жүргізушіге
өзін және жүкті зиянкестердің шабуылынан қорғап, уақытылы көмек көрсетуге
мүмкіндік береді. Дауыстық байланыс функциясының болуы ұялы байланыс
шығындарын айтарлықтай төмендетуі мүмкін.
GPS/ГЛОНАСС жүйелерінің көмегімен Мониторинг тек аппараттықтехникалық шешімдерді ғана емес, сонымен қатар жабдықтарды өндірушілер
немесе сатушылар ұсынатын ілеспе ақылы және тегін қызметтердің толық
спектрін да қамтиды.
Ең көп сұранысқа ие сервистер қатарына кіреді:
 клиенттердің көлік құралдарындағы құрылғыларды монтаждау;
 ДК және мобильді құрылғыларға тегін бағдарламалық қамтамасыз
етуді орнату;
 БҚ жедел жаңарту;
 SIM-карталарды ұсыну;
 көлікті бақылау жүйесіне тәулік бойы қол жеткізу;
 техникалық қолдау және кеңес беру;
 сатып алынған өнімге мерзімсіз кепілдік; деректерді тегін
ретрансляциялау және т. б.
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1.2.4 Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру жүйесінің жұмыс істеу қағидалары
Қоғамдық көліктің спутниктік мониторингі технологияларын қолдану көлік
жұмысының тиімділігін оның барлық процестерін автоматтандыру және басқару
міндеттерін шешу есебінен арттыруды қамтамасыз етеді. Қоғамдық көлікті
диспетчерлеудің классикалық жүйесінің жұмыс сызбасында қазіргі заманғы
навигациялық және телекоммуникациялық технологиялар қолданылады.
Объекты диспетчеризации общественного транспорта
 Жерүсті қалалық жолаушылар көлігі, электрлі (автобустар ,трамвайлар,
троллейбустар
 Қалааралық тасымалдауды жүзеге асыратын көлік (облысішілік,
облысаралық, республикааралық)
 Ауыл көлігі
 Халықаралық тасымалдау бойынша қызмет көрсететін жолаушылар көлігі
және т. б.
Диспетчерлеудің негізгі мақсаты
Жұмыс кестесін сақтау және маршруттардағы барлық парктің өндірістік
бағдарламасын орындау мақсатында ағымдағы жағдай факторларын ескере
отырып, нақты уақыт режимінде Көлік құралдарын жедел басқару және
диспетчерлеу. Жекелеген көлік құралдарының жұмысында қиын істен шыққан
немесе олардың техникалық ақауы болған жағдайда жағдайға тез әрекет ету.
Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру жүйесін енгізу міндеттер
Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру жүйесін енгізу келесі міндеттерді
шешуге ықпал етеді:
Жолаушылар автокөлік кәсіпорындары деңгейінде:
 диспетчерлік басқару және қоғамдық көлікті орталықтандырылған
бақылау
 Жолаушылар тасымалы саласында қызмет көрсету сапасын бақылау
 Жолаушылар тасымалы қызметтерін көрсетуге арналған келісімшарттарды орындау бойынша жұмыстарды жоспарлау кезінде болжау
дәлдігін арттыру
 көлік құралдарының жұмысы туралы жедел деректерді алу есебінен
Тапсырыс берушілермен және персоналмен даулы жағдайларды шешу
мүмкіндігі
 көлік құралдарына қызмет көрсету және ұстау шығындарын азайту
 қоғамдық көлік тасымалдаушыларының табысын арттыру
 кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру
 бос тұрып қалуды, жұмыс уақытының жоғалуын болдырмау есебінен
кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерін арттыру
 басқару және қызмет көрсету жеделдігін арттыру
 көлік құралдары қозғалысының тұрақтылығын арттыру
 жолаушыларға Көліктік қызмет көрсету сапасын арттыру
 атқарушы билік органдарымен өзара іс - қимылды оңтайландыру
Қалалар мен өңірлердің орталық диспетчерлік қызметтері деңгейінде
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 қаланың / өңірдің көлік кешенін тиімді орталықтандырылған бақылау
және диспетчерлік басқару
 Жолаушылар тасымалы саласында қызметтер көрсетуге муниципалдық
шарттар шеңберінде ұсынылатын қызметтердің сапасын бақылау процесін
оңтайландыру
 қаланың / өңірдің бірыңғай көлік жүйесін құру мүмкіндігі
 маршруттардың өту уақыты мен жылдамдығын орталықтандырылған
бақылауды қамтамасыз ету
 көлік кешенінің жұмысы туралы ақпараттың дұрыстығын арттыру
 орналасқан жерін автоматты бақылау, жолаушылар көлігі қозғалысының
кестесі мен интервалдарын сақтау есебінен Көліктік қызмет көрсету
сапасын және халықтың өмір сүру жайлылығын арттыру:
o қозғалыс тұрақтылығын қамтамасыз ету
o көлік толтыру тығыздығын төмендету
o маршруттарда қозғалыс интервалдарын төмендету»
o көлік қозғалысының тұрақтылығын арттыру
o тасымалдау қауіпсіздігін арттыру
o қоғамдық көлік жұмысы туралы халықтың хабардар болуын
арттыру
 бюджет қаражатын пайдалануды оңтайландыру
 қаланың немесе өңірдің инновациялық тартымдылығын арттыру
 Көлік және көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Жұмыс істеу принципі
 Бақылау объектілеріне-жолаушылар көлік құралдары, навигациялық
жүйелерден және GPS алынған географиялық координаттар туралы
ақпаратты қабылдайтын және өңдейтін арнайы борттық навигациялықбайланыс жабдығы орнатылады.
 Барлық деректер жабдықпен алынған және өңделген соң, нақты уақыт
режиміндегі ақпарат тәулік уақыты мен ауа райы жағдайларына
қарамастан, сымсыз байланыс арналары арқылы телематикалық серверге
беріледі.
 Бұдан әрі деректер интернет желісі арқылы серверден диспетчердің
автоматтандырылған жұмыс орнына түседі. Арнайы бағдарламалық
қамтамасыз етудің көмегімен диспетчер нақты уақыт режимінде
мониторинг процесін басқарады, жүргізушілердің жұмысын бақылайды,
штаттан тыс жағдайлар туындаған жағдайда дабыл хабарламалар алады
және регламенттелген шаралар қабылдайды, объектілердің техникалық
параметрлерін бақылайды, жұмыстың статистикасы мен есебін жүргізеді,
жағдайды талдайды.
Деректерді қабылдау және беру технологиялары
Қоғамдық көлікті диспетчерлеу жүйесінде деректерді қабылдау және
берудің инновациялық технологиялары қолданылады:
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 Навигациялық жүйелерді жайғастыру және GPS жаһандық жүйелерінің
жерсеріктері объектінің географиялық координаттары туралы ақпаратты
есептеуге және өңдеуге мүмкіндік беретін сигналдарды жібереді
 Ұялы байланыс желілері бақыланатын нысандардың навигациялық
жүйелері мен сервер арасында деректер алмасуды қамтамасыз етеді
 Дүниежүзілік Интернет желісі телематикалық сервер, пайдаланушы
компьютері және байланыс жүйелері арасында деректер алмасуды
қамтамасыз етеді.
Диспетчердің автоматтандырылған жұмыс орны жолаушылар
тасымалын жедел диспетчерлік басқару функцияларын автоматтандыруға
арналған. Пайдаланылатын жүйеге байланысты келесі функциялармен
толықтырылуы мүмкін:
Мониторинг
 нақты уақыт режимінде электрондық картада КҚ қозғалысының
жылдамдығын, орналасқан жерін және бағытын көрсету
 уақыт бойынша маршруттан ауытқуды белгілеу
 маршруттағы қозғалыс аралығын көзбен шолып бақылау
Бақылау
 көлік құралын желіге шығаруды бақылау
 маршрутта қозғалыс аралығының сақталуын бақылау
 маршруттан көлік құралының түсу мүмкіндігін бақылау
 рейстер бойынша жоспардың орындалуын бақылау
Жедел басқару
 қоғамдық көлік құралдарының қозғалыс тұрақтылығын автоматты есептеу
 жекелеген қозғалыс аралықтарын өзгерту
 штаттан тыс жағдай туындаған жағдайда көлік құралдарын, жүргізушіні
ауыстыру
 көлік құралын шығарудан алып тастау, көлік құралын басқа бағытқа
ауыстыру
Пайдалану қызметі маманының автоматтандырылған жұмыс орны
жолаушылар тасымалын стратегиялық және ұзақ мерзімді жоспарлау және
басқару функцияларын автоматтандыруға, жолаушылар автокөлік кәсіпорындары
мен орталық диспетчерлік қызметтің жұмысын талдауға арналған
Нақты уақыт режимінде көлік құралдары жұмысының мониторингі
 қала картасында маршруттар торын көрсету (барлық, сондай-ақ таңдалған,
не қазіргі уақытта көлік құралдары бар)
Стратегиялық және ұзақ мерзімді жоспарлау
 персонал мен көлік құралдарының жұмысын жоспарлау (редакциялау
мүмкіндігімен)
 ауысым кестесін автоматты жоспарлау
 қозғалыс интервалын автоматты теңестіру арқылы түскі асқа Көлік
құралдарын қоюды автоматты жоспарлау
Бақылау және талдау
 маршрутта қозғалысты ашатын Көлік құралдарын бақылау
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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 пайдалану көрсеткіштерін бақылау: көлік құралдарының жүрісі, жұмыс
уақыты, бос тұрып қалу уақыты, орташа қозғалыс жылдамдығы
Басқармасы
 кестені автоматты түрде жасау және өңдеу
 әр түрлі маршруттардағы автобустармен бір Бақылау нүктесінің өту
аралығын теңестіру мүмкіндігі
 картада белгіленген маршруттарды құру
Басшының автоматтандырылған жұмыс орны
 Кестені қарау және бекіту
 Өкімді қарау және бекіту
 Штаттан тыс жағдайлар журналдарын қарау

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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1.3 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІҢ ҚЫЗМЕТІН РЕТТЕЙТІН НОРМАТИВТІКҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА
Қазақстанда қоғамдық көлік саласында қызмет көрсетумен байланысты
қызметті жоспарлау үшін нұсқаулық және негіздеме болатын бірқатар заңдар мен
ережелер бар. Үкімет көлікпен байланысты мәселелердегі жалпы стратегиялық
әдіс-тәсілді қамтамасыз ете отырып, нақты техникалық және қауіпсіздік
стандарттарды анықтай отырып, басқару және заң шығару рәсімдеріне қатысты
орталықтан шығатын әдіс-тәсілді қолданады.
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлігінің қызметін реттейтін негізгі
заңдар мен заң актілеріне келесі құқықтық құжаттар жатады:
 Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйегіндегі №156-ХІІІ
«Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» заңы 3
 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдесіндегі №476-ІІ
«Автомобиль көлігі туралы» заңы 4
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 сәуіріндегі №194-V «Жол
қозғалысы туралы» заңы 5
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015
жылғы 26 наурыздағы № 349 «Автомобиль көлігімен жолаушылар мен
багажды тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы6
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015
жылғы 31 желтоқсандағы № 1288 «Жүргізушілердің еңбегімен мен
тынығуын ұйымдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы.7
 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011
жылғы 13 қазандағы № 614 «Тұрақты маршруттар бойынша
жолаушылар мен багажды тасымалдау жөнінде қызмет көрсетуге
тарифтер есептеу әдістемесін бекіту туралы» бұйрығы.8
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015
жылғы 25 тамыздағы № 883 «Әлеуметтік маңызы бар жолаушылар
тасымалдарын жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушылардың
шығындарын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидаларын
бекіту туралы» бұйрығы.9
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016
жылғы 20 маусымдағы № 512 және Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрінің 2016 жылғы 27 маусымдағы № 312 бірлескен «Дәлдігі
жоғары спутниктік навигация жүйесі ұлттық операторының

Құжатқа сілтеме - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003161#pos=4;-256
Құжатқа сілтеме - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041485
5 Құжатқа сілтеме - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31536713#pos=3;-274
6 Құжатқа сілтеме - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011550
7 Құжатқа сілтеме - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500014095
8 Құжатқа сілтеме - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007297
9 Құжатқа сілтеме - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012353
3
4
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спутниктік навигациялық қызметтерді ұйымдастыру және ұсыну
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы10

10

Құжатқа сілтеме - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014115
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2 САЛАҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚОЛДАУ
2.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «МЕМЛЕКЕТТІКЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ
2015 жылдың 31 қазанында Қазақстан Республикасының «Мемлекеттікжекешелік әріптестігі туралы» заң қабылданды11, заңның бағдары: мемлекет пен
бизнестің ресурстары мен тәжірибесін біріктіру арқылы қоғамның мүддесіне сай
инфрақұрылымды дамыту, экономикалық субъектілерге жоғары сапалы қызметті
көрсете отырып, аз шығындармен және тәуекелдермен қоғамдық маңызы бар
объектілерді іске асыру. Мемлекет үшін мұндай әріптестіктің артықшылықтары:
бюджеттік қаражаттың үнемделуі, МЖӘ объектілерін корпоративтік басқаруды
ендіру және инфрақұрылымды дамыту. Өз кезегінде, жеке сектор мемлекеттік
қолдауға, тікелей келісімдерге, секвестрді қорғауға, валюталық тәуекелдерді және
халықаралық арбитражды алуға ие болады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының орнықты әлеуметтік-экономикалық
дамуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік әріптес пен жекеше
әріптестің тиімді өзара іс-қимылы үшін жағдайлар жасау;
2) инфрақұрылымды және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету
жүйелерін дамыту үшін мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің
ресурстарын
біріктіру
арқылы
мемлекет
экономикасына
инвестициялар тарту;
3) халықтың, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың мүдделері мен
қажеттіліктерін ескере отырып, тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі деңгейін және сапасын
арттыру;
4) Қазақстан Республикасындағы жалпы инновациялық белсенділікті
арттыру, оның ішінде жоғары технологиялық және ғылымды
қажетсінетін өндірістерді дамытуға жәрдемдесу болып табылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің қағидалары:
1) реттілік қағидасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері
арасындағы өзара қарым-қатынастарды кезең-кезеңмен орнату;
2) конкурстық қағидасы – осы Заңда белгіленген жағдайларды
қоспағанда, жекеше әріптесті конкурстық негізде айқындау;
3) теңгерiмдiлiк қағидасы – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын
іске асыру процесінде мемлекеттiк әрiптес пен жекеше әріптес
арасында мiндеттердi, кепiлдiктерді, тәуекелдер мен кірістерді өзара
тиiмдi бөлу;
4) нәтижелiлiк қағидасы – мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiктiң
нәтижелерiне қол жеткiзудi бағалауға мүмкiндiк беретiн
өлшемшарттар мен көрсеткiштердi белгiлеу болып табылады.
11

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазанындағы №379-V «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы»
заңы
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Мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілері
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің айрықша белгілеріне мыналар:
1) мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
шартын
жасасу
арқылы
мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің қатынастарын орнату;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың орта
мерзімді немесе ұзақ мерзімді кезеңі (мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасының ерекшеліктеріне қарай үш жылдан отыз жылға
дейін);
3) мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасын іске асыруға бірлесіп қатысуы;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін
мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің ресурстарын біріктіру
жатады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жүзеге асырылу тәсілі бойынша
институционалдық және келісімшарттық болып бөлінеді.
Институционалдық мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiкті мемлекеттiкжекешелiк әрiптестiк шартына сәйкес мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк
компаниясы iске асырады.
Өзге жағдайларда мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк келісімшарттық
мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк тәсілі бойынша жүзеге асырылады.
Келісімшарттық мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк мемлекеттiк-жекешелiк
әрiптестiк шартын, оның ішінде мынадай түрлерін:
1) концессия;
2) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару;
3) мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу);
4) лизинга;
5) технологиялар әзірлеуге, тәжірибелік үлгі дайындауға, тәжірибелікөнеркәсіптік сынауға және аз сериялы өндіріске жасалатын шарттар;
6) өмірлік цикл келісімшарты;
7) сервистік келісімшарт;
8) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің белгілеріне сәйкес келетін өзге
де шарттар жасасу арқылы іске асырылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың негізгі
ережелері мен қағидаттары
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасына қайшы келмейтін көлемде мемлекеттік-жекешелік әріптестік
объектісін пайдаланудың мынадай қағидаттарын сақтауға міндетті:
1) тауарларды ұсыну, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету
өлшемдерін осы тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерге сұранысты қанағаттандыру мақсатында бейімдеу;
2) тауарларды ұсынудың, жұмыстарды орындаудың және қызметтерді
көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету.
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Жекеше әріптес мемлекеттік әріптеспен келісу бойынша мемлекеттікжекешелік әріптестік объектісін пайдалану тәртібін белгілейді және оның
сақталуын қамтамасыз етеді.
Жекеше әріптес Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
жағдайлардан басқа кезде, қызметтер көрсетуге қатысты бір тұлғаға басқалар
алдында артықшылық жасауға құқылы емес.
Мемлекеттік органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу
нысандары
1. Мемлекеттік органдар мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай:
1) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер
учаскелерін беру;
2) мемлекеттік меншік объектілерін пайдалану құқығын беру;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруға және оның
қызметіне қатысу;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін инженерлік және көлік
коммуникацияларымен қамтамасыз ету нысандарында;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
нысандарда қатысады.
2. Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну нысанында қатысуы, оның ішінде:
1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерлігі;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін
тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер;
3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша
құқықтар беру;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар
беру;
5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландыру;
6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында
өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің
белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі арқылы жүзеге
асырылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құруға (реконструкциялауға)
байланысты қайта қаржыландыруға (шығыстарды өтеуге) бағытталған
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қоса қаржыландырудың және
инвестициялық шығындар өтемақысының жиынтық көлемі мемлекеттікжекешелік әріптестік объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнынан
аспауға тиіс.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті мемлекеттік қолдау Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына және мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шартының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке
қатысу нысандары
Кәсіпкерлік субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру;
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

24

Салаға көрсетілетін қолдау

2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін жобалау, салу, құру,
реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын басқару;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсаттары
үшін мүлікті және мүліктік құқықтарды беру;
5) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды беру;
6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруға және оның
қызметіне қатысу нысандарында;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
нысандарда қатысады.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік
әріптестікке қатысу нысандары
Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобаларына мынадай:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыратын заңды
тұлғаларды құруға және (немесе) олардың қызметіне қатысу не
заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу
үлестерін) иеліктен шығару (беру);
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында
ғылыми-өндірістік
аймақтар,
венчурлік
қорлар,
зерттеу
орталықтарын құруға және (немесе) олардың қызметіне қатысу;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсаттары
үшін мүлік пен мүліктік құқықтарды беру;
4) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;
5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына инвестициялар тарту;
6) сервистік қолдау, оның ішінде технологиялар трансферті,
инновацияларды қолдау, консалтинг, инжиниринг, кадрларды оқыту
және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер;
7) технопарктердің, бизнес-инкубаторлардың, арнайы экономикалық
және индустриялық аймақтардың көрсетілетін қызметтерін ұсыну;
8) экспортты ілгерілету;
9) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін салу, құру,
реконструкциялау,
жаңғырту
және
(немесе)
пайдалану
нысандарында;
10)
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге
де нысандарда қатысады.
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2.2 «БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020» БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ МЕН
ДАМЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Осы зерттеменің шеңберінде талдауға жататын экономикалық қызметтің
түрі «Бизнестің жол картасы-2020» Бағдарламасының әлеуетті қатысушылары
үшін экономиканың басым секторларының тізіміне қосылған.
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы елдегі бизнес жағдайын жақсартуға, сонымен қатар Қазақстанда
бұрыннан келе жатқан кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың салалық
бағдарламаларын біріктіруге бағытталған.
Бағдарламаның мақсаты: Өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді
өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты
жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру.
Бағдарламаның міндеттері:
 Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар
кәсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру;
 Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар
кәсіпкерлерінің өндірістік қуатын ұлғайту;
 Ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда
кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын кеңейту;
 Өңдеуші өнеркәсіп өндірген өнім көлемін ұлғайту;
 Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру;
 Халықтың шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылуын
ұлғайту;
 Шетелдік валюталардың ауытқуларына байланысты болатын
валюталық тәуекелдердің кредит тәуекеліне көшуін болдырмау;
 Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету;
 Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру;
 Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру;
 Іскерлік қатынастарды кеңейту.
Бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
барысында 2020 жылға қарай мынадай экономикалық әсерге қол жеткізілетін
болады:
 ЖІӨ құрылымында өңдеуші өнеркәсіптің үлесін кемінде 12,5 %-ға
жеткізу;
 ШОК-тың өнім шығару көлемін 2014 жылғы деңгейден 1,5 есеге
ұлғайту;
 Белсенді жұмыс істейтін ШОК субъектілерін 2014 жылғы деңгейден
50%-ға ұлғайту;
 ШОК-та жұмыс істейтіндердің санын 2014 жылғы деңгейден 50%-ға
ұлғайту.12
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 тамызындағы №522 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» қаулысы
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«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының шеңберіндегі қаржыландыру көлемі:
Бағдарламаны 2015-2019 жж. іске асыру үшін 145 819 065 мың теңге
бюджет қаражаты жұмылдырылатын болады,
1) республикалық бюджет қаражаты:
 2015 – 55 960 992 мың теңге;
 2016 – 53 939 805 мың теңге;
 2017 – 16 910 820 мың теңге;
 2018 – 10 374 471 мың теңге;
 2019 – 8 632 977 мың теңге;
2) жергілікті бюджет қаражаты:
 2017– 30 000 000 мың теңге;
 2018 – 30 000 000 мың теңге;
 2019– 30 000 000 мың теңге,
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты:
 2015 – 9 781 530 мың теңге;
 2016 – 14 565 048 мың теңге;
 2017 – 8 561 115 мың теңге.13
Бағдарламаның мақсаттары мен нысаналы индикаторларына жету үшін
жұмыс мынадай төрт бағыт бойынша жүзеге асырылады:
 моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер
кәсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;
 кономиканың басым секторларында және өңдеуші өнеркәсіп
салаларында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерді/индустриялықинновациялық қызмет субъектілерін салалық қолдау;
 кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету;
 кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын көрсету.
1-ші бағыт – моноқалалардағы, шағын қалалардағы және ауылдық елдімекендердегі кәсіпкерлердің жаңа бизнес бастамаларын қолдау
Осы бағыттың шеңберінде келесі міндеттерді шешу қажет:
1) Моноқалалардың,
шағын
қалалар
мен
ауылдық
елді-мекендер
кәсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру.
Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді-мекендер кәсіпкерлерінің
қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін:
 банктердің/даму
банкінің/лизингтік
компаниялардың
кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін
және микроқаржы ұйымдардың микрокредиттері бойынша субсидиялау;
 банктердің/даму банкінің кәсіпкерлерге және микроқаржы ұйымдарына
берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру;
 микрокредиттерді ұсыну іске асырылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 тамызындағы №522 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» қаулысы
13
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2) Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кәсіпкерлері
жобаларының өндірістік қуаттарын ұлғайту.
Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер кәсіпкерлері
жобаларының өндірістік қуаттарын ұлғайту үшін:
 ауылдық елді-мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар кәсіпкерлерінің
жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізу іске асырылады.
3) Моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендердегі
кәсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту.
Моноқалалардағы, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендердегі
кәсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту:
 мемлекеттік гранттарды беру іске асырылады.
Жеке және тиімді жобаларын ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен
моноқалаларда салалық шектеулерсіз іске асыратын және (немесе) іске асыруды
жоспарлап отырған кәсіпкерлер, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер Бағдарламаның
бірінші бағыты шеңберінде қатысушылар бола алады.
2-ші бағыт – экономиканың басым секторларында және өңдеуші
өнеркәсіп салаларында кәсіпкерлікті дамыту
Осы бағыттың шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) Өңдеуші өнеркәсіптің өндірілген өнім көлемін ұлғайту.
Өңдеуші өнеркәсіптің өндірілген өнім көлемін ұлғайту үшін:
 банктердің/даму
банкінің/лизингтік
компаниялардың
кредиттер/қаржылық
лизинг
шарттары
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау;
 банктердің/даму банкінің кәсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара
кепілдік беру іске асырылады.
2) Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру.
Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру үшін:
 кәсіпкерлер жобаларының және индустриялық аймақтардың
жетіспейтін инфрақұрылымын қамтамасыз ету іске асырылады.
3) Шағын және орта кәсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту.
Шағын және орта кәсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту үшін:
 банктердің/даму
банкінің/лизингтік
компаниялардың
кредиттер/қаржылық
лизинг
шарттары
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау;
 банктердің/даму банкінің кәсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара
кепілдік беру;
 кәсіпкерлердің жобаларын және индустриялық аймақтарды жетіспейтін
инфрақұрылыммен қамтамасыз ету іске асырылады.
 экономиканың басым секторларында
 ИИДМБ-да айқындалған өңдеу өнеркәсібінің басым салаларында
ИИДМБ сәйкес өңдеуші өнеркәсіптің басым секторларына жатады:
1. Қара металлургия.
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Түсті металлургия.
Мұнай өңдеу.
Мұнай-газ химиясы.
Азық-түлікті өндіру.
Агрохимия.
Өндіріс үшін химикаттарды өндіру.
Автокөлік құралдарын, олардың бөлшектерін, қозғалтқыштарын
өндіру.
9. Электр жабдықтары.
10.Ауыл шаруашылық техникасын жасау.
11.Темір жол техникасын жасау.
12.Тау-кен өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтарды өндіру.
13.Мұнай өндіруші және мұнай игеруші өндірістері үшін машиналар мен
жабдықтарды жасау.
14.Құрылыс материалдарын жасау.
Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар з жобаларын іске асыратын
және (немесе) іске асыруды жоспарлап отырған тиімді кәсіпкерлер/индустриялықинновациялық қызмет субъектілері болып табылады.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Үшінші бағыт - кәсіпкерлердің валюталық тәуекелін төмендету.
Бұл бағытта келесі тапсырмалар атқарылуы керек:
1) Шетел валюталарының ауытқуына байланысты валюталық тәуекелдерді
несиеге айналдыруға жол бермеу.
Шетел валюталарының ауытқуына байланысты валюталық тәуекелдерді
несиеге айналдыруға жол бермеу үшін:
 банктердің/даму банктерінің/лизингтік компаниялардың ұлттық және
шетел валютасындағы несие/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау.
Қызметін
Бағдарламаға 2-қосымшаға сәйкес
экономиканың
басым
секторларында немесе ИИДМБ-да айқындалған өңдеуші өнеркәсіптің басым
салаларында және көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде жүзеге
асыратын және кәсіпкер Бағдарламаның қаржы агенттігіне өтінім бергенге дейінгі
алдыңғы алты айдағы ақшалай пайданың жалпы көлемінің кемінде 10%-ы
мөлшерінде валюталық пайда түсіретін кәсіпкерлер Бағдарламаның үшінші
бағытына қатысушы бола алады.
Төртінші бағыт - кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған қаржылық емес
шараларды ұсыну
Бағдарламаның бұл бағытын іске асыру бойынша Қазақстан Республикасының
Ұлтты экономика министрлігі, Қазақстан республикасының Инвестициялар және
даму министрлігі, «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер
палатасы, «Даму» КДҚ» АҚ, «АШҚҚҚ» АҚ жауапты болып табылады.
Бағдарламаның бұл бағыты бойынша төмендегі міндеттер атқарылады:
1) Кәсіпкерлікті ақпараттық-аналитикалық тұрғыдан қолдау.
Кәсіпкерлікті ақпаратты-аналитикалық тұрғыдан қолдау үшін:
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 «Бизнес-насихат» компоненттерімен мемлекеттік қолдау шараларын
түсіндіру; Осы мемлекеттік қолдау шарасының мәнісі:
o Бағдарлама бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын өткізу;
o Бағдарламаның шеңберіндегі табысты кәсіпкерлер мен жобаларды
таныстыру;
o Кәсіпкерлік саласындағы заңдылықты түсіндіру;
o Кәсіпкерлік идеяларын насихаттау.
 Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде бизнесті жүргізу
шарттарын түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Осы мемлекеттік қолдау
шарасының мәнісі:
o Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде
кәсіпкерлік қызметін жүргізу шарттары туралы ақпараттықтүсіндірме жұмыстарын өткізу;
o Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде
қызметін іске асыратын қазақстандық кәсіпкерлердің
сәтті
үлгілерін таныстыру;
o Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінде
қазақстандық кәсіпкерлердің идеяларын насихаттау.
 Агроөнеркәсіптік кешеннің субъектілерін мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру. Осы мемлекеттік қолдау шарасының мәнісі:
o АӨК саласында мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттықтүсіндірме жұмыстарын өткізу;
o АӨК саласында табысты кәсіпкерлер мен жобалардың үлгілерін
таныстыру;
o аграрлық кәсіпкерліктің идеяларын насихаттау.
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1 кесте Кәсіпкерлікті ақпараттық-аналитикалық қолдаудың мақсатты
индикаторлары.
р/с
Көрсеткіш атауы
№
1 Әзірленген және таратылған ақпараттықаналитикалық анықтамалықтар мен оқуәдістемелік құралдардының саны
2 Бұқаралық
ақпарат
құралдарында
сарапшылар,
кәсіпкерлер,
қоғам
қайраткерлері, шетелдік мамандар мен
мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен
ұйымдастырылған бағдарламалар саны
3 Ұйымдастырылған дәрістер, семинарлар,
мастер-класстардың саны

Іске асырылу жылдары
2017
2018
2019

Барлығы

2015

2016

4000

2600

2600

2600

2600

14400

12

15

15

20

20

82

21

16

16

32

32

117

2) Кәсіпкерлер құзыреттілігін арттыру.
Кәсіпкерлік негіздерін оқыту, ол келесі компоненттерді іске асыруды көздейді:
 Кәсіпкерлік қызмет негіздерін оқыту келесі құарушыларды іске
асыруды көздейді:
o «Жас кәсіпкер мектебі» компоненті (бұдан әрі - «ЖКМ» жобасы)
жастардың инновациялық және кәсіпкерлік әлеуеттерін ашуға,
кәсіпкерлік қызметке жастарды тартуға, жас кәсіпкерлердің
құзырет деңгейлерін арттыруға бағытталған. «ЖКМ» жобасының
тыңдаушылары Қазақстан Республикасының 18-29 жас шамасы
арасындағы азаматтары бола алады.
o «Бизнес - мектеп» компоненті шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне және моноқалалардағы, шағын қалалардағы және
аудандық орталықтардағы кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа
оқытушы жобаларды беруге бағытталған.
 топ-менеджерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру, ол келесі
компоненттерді іске асыруды көздейді:
o шағын және орта кәсіпкерліктің топ-менеджерлерін оқыту;
o өнімді жылжытуды басқаратын салалардағы, оның ішінде осы
өнімді шетелде өндіру саласында, сонымен қатар индустриалдыинновациялық-индустриалдық қызметтің субъектілерінің шетел
сарапшы-кеңесшілерін
кәсіпорынға
шақырту
арқылы
қызметкерлерді оқыту;
o кәсіпорынның құзыретін арттыру.
 ағымдағы бизнесті жүргізу үшін сервистік қолдау көрсету, ол бизнес
үрдістерді қолдау бойынша келесі арнайы қызметтерден тұрады:
o бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізумен, сонымен қатар
статистикалық есепті құрастырумен байланысты қызмет;
o кедендік рәсімдер бойынша қызметтер;
o менеджмент жүйесін ендіру бойынша барлық үрдісті толық қолдау
және кеңес беру;
o заң түрлері бойынша қызмет көрсету;
o маркетинг бойынша қызмет көрсету;
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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o ақпараттық технологиялар саласында кеңес беру;
o мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компанияларды және жер
қойнауын пайдаланушыларды сатып алумен байланысты
қызметтер;
o менеджмент мәселелер бойынша қызмет
 кәсіпорындардың құзіреттілігін арттыру;
 құжаттар мен техникалық жағдайларды жүргізу ісі бойынша кеңес беру
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің сауаттылығын, оларды заң
процедуралары және рұқсат құжаттарын және техникалық шарттарды
алу кезіндегі талаптар туралы білімін арттыруға бағытталға.
2 кесте Кәсіпкерлердің құзыреттілігін арттыру бойынша нысаналы
көрсеткіштер
р/с
№
1
2
3
4

2015
15 000

Іске асырылу жылдары
2016
2017
2018
2019
15 000 15 000 15 000 15 000

35174

30 000

30 000

30 000

30 000

155174

Кәсіпорынның құзыретін арттыру кезінде
шығындар
өтелген
индустриалдыинновациялық қызмет субъектілерінің саны

12

13

10

10

10

55

Рұқсат алу, техникалық жағдайларды
жақсарту сұрақтары бойынша кеңес
алған кәсіпкерлер саны, бірл.

-

500

500

500

500

2000

Көрсеткіш атауы
Оқытылған кәсіпкерлер саны, бірл.
Арнайы қызмет алған кәсіпкерлер
саны, бірл.

Барлығы
75 000

3) Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру.
Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру үшін:
 жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын (аға сеньорлар) еңгізу,
кәсіпорындардың өнімділігін арттырып, энергия үнемділігін қолға алу
ісі
бойынша
сырттан
консультанттарды
тарту
(Қазақстан
Республикасының ЕҚДБ-нің шағын және орта бизнесті қолдау
бағдарламасы)қажет; Осы аспап келесі компоненттерді іске асыруды
көздейді:
o сыртқы кеңесшілерді тарту арқылы үздік кәсіпорындардың
кеңесшілік жобаларын қосалқы қаржыландыру (Қазақстан
Республикасының шағын және орта кәсіпкерлігін қолдау бойынша
ЕБРР Бағдарламасы);
o жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
ендіру және персоналды оқыту (Аға сеньорлар) бойынша жоғары
білікті шетел мамандарын тарту.
 кәсіпорындардың технологиясын дамыту керек. Осы аспап келесі
компоненттерді іске асыруды көздейді:
o инвестициялық жобаның кешенді жоспарын жасау және/немесе
сараптау;
o технологиялық үрдістерді жетілдіру;
o өндіріс кәсіпорнының тиімділігін арттыру;
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o халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, EN және т.б.)
сәйкес сапа менеджменті жүйесін және өнімдерді сертификаттау.
3 кесте Кәсіпкерлердің өнімділігін арттырудың мақсатты көрсеткіштері
р/с
№

Іске асырылу жылдары
Көрсеткіш атауы
Жаңа басқару әдістерін, өндіріс технологияларын
енгізу, кәсіпорындардың өнімділігін арттырып,
энергия үнемділігін қолға алу ісі бойынша
сырттан тартылған консультанттар саны, бірл.
Индустриалды-инновациялық жобаның кешенді
жоспарын жасау және/немесе сараптау кезінде
жасалған шығындарды өтей алған индустриалдыинновациялық қызмет субъектілерінің саны
Технологиялық
процестерді
жетілдіруге
жұмсалған шығындар үшін өтемақы төленген
индустриалды-инновациялық
қызмет
субъектілерінің саны
Кәсiпкерлердiң
өндiрiстi
ұйымдастыруды
жетiлдiруге жұмсаған шығыстары үшiн өтемақы
төленген индустриалды-инновациялық қызмет
субъектiлерiнiң саны
Халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM,
GMP, EN және т.б.) сәйкес өнімді сертификаттау
және сапа менеджменті жүйелеріне жұмсалған
шығындарды өтеген индустриалды-инновациялық
қызмет субъектілерінің саны

1

2

3

4

5

2015

2016

2017

2018

2019

Барлығы

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23

117

4) Іскерлік қатынастарды кеңейту
Іскерлік қатынастарды кеңейту үшін:
 Шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстар орнату («Іскерлік
қатынастар» құралы) қажет. «Іскерлі қатынастар» аспабы халықаралық
және шетелдік ұйымдардың қолдауымен шетел серіктестерімен іскерлік
байланысты орнату есебінен Бағдарламаның аясындағы экономиканың
басым секторларындағы өз қызметін іске асыратын шағын және орта
кәсіпкерліктің субъектілерін қолдауға көмек көрсетуге бағытталған;
 отандық өңделген тауарларды ілгерілету керек. Осы аспап қазақстандық
кәсіпкерлердің
белсенділігін
арттыруға,
шетел
елдердің
кәсіпорындарымен іскерлік қатынастарды орнатуға, қазақстандық
тауарлар мен қызметтерді жылжытуға бағытталған.
4 кесте Іскерлік қатынастарды кеңейтуге арналған нысаналы көрсеткіштер
р/с
№
1

Іске асырылу жылдары
Көрсеткіш атауы
Шетелге жіберілген кәсіпкерлер саны, бірл.

2015

2016

2017

2018

2019

37

30

30

30

30
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2.3 НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖӘНЕ ЖАППАЙ
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 919 қаулысымен бекітілді.
Бағдарламаның мақсаты:
Халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды
кәсіпкерлікке тарту.
Бағдарламаның міндеттері:
 Еңбек нарығының қажеттілігін есепке ала отырып техникалық және
кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау
 Еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бойынша
жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқу.
 Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту.
 Ауылда және қалада микрокредит беруді кеңейту.
 Жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды
жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу.
 Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру.
 Жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық алаң құру.
Бағдарламада қойылған міндеттерді орындау жолымен 2021 жылға қарай
мынадай нысаналы индикаторларға қол жеткізіледі:
 жұмыссыздық деңгейі 4,8 %-дан аспайтын болады (2016 жылғы 3тоқсан – 4,9 %);
 жұмыс күшінің құрамындағы негізгі, орта, жалпы және бастауыш
білімі бар еңбек ресурстарының үлесі 20 % (2016 жылғы 3-тоқсан – 27
%);
 өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық құрамындағы нәтижесіз жұмыспен
қамтылған адамдардың үлесі – 10 %-дан аспайды (2016 жылғы 3тоқсан – 16 %);
 белсенді жұмыс істейтін ШОБ субъектілерінің өсуі 10 %-ды құрайды.
Қаржыландыру көздері және көлемі:
 республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат:
o 2017 – 40 295 647 мың теңге;
o 2018 – 67 392 995 мың теңге;
o 2019 – 41 540 291 мың теңге;
 жалпы сипаттағы трансферттердің есебінен бөлінетін қаражат:
o 2017 – 45 038 436 мың теңге;
o 2018 – 45 311 093 мың теңге;
o 2019 – 45 453 119 мың теңге.14

14
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Бағдарламаның мақсаты мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу үшін
жұмыс мынадай үш бағыт бойынша жүргізілетін болады:
 Бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен және
қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету;
 жаппай кәсіпкерлікті дамыту;
 халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының
ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту.
1-ші бағыт. Бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік
біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету
Бағдарламаның бірінші бағытының операторы Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі болып табылады.
Аталған бағыт шеңберінде мынадай міндеттер шешілетін болады:
1) Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және
кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау.
Бағдарламаға қатысушыларға техникалық және кәсіптік білім беру
ТжКБ бар кадрларды даярлау бойынша мамандықтар тізбесіне және
оқытудың екідеңгейлі моделінің модульдік бағдарламаларына сәйкес
тегін беріледі.
Өмірлік қиын жағдайға тап болған және тұрмысы төмен
отбасылардың мүшелері қатарындағы 9-11-сыныптарды бітірушілер, оқу
орындарына түспеген, жұмыс іздеп жүрген адамдар, сондай-ақ
азаматтардың өзге санаттары ТжКБ бар кадрлар даярлау бойынша
Бағдарламаға қатысушылар болып табылады.
2) Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және
дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқыту.
Бағдарламаға қатысушыларды қысқа мерзімді кәсіптік оқыту
кадрларды даярлаудың дуальды моделінің элементтерімен білім беру
ұйымдарында, оның ішінде мобильді оқу орталықтары арқылы
жүргізіледі.
Қысқа мерзімді кәсіптік оқу цифрлық сауаттылық дағдыларына,
ағылшын тіліне және кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша да
өткізіледі.
Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өтетін Бағдарламаға қатысушылар
29 жасқа дейінгі жастағы жастар мен халықты жұмыспен қамту
орталықтарында тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар және қысқартылатын жұмыскерлер болып табылады.
Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өтетін Бағдарламаға қатысушылар
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын
студенттер үшін заңнамамен белгіленген мөлшердегі стипендиямен
және жол жүруге материалдық көмекпен қамтамасыз етіледі.
Тұрғылықты жерінен тыс елді мекендерде оқитын Бағдарламаға
қатысушылар үшін тұруға (тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша
шығыстарды өтеуге) материалдық көмек көзделеді.
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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2- ші бағыт. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту
"Бастау Бизнес" жобасын іске асыру және қалаларда микрокредит беру
мәселелері бойынша – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрлігі және ауылдар мен шағын қалаларда 2018 жылдан бастап "Бастау
Бизнес" жобасын іске асыру және микрокредит беру мәселелері бойынша –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Бағдарламаның
екінші бағытының операторлары болып табылады.
Бағдарламаның осы бағыты мынадай міндеттерді іске асыруды көздейді:
1) "Бастау Бизнес" жобасы бойынша Бағдарламаның қатысушыларын
кәсіпкерлік негіздеріне оқыту.
"Бастау Бизнес" жобасы Бағдарламаға қатысушыларды кәсіпкерлік
дағдыларына
оқытуға,
оның
ішінде
ауыл
шаруашылығы
кооперативтерін қалыптастыру қағидаттарына, сондай-ақ олардың
бизнес жобаларын сүйемелдеуге бағытталған.
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелуіне қарамастан
жұмыссыздар және кәсіпкерлік әлеуеті бар және ауылдық елді мекендер
мен аудан орталықтарында тұратын өзін-өзі жұмыспен қамтыған
адамдар, 2018 жылдан бастап қала, оның ішінде кіші және шағын қала
тұрғындары "Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне
оқытуға қатысушылар болып табылады.
"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқудан
өтетін Бағдарламаға қатысушылар техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша оқып жатқан студенттер үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде стипендиямен
қамтамасыз етіледі.
2) Кәсіпкерлік бастамаларды қолдау.
Республикалық бюджет және/немесе жергілікті бюджеттер
қаражатынан кредиттер/микрокредиттер ауылдық елді мекендерде,
моноқалаларда, шағын қалаларда және қалаларда бизнес-жобаларды іске
асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын Бағдарламаға
қатысушыларға ұсынылады.
"Кредиттер/микрокредиттер алуға "Бастау Бизнес" жобасында
оқуды аяқтағаны туралы сертификат алған (бизнес-жоспарларды қорғау
кезеңіне жіберілгендер үшін) Бағдарлама қатысушылары басым құқыққа
ие.
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында
белгіленген зейнеткерлік жасқа жетпеген, халықты жұмыспен қамту
орталықтарында тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен
қамтыған адамдар, кәсіпкерлік әлеуеті бар жұмысын жаңадан бастаған
кәсіпкерлер, ауыл шаруашылығы кооперативтері және олардың
мүшелері, шаруа және фермер қожалықтары Бағдарламаға қатысушылар
болып табылады.
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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Қаржыландыру мақсаты ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің және
зәкірлік кооперацияларға қатысушылардың қызметін кеңейту болып
табылатын жобаларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының салық
заңнамасына сәйкес оның салық органдарында тіркелуі және Халықты
жұмыспен қамту орталығының МҚҰ/КС/ЕДБ/ "АШҚҚҚ" АҚ-ға берген
жолдамасының
бар
болуы
Бағдарламаға
қатысушының
кредит/микрокредит алуы үшін міндетті шарт болып табылады.
Микробизнес ашу үшін кредиттер/микрокредиттер "Бастау
Бизнес" жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негіздеріне не Бағдарламаның
бірінші бағыты шеңберінде кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курстарынан
өту шеңберінде бизнес-жобаларды қорғағаннан кейін немесе
кредит/микрокредит алуға жүгінген күннің алдында сертификат алған
мерзімнен кейінгі соңғы 24 ай ішінде басқа бағдарламалар шеңберінде
кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курстарынан өткендігі туралы
сертификаты бар болса беріледі.
Кредиттер/микрокредиттер ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің
қызметін кеңейту және (немесе) зәкірлік кооперациялар мен ауыл
шаруашылығы кооперативтеріне қатысушылардың қызметін дамыту
үшін халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамасы бойынша
жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ете отырып, кемінде екі жаңа
тұрақты жұмыс орнын құру шартымен ұсынылады.
3) Қалалардағы және ауылдағы микрокредиттерге кепілдік беру.
Кепілдік МҚҰ/КС/ЕДБ 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап:
 ауылдық
елді
мекендерде
(олардың
әкімшілік
бағыныстылығына қарамастан) және шағын қалаларда
микробизнес ашуға, жұмыс істеп тұрған бизнесті кеңейтуге,
кооперативтер құруға;
 қалаларда жаңа микрокәсіпорындар құруға, жұмыс істеп
тұрған бизнесті кеңейтуге берілген микрокредиттер бойынша
ғана ұсынылады.
Ауылдық елді мекендерде және шағын қалаларда берілетін
микрокредиттерді кепілдендіруді – "ҚазАгроКепіл" АҚ, қалаларда –
"Даму" КДҚ" АҚ жүзеге асырады.
Микрокредиттерге кепілдік бергені үшін жергілікті атқарушы
органдардан алынатын комиссиялардың мөлшері ауылдық елді
мекендерде және шағын қалаларда кепілдік мөлшерінен 30%-ды,
қалаларда – 20%-ды құрайды.
Бағдарламаға қатысушылар үшін кепілдік ақысыз негізде
ұсынылады.
Ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін кепілдіктердің мөлшері
кредит/микрокредит сомасынан 85%-дан аспайды.
Кепілдік берілуге тиіс кредит/микрокредит сомасы сегіз мың АЕКтен аспайды.
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Кепілдік
жүзеге
асырылатын
МҚҰ/КС/ЕДБ
кредиттері/микрокредиттері
бойынша
сыйақының
номиналды
мөлшерлемесі 6%-дан аспайды.
4) Микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау
МҚҰ
операциялық
шығындарын
субсидиялауды
ауыл
шаруашылығы мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органдар
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырады.
Ауылдық елді мекендерде және шағын қалаларда берілген МҚҰ
микрокредиттерін
беруге
арналған
операциялық
шығындар
субсидиялауға жатады.
МҚҰ субсидия алушылар болып табылады.
Субсидиялар мынадай шарттармен беріледі:
 субсидия мөлшері "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ-дан
алынған қорландыру қаражаты есебінен ауылдық жерлерде
және шағын қалаларда МҚҰ берген микрокредиттің
көлемінен 10 %-ды құрайды;
 субсидия ауылдық жерлерде және шағын қалаларда
микрокредит беру үшін "Аграрлық кредиттік корпорация"
АҚ МҚҰ-ға ұсынған, оператор растаған қаражатты толық
игеру көлемін субсидиялау бойынша бір уақытта МҚҰ-ға
төленеді;
 МҚҰ-ға ауылдық жерлерде және шағын қалаларда
микрокредит беру үшін "Аграрлық кредиттік корпорация"
АҚ ұсынған қаражаттың игерілуін агроөнеркәсіптік кешенді
дамыту саласындағы уәкілетті орган бекітетін Микроқаржы
ұйымдарының операциялық шығыстарын субсидиялау
қағидаларына сәйкес МҚҰ ұсынған құжаттар негізінде
субсидиялау жөніндегі оператор растауға тиіс;
 субсидиялау мақсаты үшін Бағдарламада көзделген
мақсаттарға МҚҰ берген микрокредиттер ғана ескеріледі.
Бұрын берілген, МҚҰ операциялық шығындарына субсидия алған,
микрокредиттерден қайтарылған (негізгі қарыз бен сыйақыны өтеу
бойынша төлемдер) қаражат есебінен МҚҰ берген микрокредиттерді
беруге арналған МҚҰ операциялық шығыстары субсидиялауға
жатпайды.
3- ші бағыт. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек
ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі Бағдарламаның үшінші бағытының операторы болып табылады.
Осы бағыттың шеңберінде мынадай міндеттерді іске асыру көзделеді:
1) Жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен
қамтамасыз етуге жәрдемдесу.
Бағдарламаға қатысушыларды жұмыспен қамтамасыз ету
мақсатында мынадай мемлекеттік қолдау шаралары көрсетіледі:
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 әлеуметтік кәсіптік бағдарлау, кәсіп таңдауда көмек көрсету,
оқу және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша
консультациялар;
 лайықты бос жұмыс орындарын іздеу және жұмысқа
орналасуға жәрдемдесу;
 әлеуметтік жұмыс орындарын құру;
 жастар практикасын ұйымдастыру;
 қоғамдық жұмыс орындарын ұйымдастыру.
Жұмыс іздеп жүрген адамдар, жұмыссыздар және Заңға сәйкес
басым құқықтарды пайдаланатын өзге адамдар жұмыспен қамтамасыз
етуде қолдау көрсетілетін Бағдарламаға қатысушылар болып табылады.
2) Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру.
Жұмыс күші тапшы өңірлерді жұмыс күшімен қамтамасыз ету,
өңірлердегі диспропорция мен демографиялық теңгерімсіздікті жою
мақсатында Бағдарлама шеңберінде өз еркімен қоныс аударуға
жәрдемдесу есебінен еңбек ресурстарының аумақтық ұтқырлығы
ынталандырылады.
Бағдарламаға қатысушылардың ерікті түрде қоныс аударуы
мынадай бағыттар бойынша:
 өңіраралық қоныс аудару – жұмыс күші артық облыстардан
жұмыс күші жетіспейтін облыстарға жүзеге асырылады.
 облыс ішінде қоныс аудару – мемлекеттік тұрғын үй
қорынан және/немесе жұмыс берушілердің қаражаты
есебінен тұрғын үймен қамтамасыз ету және тұрақты жұмыс
орнына жұмысқа орналасу мүмкіндігі болған кезде
экономикалық даму әлеуеті төмен ауылдардан облыстық
(аудандық) маңызы бар қалаларға, экономикалық өсу
орталықтарына жүзеге асырылады.
Бағдарламаға қатысушыларды мемлекеттік қолдау көшуге және тұрғын үй
жалдауға (жалға алуға) және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу шығыстарын
өтеуге субсидиялар беруді қамтиды.
Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және олардың отбасы
мүшелері жаңа тұрғылықты жерге ерікті түрде қоныс аудару бойынша
Бағдарламаға қатысушылар болып табылады.
Ерікті түрде қоныс аударудың қатысушылары Қазақстан Республикасының
жұмыссыз және өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтушы азаматтар болып табылады.
1) Еңбекке орналастыру бойынша бірыңғай сандық алаңды құру.
Бағдарламаның осы бағыты жұмыс іздеу және персоналды іріктеуге
жәрдемдесу үшін "Еңбек биржасы" еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық
базасын құруды көздейді.15

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №919 қаулысы
15

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

39

Ресей федерациясында көлікті онлайн-қадағалау жүйесін ендіру тәжірибесі

3 РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА КӨЛІКТІ ОНЛАЙНҚАДАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНДІРУ ТӘЖІРИБЕСІ
Ресей Федерациясында GPS / ГЛОНАСС онлайн-мониторинг қызметтерін
мыңнан астам ресейлік компаниялар ұсынады. Шетелдік жеткізушілер ресейлік
нарық көшбасшыларының қатарына кірмейді.
2014 жылы автокөліктерде ең көп терминалдар "ТехноКом" (54 000
жабдықталған КҚ), "ГалилеоСкай" (48 000), "Омникомм" (32 000) және "СКАУТ"
(16 000) компанияларымен орнатылды. Сатудың жалпы саны 340 000 құрылғыны
құрады.
Көлік мониторингі үшін ГЛОНАСС-жабдықтардың негізгі тұтынушылары
көлік саласының кәсіпорындары болып табылады.
Ресейлік сарапшылар GPS-мониторинг жүйесі нарығының өсу қарқыны
соңғы бірнеше жылда біршама баяулағанын атап өтті. 2014 жылы 2013 жылға
қарағанда 15% - ға аз құрылғы қосылды. 2015 жылы сатылымның құлдырауы
жалғасты, алайда отын құнының өсуіне байланысты сұраныс артты.
ГЛОНАСС/GPS спутниктік мониторинг құны бірнеше факторларға
байланысты:
 өндіруші елдер,
 жиынтықтаушы, пайдаланылатын навигация жүйелерінің сапасы
 қосымша функциялардың болуы.
Ресей сарапшыларының бағалауы бойынша, ең қолжетімді нұсқа — Қытай
өндірушілерінің бұйымдары. Олардың құны 1000 рубльден басталады. Мәселен,
танымал xexun TK-102 моделі сатып алушыға 4200 рубль, ал TK-103B бюджеттік
құрылғылары 2500-3500 рубльге тең болады.
Қытай тауарлары өзінің негізгі міндеті-көлік құралдарының орналасқан
жерін анықтау болып табылады. Бұл ретте қосымша функциялар саны барынша аз
болады, ал жұмыс тұрақтылығы, қызмет ету мерзімі және құрылғыға қызмет
көрсету шарттары жақсырақ қалады.
Еуропалық өндірушілердің өнімдері нарықта жоғары сапалы және сенімді
болып бөлінеді. Мұндай тауарлардың құны 15 мың рубльден аспауы мүмкін,
алайда сатып алушы осы ақшаға ең заманауи технологияларды пайдалана отырып
жасалған дәл және берік құрылғыны сатып алады.
Алайда, еуропалық өндірушілердің жабдықтарында айтарлықтай
функционалдық кемшілік бар-көбінесе ресейлік пайдалану шарттарына
бейімделмеген.
Соңғы жылдары шетелдік жеткізушілерге ресейлік өндірушілер белсенді
бәсекелестікті құрады. Олар тұтынушыларға сапасы мен функционалдық
мүмкіндіктері бойынша еуропалық емес, бірақ тартымды бағамен ерекшеленетін
және ресейлік жағдайларда жұмыс істеуге бейімделген бұйымдарды ұсынады.
Мұндай трекердің орташа құны 5000-7000 рубль деңгейінде. Ең танымал
және жақсы дамыған модельдер-se+ Маяк, StarLine M17, GALILEOSKY v 5.0,
ARNAVI-4 Автофоны.
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Автокөліктің GPS-мониторингі жүйесіне қызмет көрсету құны мобильді
оператордың тарифтік жоспарымен, сондай-ақ жеткізуші-компанияның клиентке
ұсынатын мүмкіндіктер көлемімен анықталады.
Импорттық (еуропалық, американдық) құрылғыларда қызмет көрсетудің ең
жоғары бағасы. Мысалы, Garmin GTU-10 американдық бұйымына қызмет көрсету
үшін жылына 50 доллар төлеуге тура келеді. Егер пайдаланушы соңғы 7 күн
ішінде автомобиль қозғалу тарихына қол жеткізгісі келсе, онда қосымша ай сайын
5 доллар төлеуге тура келеді.
Ресейлік және қытайлық жеткізушілер тиімді шарттарда қызмет көрсетеді.
GlobalSat компаниясы үш көлік құралына дейін бақылау қажет клиенттерге тегін
тариф ұсынады. Тегін қызмет көрсету 24 сағаттан артық емес орын ауыстыру
тарихын сақтауды қарастырады және геозон бақылауын орнатуды, есептер мен
жедел смс-хабарламалар беруді қамтымайды. Шектеусіз авто бақылау мүмкіндігі
үшін, кез келген есептерге қол жеткізу, 12 айдан астам қозғалу тарихын сақтау
және жедел хабарлама алу үшін айына 400 рубль төлеуге тура келеді.
Қазіргі уақытта ең тиімді шарттарды "АвтоФон"компаниясы ұсынады. Бұл
өндірушінің ГЛОНАСС/GPS/LBS автокөлік мониторингі құрылғыларының қол
жетімді құны тегін қызмет көрсетумен үйлеседі. Жабдықты пайдаланушыларға
"АвтоФон КСА"телематикалық сервисінің деректеріне тегін кіру мүмкіндігі
беріледі. Көлік құралының орналасқан жерін веб-интерфейс немесе ДК
орнатылған арнайы клиенттік БҚ немесе iOS және Android үшін мобильді
қосымшалар арқылы анықтауға болады. Абоненттік төлем жоқ. Барлық
клиенттерге "АвтоФон-ден қою" қызметі ұсынылады: диспетчерлік орталықтың
мамандары Ішкі істер органдарын тарта отырып, ұрланған машинаны тегін табуға
көмектеседі.16
Санкт-Петербург қаласындағы ірі автобус парктерінің бірінің мысалы
көрсеткендей, басқару және мониторинг жүйесін енгізгеннен кейін кәсіпорын
жыл ішінде отыннан 9,6 млн.руб үнемдеді, майлау материалдарын үнемдеу
есебінен ақша қаражатын үнемдеу жылына 287 мың руб құрады. жылына 849 мың
рубльді құрады, ақша қаражатын үнемдеудің жалпы сомасы жылына 10,7
млн.рубльді құрады. Маршруттардағы көлік құралдарының жұмысын
оңтайландыру есебінен кәсіпорынның кірісі қалалық және қала маңындағы
жолаушылар көлігін басқару жүйесінің бір жылдағы жұмысы 11,2 млн.руб.
ұлғайды, енгізілген жүйенің өтелу мерзімі 1 жыл және 1 ай болды.17

16
17

Дереккөз: https://www.kp.ru/guide/sistemy-sputnikovogo-monitoringa-avtotransporta.html
«Проблемы внедрения интегрированной логистической системы управления пассажирским транспортом»,
Л. Г. Антипова Санкт-Петербург мемлекеттік экономикалық университеті
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4 ҚАЗАҚСТАНДА ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІҢ ДАМУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ
4.1 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК НАРЫҒЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жолаушылар тасымалы кез келген қала үшін маңызды сала болып
табылады. Ірі қалалар мен мегаполистерде автомобильдік жолаушылар
тасымалының рөлі ерекше маңызды. Қазіргі жағдайда автокөлік кәсіпорындары
үшін көлік құралдары мен жолаушылар ағындарының мониторингі, кәсіпорын
жұмысын оңтайландыруға мүмкіндік беретін әртүрлі логистикалық жүйелерді
қолдану арқылы қалалық және қала маңындағы тасымалдарды басқару мәселелері
ерекше өткір тұр.
Мұндай жүйелер: отын мен жанар-жағар май материалдарының
шығындарын азайту есебінен кәсіпорынның жұмысын оңтайландыруға;
экономикалық тиімсіз маршруттарды анықтауға және үздіксіз жұмысты
қамтамасыз ету және қолайлы қозғалыс аралығын сақтау үшін көлік құралдарын
желіге шығаруды оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Тасымалдау қызметін басқару үшін автокөлік кәсіпорындарында жаңа
әдістер мен технологияларды қолдану өзекті тақырып болып табылады, өйткені
жыл сайын тасымалдау көлемі артып келеді, тасымалдауға жұмсалатын
шығындардың көлемі ұлғаяды, ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру
қажеттілігі артады. Бүгінде нарықты тұтынушыға қайта бағдарлаудан көрінетін
Жолаушылар тасымалы саласында көптеген өзгерістер орын алуда.
Соңғы жылдары жеке автокөлікті пайдалану күрт өсті, бұл ірі қалалардағы
кептелістер мен тығындарға алып келді. Қазақстанда қалалық көлік жүйелерінің
көпшілігі моральдық және техникалық жағынан ескірген және бірқатар
проблемалар бар:
 Қаланың көлік ағындарының негізгі қатысушылары арасында
үйлесімнің болмауы, бытыраңқылық.
 Сапарлар жасау үшін жеке автокөлікті пайдаланудың айтарлықтай
өсуі, соның салдарынан қоғамдық көлік неғұрлым танымал және
сұранысқа ие болады.
 Қалалық көлік жүйелерін жобалауға және оларды басқаруға қабілетті
мамандардың жеткіліксіз саны •
 Жанар-жағар май материалдары, электр энергиясы және жылжымалы
құрам бағаларының өсуіне байланысты тасымалдау тарифтерінің өсуі
 Қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлік жүйесінде келесі
негізгі мәселелерді атап өтуге болады:
 Республиканың
көптеген
өңірлерінде
тасымалдардың
қанағаттанғысыз жайлылығы, тұрақтылығы және сенімділігі •
 Ірі қалаларда жер үсті көліктерінде пик сағатында жолаушылар көлігі
қозғалысының орташа жылдамдығы 15 км/сағ аспайды.
 Көптеген автобус бағыттарының қарбалас қозғалыс аралығы едәуір
ұлғаяды есебінен білім тығындарды.
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 Көптеген қалаларда жерүсті қалалық жолаушылар көлігі үшін
бөлінген жолақтардың болмауы.
 Жолаушылар
жылжымалы
құрамын
толтыру
нормативтік
көрсеткіштен асады.
 Жолаушылар көлігі жылжымалы құрамының көп бөлігі бүгінде
ауыстыруды талап етеді. Ескірген көлік құралдары өзінің
пайдалануына жоғары шығындарды талап етеді, желілерде істен
шығады және сонымен қатар жолаушылар үшін жайлылықтың төмен
деңгейіне және қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарындылары
түріндегі жоғары сыртқы шығындарға ие.
 Көлік кәсіпорындары көрсететін жол жүру құны, қызмет көрсету
көлемі мен сапасы арасында байланыс жоқ.
Қолданыстағы басқару әдістері саланы біраз уақыттан кейін, егер дұрыс
қорытындылар жасалмаса, Жолаушылар тасымалы саласын басқарудың толық
жоғалуына алып келеді. Тасымалдаушылардың басты проблемасы қаржы
ресурстарының тапшылығынан туындаған жағдайда оларды ұтымды пайдалану
қажеттігін ерекше маңызға ие болады.
Алайда, қазіргі кезеңде көптеген міндеттерді жаңа әдістер мен
технологияларды енгізбестен шешу мүмкін емес, олардың бірі қалалық қоғамдық
көлікті басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізу болып табылады. Мұндай
басқару жүйесі үшін басты міндет сапалы қызмет көрсетуді және жолаушыларға
қызмет көрсетуді қамтамасыз ету және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, автокөлік
кәсіпорындарының ресурстарын үнемдеу болуы тиіс.
Осы міндеттерді шешу үшін қалалық және қала маңындағы жолаушылар
тасымалдарын басқарудың жаңа жүйесі жерүсті жолаушылар көлігінің
маршруттық қозғалысын жедел басқаруға және барлық көлік құралдарының
маршруттық тапсырманың орындалуын бақылауға көмектесуі; нақты уақыт
режимінде маршруттық қозғалысты оңтайландыруы; орындалған көлік жұмысы
туралы деректерді толық көлемде жинау; жолаушылар ағыны туралы деректер
базасын қалыптастыру, жолаушылар ағынын тексеру және оларды қысқа мерзімде
талдау қажет.; көлік құралдарының маршруттық желісін, қозғалыс кестесі мен
кестесін оңтайландыру; қаржылық, материалдық және еңбек сияқты қажетті
ресурстарды жоспарлау.
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4.2 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
ҮШІН БАСЫМ МІНДЕТТЕР
Жолаушыларды тасымалдау процесін логистикалық байланыстардың
көмегімен өзара іс-қимыл жасайтын инфрақұрылым объектілері мен
операторлардан тұратын логистикалық тізбек ретінде қарастыру қажет. Қоғамдық
көлікті басқаруға логистикалық тәсілдің болмауы оны тиімді пайдаланудың
айтарлықтай проблемаларын туғызады.
Қоғамдық көліктің қазіргі проблемаларын шешу үшін "қалалық
логистиканы" қолдану қажет, ол қала қызметінің барлық тізбектерін біріктіріп,
үйлестіріп, шығындарды азайтуға қабілетті. Бірінші кезекте қалалық логистикада
адамдар сөз сөйлейді және қаланың басты мақсаты оның тұрғындарының
қажеттілігінің барлық түрлерін қанағаттандыру болып табылады. Әлемнің
көптеген елдерінде бұрыннан бері қалалық логистика табысты түрде
қолданылуда. Оны қолдану қаланың барлық ішкі жүйелерін басқаруға мүмкіндік
береді. Басқаруды талдау және ақпараттық автоматтандырылған орталықтардан
тұратын "қалалық логистикалық орталықтар" жүзеге асырады. Ірі қалалар мен
мегаполистердің қалалық көлік жүйелерінің қазіргі проблемаларын шешу үшін
кешенді тәсіл қажет.
Логистикалық жүйелердегі жолаушылар қоғамдық көліктерінің жұмысын
оңтайландыру мәселелерін қарастыру кезінде перспективалы болып табылатын
мынадай міндеттерді бөлуге болады:
 халыққа Көліктік қызмет көрсету деңгейін арттыру әдістерін әзірлеу;
 жылжымалы құрамды жаңарту және оны қазіргі заманғы технологиялармен
жабдықтау;
 қаланың көлік жүйелерін дамытуға интеграцияланған көзқарасты
қамтамасыз ету.
Қалалық қоғамдық көлікпен жолаушыларға қызмет көрсету сапасын
арттыру қоғамдық және жеке көлікті пайдалану арасындағы айырмашылықты
төмендетеді,бұл қалалық және қала маңындағы жолаушылар қоғамдық көлігінің
тартымдылығын арттыруға және көлік қызметтерін көрсету көлемінің өсуіне
әкелуі тиіс.
Қалалық қоғамдық жолаушылар көлігін дамытудың осы бағытын іске асыру
үшін:
 қалалық
жолаушылар
көлігінің
маршруттық
желісі
мен
инфрақұрылымын дамыту;
 сапар кезінде жолаушылар үшін жоғары жайлылықты қамтамасыз ете
алатын ескірген жылжымалы құрамды қазіргі заманға жаңарту;
 қалалық жолаушылар көлігінің мамандандырылған жылжымалы
құрамы мен инфрақұрылым жабдықтарын сатып алу арқылы
мүмкіндігі шектеулі адамдар, мүгедектер үшін қалалық жолаушылар
көлігі қызметтерінің қолжетімділігін арттыру.
Екінші бағыт қорытындыланады
Барлық қалалық жолаушылар көлігінің операциялық және қаржылық
тиімділігін арттыруды іске асыру үшін мынадай шараларды қабылдау қажет::
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 жол жүруді төлеуге мүмкіндік беретін әмбебап электрондық
карталарды енгізу есебінен қолма-қол ақшасыз төлем жүйесіне
көшуді жалғастыру. Бұл жолаушылар үшін сапарларға ақы төлеудің
қазіргі заманғы деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.;
 қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігін басқарудың
Орталықтандырылған автоматтандырылған жүйесін құру, бұл
ақпараттық сервистердің және тасымалдаушылар мен олардың
жылжымалы құрамының жұмысын жедел басқарудың қазіргі заманғы
деңгейін қамтамасыз етеді;
 қалалық жолаушылар көлігін жаңғырту жылдамдығын арттыруға
көмектесетін қалалық жолаушылар көлігін дамытуға жеке
инвестициялар тарту қажет;
 жеңіл көлікті, оның ішінде Таксомоторлы компанияларды дамыту
жөнінде ұйымдастыру және нормативтік шаралар қабылдау;
 қоғамдық көлікті кезең-кезеңімен реформалауды жалғастыру,
тасымалдаушыларды таңдау кезінде кеңейтілген конкурстық
рәсімдерді енгізу, барлық бағыттарда реттелетін тарифтерді енгізу
қажет.
Бүгінгі
таңда
қоғамдық
көлікті
диспетчерлендіруді
енгізуді
тасымалдаушылар әрбір маршрутта жұмысты толық көлемде орындауға
мүмкіндік беретін барлық маршруттардағы көлік құралдарының қажетті санын
қамтамасыз ете отырып, желідегі Көлік құралдарын жедел басқару және көлік
құралдарының мониторингі құралы ретінде ғана қарайды.
Алайда қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігін басқарудың осы
жүйесі автокөлік кәсіпорындарының жұмысын көптеген бағыттар бойынша
оңтайландыруға, кәсіпорын өз мұқтаждықтарында, оның ішінде жылжымалы
құрамды, материалдық-техникалық базаны жаңарту, кәсіпорын қызметкерлерінің
жалақысын арттыру үшін пайдалана алатын ақша қаражатын айтарлықтай
үнемдеуге мүмкіндік береді.
Көлік құралдарының мониторингі және жолаушылар көлігін басқару
жүйесін енгізу қоғамдық көлік кәсіпорындарына жеке бағыттар бойынша табысты
айтарлықтай арттыруға және шығыстарды қысқартуға мүмкіндік береді. Ал
қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігін басқару жүйесін қалалық
көлік жүйесіне біріктіру барлық қоғамдық көліктің жұмысын оңтайландыруға,
әртүрлі тасымалдаушылар арасындағы өзара іс-қимылды орнатуға, көлік
құралдарының қозғалыс интервалын сақтауға және халыққа көрсетілетін Көлік
қызметтерінің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
Осы жүйені енгізу үшін: көлік құралдарын навигациялық жабдықтармен
барынша жарақтандыру; диспетчерлендіру мен жоспарлаудың тиімді жүйесін
құру; жолаушылар қоғамдық көлігінің барлық жылжымалы құрамы туралы
деректерді біріктіруге қабілетті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу қажет.
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4.3 ҚАЗАҚСТАНДА ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІ ДИСПЕТЧЕРЛЕНДІРУ
ЖҮЙЕСІН ЕНДІРУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Соңғы жылдары Қазақстанда қалалық инфрақұрылымды дамытуға көп
көңіл бөлінуде. Ірі қалалар қалалық ортаны абаттандыру үшін қажетті
қаржыландырылады. Алайда, халықтың саны үнемі өсіп келе жатқан жерлерде,
әсіресе, трафикпен немесе әлеуметтік инфрақұрылымның дамымағандығы өткір
сезіледі. Сондықтан да "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы аясында
республиканың өңірлері жайлы өмір сүруге қажетті "Ақылды қала" жобасын
жүзеге асырады.
Жаңа технологияларды пайдалану - "ақылды қала" жобасының басты
қағидаттарының бірі. Жаңа технологияларға ірі елді мекендер ішіндегі көлік
жүйесі ерекше мұқтаж. Тәжірибе көрсеткендей, қала тұрғындары автобустардың
қызметін күніне 2-3 рет пайдаланады. Сонымен қатар, көптеген қазақстандық
қалаларда қоғамдық көлік қозғалысын реттеу жүйесі қажетті жайлылыққа
жеткізілмеген. Бұл, әрине, жолдардағы қоғамдық көліктің басымдығын
төмендетеді және жолаушыларға ыңғайсыздық туғызады(атап айтқанда,
автобусты ұзақ күту).
Қазірдің өзінде диспетчерлендіру және мониторинг жүйесін енгізудің
арқасында еліміздің көптеген қалаларында автобустардың қозғалысын Интернет
және мобильді қосымша арқылы бақылауға болады. Жолаушылар қосымшаны
жүктеп алып, нақты уақыт режимінде қажетті маршруттың көлік құралдарының
қозғалысын бақылай алады.
2018 жылдың 4 мамырында "Көлікті цифрландыру: ақылмен жасалған"
мақаласында Айжан Жакеева ("Қазроботикс "білім беру және спорттық
робототехника
қазақстандық
федерациясы"
Республикалық
қоғамдық
бірлестігінің
президенті)
қоғамдық
көлікті
диспетчерлендіру
және
18
мониторингілеуді енгізудің алғашқы нәтижелерін жариялайды :
Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында 24 қалалық маршруттың 300-ге
жуық автобусы және қала маңындағы маршруттардың 22 автобусы GPS
трекерлермен жабдықталған және Infobus қоғамдық көлігінің онлайнмониторингі жүйесіне енгізілген. GPS-трекер диспетчерге көліктің орналасқан
жері туралы ақпарат береді.
Петропавлда Infobus жүктеу саны 15000-ға жетті. Пайдаланушылар
жергілікті қатал климатты ескере отырып, әсіресе жылдың суық мезгілінде
қосымшаның пайдалылығын атап өтеді. Алдағы уақытта Петропавлда
электрондық диспетчерлендіру жүйесін енгізу, қоғамдық көліктің келу орны мен
уақытын, жолға жұмсалатын болжамды уақытты және басқа да көптеген
пайдалы функцияларды шығара отырып, ауыспалы ақпарат таблосының барлық
автобус аялдамаларын жабдықтау жоспарлануда.
Батыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығында автопаркті бақылау
датчиктерімен жабдықтау 92%-ды құрайды. Статистикаға сәйкес, Оралда
қосымша 23247 пайдаланушы жүктелді, бұл қала тұрғындарының 8% - дан
18

«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының ресми интернет-ресурсы, https://digitalkz.kz/ru/transport/
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астамын құрайды. Сондай-ақ, Орал қаласының әкімшілігі ұялы телефон арқылы
жол ақысын төлеу үшін SMS BUS жүйесін енгізді.
Infobus қосымшасы Қазақстанның көптеген қалаларында жұмыс істейді:
Талдықорған, Семей, Көкшетау, Қарағанды, Орал, Өскемен, Қостанай, Атырау,
Ақтау, Щучинск, Петропавл, Теміртау, сондай-ақ Астана.
Әзірлеушілердің жоспарында республиканың басқа да ірі елді мекендерін
қамту көзделген. Жалпы Қазақстан бойынша қосымша 800 мың адам жүктелді.
Жүктеу саны бойынша Астана көш бастап келеді, бұл ретте елорда үшін Astra
Bus атты жеке қосымша әзірленді.
AstraBus мобильді қосымшасы 2016 жылдың қаңтар айында іске қосылды
және нақты уақыт режимінде қалалық автобустардың орналасқан жерін
бақылауға арналған. Бүгінгі күні қосымшаны жүктеу саны 700 мыңнан асты. Ай
сайынғы белсенді қолданушылар саны – 280 мың. Бағдарлама маршруттарды үш
тілде жүргізуге мүмкіндік береді. Елордалық қоғамдық көлік үшін Astra Plat жол
ақысын төлеудің электрондық жүйесі әзірленді. Қолма-қол ақшасыз төлем бір
сағат ішінде қосымша сапарлар және тегін ауысулар түрінде бонустармен
марапатталады.
Астана-автобустарды бақылау үшін жеке қосымшасы бар Қазақстанның
жалғыз қаласы емес. Алматыда қоғамдық көлікті қадағалау City Bus сервисін
пайдалануға ыңғайлы,өйткені қазіргі уақытта ол автобустар мен
маршруттарды барынша толық қамтуды ұсынады.
2015 жылдан бастап Алматы қаласында "Оңай" көлік картасы енгізілген,
онда СМС бойынша төлем жасау, сондай-ақ мәдени нысандарға (хайуанаттар
бағы, биік таулы Медеу мұз айдыны) баруға ақы төлеу функциялары бар. Алдағы
уақытта аялдамаларда орнатылған таблода қоғамдық көліктің қозғалысы
туралы ақпаратты шығару жоспарлануда.
Ақтөбеде автобустарды пайдаланушылар үшін AktobeBus деп аталатын өз
сервисі бар. Қалада көлікті диспетчерлендіру үшін талдау жүйесі бар қызмет
ұйымдастырылған.
Оңтүстік Қазақстан облысында әзірге автобус мониторингі бойынша
қосымша іске қосылмаған, алайда қоғамдық көліктің 95% GPS жүйесімен
жабдықталған.
"Smart city" жобасын іске асыру жөніндегі жоспарларға сәйкес, ағымдағы
жылы республиканың көптеген қалаларында қала жолдарын жалпыға бірдей
жаңғырту жөніндегі жоба іске асырылатын болады. Жоба аясында
диспетчерлендіру жүйелері енгізілуде, автобус аялдамалары жаңартылуда,
бағдаршамдарды басқару жүйелері қолданылады. Цифрландыру көздейді
қозғайтын болса, әрбір облыс, республика ғана емес, үлкен қала.
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5 ЗЕРТТЕУГЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ ШОЛУ
5.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІГІ
5.1.1 Жіктелуі
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық
реттеу және метрология комитетінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы №683-од
бұйрығымен бекітілген экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне
(бұдан әрі - ЭҚЖЖ) сәйкес осы жобаның шеңберінде зерттелетін экономикалық
қызмет түрі келесі жіктеуіштің құрылымына сәйкес болады:
5 кесте Қоғамдық көлігімен жүктерді тасымалдаудың экономикалық қызмет
түрлерінің құрылымы
Идентификатор
Н секциясы
49 тарау
49.3 топ
49.31 класс

49.31.1 кіші класс
49.31.2 кіші класс
49.31.3 кіші класс
49.31.4 кіші класс
49.31.9 кіші класс
49.32 класс

Атауы
«Көлік және қоймалау»
«Құрлықтағы көлік және құбырлар бойымен тасымалдау»
«Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі»
«Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көліг»
Қамтиды:
 қала ішіндегі және қала маңындағы көлік жүйелері арқылы жердегі
Жолаушылар тасымалы • Тасымалдау арнайы бөлінген станцияларда
жолаушыларды отырғызу және түсіру негізінде алдын ала әзірленген
кестеге сәйкес белгіленген бағыт бойынша жүзеге асырылады.
 қаланы әуежаймен және әуежайды қаламен байланыстыратын желілер
 арқанды жолдарды, аспалы арқанды жолдарды және т. б. басқару, егер бұл
қала ішіндегі және қала маңындағы тасымалдар жүйесіне кіретін болса
Автобустармен тасымалдау
Трамвайлармен тасымалдау
Троллейбустармен тасымалдау
Метрополитенмен тасымалдау
Кестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау
«Такси қызметі»
Қамтиды:

жүргізушісімен жеке автокөлікті жалға алу.
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5.1.2 Қоғамдық көлік кәсіпорындарының саны
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
ҚР Статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 2018 жылдың 17
қыркүйегіне заңды тұлғалар мен филиалдардың бизнес-тіркелімінде 709
кәсіпорын тіркелді "қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі"
экономикалық қызметінің негізгі түрі болып табылады.
2017 жылы тіркелген кәсіпорындар саны 683 бірлікті құрады, бұл 2016
жылғы деңгейден 4,1% жоғары. Талданып отырған мерзімнің ішінде осы қызмет
түрінің оң өсу тенденциясы байқалатынын атап өту керек. 2018 жылдың басынан
26 жаңа кәсіпорын құрылды және тіркелді.
1 диаграмма "Қалалық және қала маңындағы жолаушылар жерүсті көлігі"
ЭҚЖЖ-мен тіркелген кәсіпорындар санының динамикасы
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Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2018 жылғы 17 қыркүйектегі жағдай бойынша кәсіпорындардың негізгі
үлесі "автобустармен тасымалдау" Экономикалық қызмет түрімен тіркелген, бұл
зерттелетін қызмет түрі кәсіпорындарының жалпы санынан 90% немесе 638
кәсіпорынды құрайды.
2 диаграмма 17 қыркүйектегі жағдай бойынша қызмет түрлері бөлінісінде
тіркелген "қалалық және қала маңындағы жолаушылар жерүсті көлігі"
кәсіпорындарын бөлу диаграммасы (бірліктегі үлесі %)

Автобустармен
тасымалдау; 638;
90%

Метрополитенмен
тасымалдау; 1; 0,1%
Кестеге бағынатын
көліктің өзге
түрлерімен
тасымалдау; 54; 8%

Троллейбустармен
тасымалдау; 12; 2%

Трамвайларм
ен
тасымалда…

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

49

Зерттеуге статистикалық шолу

"Кестеге бағынатын көліктің өзге түрлерімен тасымалдау" қызметінің
негізгі түрімен 54 кәсіпорын (8%) тіркелді. Троллейбустармен 12 кәсіпорын (2%),
трамвайлармен 4 кәсіпорын (0,6%) айналысады және бір кәсіпорын Алматы
қаласында метрополитенмен тасымалдауды жүзеге асырады.
3 диаграмма 17 қыркүйектегі жағдай бойынша өңірлер бөлінісінде "қалалық
және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі" СЭҚТЖЖ тіркелген
кәсіпорындарды үлестік бөлу диаграммасы (бірліктегі үлесі %)
қ. Алматы; 105; 15%
қ Астана; 35; 5%

г. Шымкент; 72; 10%
Ақмола; 18; 3%

Шығыс Қазақста; 50;
7%

Ақтөбе; 21; 3%

Туркестан; 42; 6%

Алматы; 53; 7%

Солтүстік-Қазақстан;
25; 4%

Атырау; 26; 4%

Павлодар; 43; 6%

Батыс-Казахстан; 22;
3%

Маңғыстау; 21; 3%

Жамбыл; 49; 7%

Қызылорда; 39; 6%
Қостанай; 24; 3%

Қарағанды; 64; 9%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Экономикалық
қызметтің
талданатын
түрлерімен
тіркелген
кәсіпорындардың ең көп саны Алматы қаласында – 105 кәсіпорын немесе
республикалық деңгейден 15% - ды құрады. Одан әрі Шымкент қ. – 72 кәсіпорын
(10%), Қарағанды облысы – 64 кәсіпорын (9%), Алматы облысы – 53 кәсіпорын
(7%) және Жамбыл облысы – 49 кәсіпорын (7%)..
Қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігі кәсіпорындарының ең аз
саны бар өңірлерге: Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстары
жатады, олардың үлесіне республикалық деңгейдегі кәсіпорындардың 3 пайыздан
келеді.
4 диаграмма "Қалалық және қала маңындағы жердегі жолаушылар көлігі"
ЭҚЖЖ-мен тіркелген кәсіпорындарды олардың мөлшерлілігі бойынша бөлу
(бірлік, үлесі %)
Талданатын
Қызмет
түрінің
тіркелген кәсіпорындарының ішінен 670
Шағын (670 дана)
Бірлік
(94%)
50
адамнан
кем
қызметкерлері бар шағын кәсіпорындарға
Орта (28 дана)
94%
жатады.
Ірі (11 дана)
28 кәсіпорын (4%) орташа болып
табылады, ал 11 кәсіпорын (2%) – ірі,
4%
қызметкерлер саны 500 адамнан астам.
2%
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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ҚР Статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 2018 жылдың 17
қыркүйегіне Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен филиалдарының
бизнес-тіркелімінде 333 кәсіпорын тіркелген. 2017 жылы таксомоторлық парктер
саны 315 бірлікті құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 10,5% - ға жоғары. 2018
жылдың басынан бері 18 жаңа кәсіпорын құрылып, тіркелді.
5 диаграмма СЭҚТЖЖ тіркелген кәсіпорындар санының динамикасы
"такси қызметі»
119,9%

117,1%

110,0%

108,0%

110,5%

120%

бірлік

300
80%

200

40%

100
0

205

240

264

285

315

333

2013

2014

2015

2016

2017

I-IX 2018

Тіркелген кәсіпорындар саны, бірлік

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

6 диаграмма 17 қыркүйектегі жағдай бойынша өңірлер бөлінісінде "такси
қызметі" ЭҚЖЖ тіркелген кәсіпорындарды диаграммасы (бірлік, үлестік
бөлу %)
Шығыс Қазақстан; 9;
3%

қ. Астана; 71; 21%

қ. Алматы; 67; 20%
қ. Шымкент; 18; 5%

Туркестан; 15; 5%

Ақмола; 3; 1%

Солтүстік Қазақстан;
2; 1%

Актөбея; 16; 5%

Павлодар; 14; 4%

Алматы; 13; 4%
Атырау; 15; 5%

Маңғыстау; 13; 4%

Батыс Қазақстан; 20;
6%

Қызылорда; 7; 2%
Қостанай; 13; 4%

Қарағанда; 32; 10%

Жамбыл; 5; 2%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Экономикалық қызметтің талданатын түрлеріне тіркелген кәсіпорындардың
ең көп саны Астана қаласында – 71 кәсіпорын немесе республикалық деңгейден
21% және Алматы қаласында – 67 кәсіпорын (20%) байқалады.
Таксомоторлық парктері аз өңірлерге: Солтүстік Қазақстан облысы (2
кәсіпорын, 1%) жатады.
"Такси қызметі" СЭҚТҚ бар барлық кәсіпорындар 50 адамнан кем
қызметкерлері бар шағын кәсіпорындар болып табылады.
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5.1.3 Қоғамдық көлік кәсіпорындарының жалдамалы жұмыскерлерінің
саны
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігінің жалдамалы
қызметкерлерінің саны (кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын
кәсіпорындарды есептемегенде), 2017 жылы орта есеппен 11,8 мың адамды
құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 5,2% - ға артық.
2018 жылдың бірінші жартыжылдығында талданатын Қызмет түрінің
жалдамалы қызметкерлерінің саны 12,7 мың адамды құрады, бұл 2017 жылдың
тиісті кезеңінен 35% - ға жоғары және Қазақстан Республикасының
кәсіпорындары мен ұйымдарында жұмыс істейтін жалдамалы қызметкерлердің
жалпы санының 0,3% - ын құрайды.
7 диаграмма Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігінде
жұмыспен қамтылған жалдамалы қызметкерлер санының динамикасы
135%

мың адам

15
10

93,2%

107,1%

92,0%

87,8%

105,2%

100%

5
0

150%

50%
13,0

13,9

12,8

11,2

11,8

12,7

2013

2014

2015

2016

2017

I-VI 2018

Жалдамалы жұмыскерлердің саны, мың адам

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Талданатын Қызмет түрінің жалдамалы қызметкерлерінің ең көп саны
"автобустармен тасымалдау" кәсіпорындарында – 8,6 мың адам немесе 68%. 2018
жылдың
бірінші
жартыжылдығында
"метрополитенмен
тасымалдау"
қызметкерлерінің саны 1495 адамды (11,8%) құрады.
8 диаграмма 2018 жылдың I жартыжылдығындағы қызмет түрлері бойынша
қала және қала маңындағы жолаушылар жерүсті көлігінің жалдамалы
қызметкерлерінің санын бөлу 8 диаграммасы (адам, үлес %)

Автобуспен
тасымалдау;
8605 ; 68%

Метрополитенмен
тасымалдау; 1495 ;
11,8%

Кестеге бағынатын басқа
көліктермен тасымалдау;
1025 ; 8%
Травмвайлармен
тасымалдау; 764 ; 6%

Троллейбустарме
н тасымалдау;
796 ; 6%
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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Жалдамалы қызметкерлердің ең көп саны Алматы қаласында (3,2 мың адам
немесе республикалық деңгейден 25%), Қарағанды облысында (2,5 мың адам,
19%) және Астана қаласында (2,3 мың адам, 18%) қалалық және қала маңындағы
жолаушылар көлігі кәсіпорындарында жұмыс істейді.
9 диаграмма Өңірлер бөлінісінде 2018 жылғы І жартыжылдықта қалалық
және қала маңындағы жолаушылар жерүсті көлігінің жалдамалы
қызметкерлерінің санын үлестік бөлу (адам, үлесі %)
қ. Алматы; 3169; 25%

қ. Астана; 2253; 18%

қ. Шымкент; 78; 1%

Солтүстік-Қазақстан;
; 161; 1%

Ақмола; 322;
2%

Павлодар; 858;
7%

Актөбе; 1154;
9%

Кызылорда; 284; 2%

Алматы; 453;
4%
Костанай; 95;
1%

Атырау; 765;
6%

Қарағанда; 2450;
19%

Жамбыл; 199;
2%

Батыс-Қазақстан;
444; 3%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Жалдамалы қызметкерлердің ең аз саны Шымкент қаласының, Қостанай
және Шығыс Қазақстан облыстарының кәсіпорындары болып табылады-олардың
санының үлесі осы Қызмет түрінің жалдамалы қызметкерлерінің республикалық
санының 1% – ын құрайды.
6 кесте Өңірлер бөлінісінде қалалық және қала маңындағы жер үсті
жолаушылар көлігінің жалдамалы қызметкерлері санының динамикасы

2013

Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан

12 967
323
1 046
451
188
779
209
2 719
134
1 330
202
128

2014
13 893
407
1 149
404
807
740
211
2 499
131
92
113
1 131
202
58

2015
12 787
317
1 102
298
783
601
х
2 115
x
109
1 028
-
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2016
11 224
313
1 150
439
860
496
x
2 138
x
176
1 053
164

2017
11 811
318
1 250
319
813
461
x
2 358
x
252
951
202

адам
Өсу қарқыны,
2017 жыл %
2016 жылға
қарай
105,2
101,6
108,7
72,7
94,5
92,9
х
110,3
х
143,2
90,3
123,2
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2013

Астана қаласы
Алматы қ.
Шымкент қ.

1 503
3 831
124

2014

2015

1 361
4 472
116

1 351
4 861
x

2016

2017

1 543
2 502
x

1 826
2 415
332

Өсу қарқыны,
2017 жыл %
2016 жылға
қарай
118,3
96,5
х

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Такси қызметі
Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындардың такси
қызметінің жалдамалы қызметкерлерінің саны 2017 жылы орташа 1315 адамды
құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 6,9% төмен.
2018 жылдың екінші тоқсанында жалдамалы такси қызметкерлерінің саны
1081 адамды құрады.
10
диаграмма
Такси
тасымалдаумен
қызметкерлер санының динамикасы
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156,7%
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Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы такси қызметінің жалдамалы қызметкерлерінің ең көп саны
Алматы қаласында (573 адам немесе республикалық деңгейден 48%) жұмыспен
қамтылған. Астана қаласының такси қызметкерлері санының үлесі 10% – ды (123
адам), Түркістан облысында-9% - ды (111 адам) құрайды.
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11 диаграмма 2017 жылға өңірлер бөлінісінде такси қызметінің жалдамалы
қызметкерлерінің санын үлестік бөлу (адам, үлес %)
Ақтөбе; 29; 2%
Алматы; 23; 2%
Алматы; 573; 48%

Астана; 123; 10%

Атырау; 7; 1%
Батыс Қазақстан; 7;
1%
Жамбыл; 32; 3%

Шығыс Қазақстан;
49; 4%

Қарағанды; 53; 5%
Қостанай; 69; 6%

Түркістан; 111; 9%
Қызылорда; 1; 0,1%
Маңғыстау; 10; 1%

Павлодар; 99; 8%
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Такси қызметінің ең аз саны Қызылорда Маңғыстау, Атырау және Батыс
Қазақстан облыстары.
7 кесте Өңірлер бөлінісінде жалдамалы такси қызметінің қызметкерлері
санының динамикасы
2014

Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қ.
Шымкент қ.

2015
992
5
22
43
13
29
184
79
9
42

130
43
242
151

2016
901

30
2
8
61
48
99
4
44
110
44
41
43
221
71
73

2017

адам
Өсу қарқыны, 2017
жыл 2016 жылға
қарай %
93,1

1 412

1 315

31
26
3
4
37
64
70
1
44
93

29
23
7
7
32
53
69
1
10
99

93,5
88,5
2,3 есе
175,0
86,5
82,8
98,6
100,0
22,7
106,5

71
47
102
722
97

111
49
123
573
128

156,3
104,3
120,6
79,4
132,0

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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5.1.4 Қоғамдық көлік кәсіпорындарының жалдамалы жұмыскерлерінің
орташа айлық жалақысы
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
2017 жылдың қорытындысы бойынша қалалық және қала маңындағы
жолаушылар көлігі жалдамалы қызметкерлерінің орташа айлық атаулы жалақысы
(кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарды есептемегенде)
100318 теңге мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 7,7% - ға
жоғары және орташа республикалық жалақы деңгейінен 20% - ға төмен, ол
150827 теңгені құрады.
12 диаграмма Қалалық және қала маңындағы жердегі жолаушылар
көлігінде жұмыс істейтін қызметкерлердің орташа айлық жалақысының
серпіні
Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
110842

126021

142898
2015

150827
2016

Барлық экономикалық қызмет түрлері

131394

120642

110861

152442
1 кв. 2018

2017

Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2018 жылдың бірінші тоқсанында қала және қала маңындағы жер үсті
жолаушылар көлігі жалдамалы қызметкерлерінің орташа айлық жалақысы 131394
теңге мөлшерінде қалыптасты, бұл 2017 жылдың тиісті кезеңінен 10,8% - ға
жоғары.
13 диаграмма 1 тоқсандағы қоғамдық көлік түрлері бойынша жалдамалы
қызметкерлердің орташа айлық жалақысы
Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, теңге
Кестеге бағынатын басқа да көліктермен
тасымалдау

360816
177701

Троллейбуспен тасымалдау

136813

Метрополитенмен тасымалдау
Қала және қала маңындағы жер үсті
жолаушылар көлігі

131394
104013

Автобуспен тасымалдау
Трамваймен тасымалдау

86008
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Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Қоғамдық көлік түрлері бойынша жалдамалы қызметкерлердің орташа
айлық жалақы серпінінің талдауынан, оның көлемі "кестеге бағынатын көліктің
өзге түрлерімен тасымалдау" ЭҚЖЖ бар кәсіпорындарда байқалады – 2018
жылдың 1 тоқсанында ол 360,8 мың теңгені құрады, бұл сала бойынша орташа
жалақы деңгейінен 2,7 есе жоғары.
Жалақының ең аз мөлшері "трамвайлармен тасымалдауда" - 86 мың теңге,
бұл сала бойынша орташа жалақы деңгейінен 34,5% - ға төмен.
Қоғамдық көлік түрлері бөлінісінде қызметкерлердің орташа айлық
жалақысының ең жоғары және ең төменгі мөлшері арасындағы алшақтық 4,2 есе
құрайды.
Астана қаласы (155,0 мың теңге, бұл қоғамдық көліктің осы түрінің
республикалық орташа деңгейінен 49% - ға жоғары).
14 диаграмма 2018 жылғы I тоқсандағы "автобустармен тасымалдау"
жалдамалы қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы) (тенге)
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, тенге
155035

Астана қ.
119448

Шымкент қ.

116906

Шығыс Қазақстан

114481

Қарағанды
Павлодар

111631

Алматы қ.

110596

Қызылорда

109656
104013

Қазақстан Республикасы
72823

Атырау
Қостанай

68627

Батыс Қазақстан

68171
57422

Ақмола
Алматы

45341

Жамбыл

36350

Ақтөбе

36224

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Өңірлер арасында жалақының ең аз мөлшерін Ақтөбе облысы (36,2 мың
теңге) және Жамбыл облысы (36,4 мың теңге) кәсіпорындарының қызметкерлері
алады,бұл орташа республикалық деңгейден 3 есе төмен.
Өңірлер бөлінісінде автобустармен
тасымалдаумен айналысатын
қызметкерлердің орташа айлық жалақысының ең жоғары және ең төменгі
мөлшері арасындағы алшақтық 4,3 есе құрайды.
8 кесте Өңірлер бөлінісінде жалдамалы қоғамдық көлік қызметкерлерінің
орташа айлық атаулы жалақы динамикасы
теңге
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2015
2016
2017
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
Қазақстан Республикасы
110 842
110 861
120 642
Ақмола
47 467
48 595
53 366
Ақтөбе
60 862
62 401
56 117
Алматы
62 970
48 239
48 315
Атырау
328 592
313 887
370 298
Батыс Қазақстан
55 401
62 586
61 758
Жамбыл
36 100
31 878
Қарағанды
102 540
94 239
108 854
Қостанай
59 456
55 724
67 094
Қызылорда
73 321
71 828
101 080
Павлодар
66 359
76 675
79 358
Шығыс Қазақстан
58 381
59 487
Астана қаласы
139 518
150 269
155 080
Алматы қ.
107 428
107 851
119 184
Шымкент қ.
95 700
103 231
97 280
Автобустармен тасымалдау
Қазақстан Республикасы
86 157
89 204
96 386
Ақмола
47 467
48 595
53 366
Ақтөбе
60 862
62 401
48 352
Алматы
62 970
48 239
48 315
Атырау
72 246
59 981
68 694
Батыс Қазақстан
55 401
62 586
61 758
Жамбыл
36 100
31 878
Қарағанды
102 540
94 239
108 854
Қостанай
59 456
55 724
67 094
Қызылорда
73 321
71 828
101 080
Павлодар
74 348
92 845
79 724

Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қ.
Шымкент қ.

139 518
57 134
95 700

150 269
68 401
103 231

1 квартал 2018
131 394
57 422
49 541
45 341
431 211
68 171
36 350
114 481
68 627
109 656
101 407
60 789
155 035
139 422
119 448
104 013
57 422
36 224
45 341
72 823
68 171
36 350
114 481
68 627
109 656
111 631
116 906
155 035
110 596
119 448

155 080
74 709
97 280

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Такси қызметі
Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындардың такси
қызметінің жалдамалы жұмыскерлерінің орташа айлық атаулы жалақысы 2017
жылы орташа 53465 теңгені құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 25% - ға жоғары
және 2014 жылғы жалақыдан 71,4% - ға жоғары.
15
диаграмма
Такси
тасымалдаумен
айналысатын
қызметкерлердің орташа айлық еңбекақысының динамикасы
152,6%

тенге

60000

0

125,0%
89,8%

40000
20000

жалдамалы

120%

31 197

47 596

42 758

53 465

2014

2015

2016

2017

Бір қызметкердің орташа айлық жалқасы, теңге

180%

60%
0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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2017 жылдың қорытындысы бойынша такси қызметінің жалдамалы
қызметкерлерінің жалақысы бойынша өңірлер арасында көшбасшы болып
Павлодар облысы табылады - 82,3 мың теңге, бұл орташа республикалық
деңгейден 54,1% - ға жоғары.
16 диаграмма 2017 жылғы өңірлер бөлінісінде жалдамалы жалдамалы
қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы (теңге)
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы,тенге
82392

Павлодар
Атырау

66361

Алматы қ.

65232
57942

Жамбыл
Алматы

55208

Шымкент қ.

55024
53465

Қазақстан Республикасы

50500

Маңғыстау

46524

Шығыс Қазақстан
Қарағанды

38391

Астана қ.

38021

Ақтөбе

37639
30392

Батыс Қазақстан

22917

Түркістан

21276

Қостанай
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Өңірлер арасында жалақының ең аз мөлшерін Қостанай облысы (21,3 мың
теңге) және Түркістан облысы (22,9 мың теңге) таксомоторлық парктердің
қызметкерлері алады,бұл орташа республикалық деңгейден 2 есе төмен.
Өңірлер бөлінісінде такси тасымалдаумен айналысатын қызметкерлердің
орташа айлық жалақысының ең жоғары және ең төменгі мөлшері арасындағы
алшақтық 3,9 есе құрайды.
9 кесте Өңірлер бөлінісінде жалдамалы такси қызметінің жалдамалы
қызметкерлерінің орташа айлық жалақысының серпіні
2014
Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай

31 197
26 979
31 409
67 727
50 917
56 825
17 064
30 591

2015

2016

2017

47 596

42 758

53 465

28 688
50 000
30 646
51 088
46 780
29 377

20 909
77 893
44 292
49 944
45 227
28 146
22 751

37 639
55 208
66 361
30 392
57 942
38 391
21 276
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теңге
Өсу қарқыны, 2017
жыл 2016 жылға
қарай %
125,0
180,0
70,9
149,8
60,9
128,1
136,4
93,5
59
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2014
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан*
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қ.
Шымкент қ.
* - бағалау
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

50 466

41 006
27 388
37 302

2015

67 575
70 393

50 500
82 392

Өсу қарқыны, 2017
жыл 2016 жылға
қарай %
74,7
117,0

25 833
42 790
33 447
46 896
13 829

22 917
46 524
38 021
65 232
55 024

88,7
108,7
113,7
139,1
397,9

2016

93 552
65 118
46 988
24 643
45 266
32 610
105 375
28 054
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5.1.5 Қоғамдық көліктің жылжымалы құрамының болуы
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
2017 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының автобус
паркі 90,4 мың автобусты құрады. Автобустардың жалпы санының 56,5% - ы (51,1
мың бірлік) жеке меншік иелеріне тиесілі.
17 диаграмма Қазақстан Республикасындағы жеке иелерін қоса алғанда,
автобустардың жалпы санының динамикасы
101,0

99,0

58,0

57,8

2013

98,7

97,7

2014

57,3

56,9

51,1

2 016

2015

Автобус саны - барлығы, мың бірлік

90,4

2017

Жеке иелері бар автоубс саны, мың бірлік

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы жалпы пайдаланымдағы автобустар саны 10,3 мың бірлікті
құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 0,7% - ға төмен.
18
диаграмма Жалпы пайдаланымдағы автобустардың жылжымалы
құрамының динамикасы

мың бірлік

12

104,9%

99,0%

108,5%

102,0%

99,3%

120%

8

80%

4

40%

0

9,5

9,4

10,2

10,4

10,3

2013

2014

2015

2016

2017

Жалпы қолданыстағы жылжымалы құрамның саны, мың бірлік

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылдың қорытындысы бойынша автобустардың ең көп саны Оңтүстік
Қазақстан облысына тиесілі-14,8 мың автобус.
Республикалық автобус паркінің 9% - дан Алматы қаласына (8,4 мың
автобус) және Алматы облысына (7,9 мың көлік бірлігі) келеді.
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Автобустардың ең аз саны Солтүстік Қазақстан облысының аумағында-2,3
мың бірлік немесе республикалық деңгейден 3%.
19 диаграмма 2017 жылдың қорытындысы бойынша өңірлердің бөлінісінде
автобустардың жалпы санын үлестік бөлу (мың бірлік, үлес %)
Оңтүстік
Қазақстан; 14,8;
16%

Маңғыстау; 4,7; 5%

Павлодар; 4,6; 5%

Солтүстік
Қазақстан; 2,3; 3%

Шығыс Қазақстан;
6,3; 7%

Қызылорда; 5,1;
6%

Астана қ.;
5,8; 6%
Қостанай; 3,4; 4%
Алматы қ.; 8,4; 9%
Қарағанды ; 6,1;
7%

Ақмола; 3,3; 4%

Жамбыл; 4,7; 5%
Ақтөбе; 3,6; 4%

Батыс Қазақстан;
3,8; 4%

Алматы; 7,9; 9%

Атырау; 5,6; 6%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы троллейбус паркінде 212 трамвай бар, бұл 2013 жылғы
деңгейден 67,9% және 2016 жылғы деңгейден 7% төмен.
20 диаграмма Трамвай
құрамының динамикасы

және

троллейбус

парктерінің

жылжымалы

312
221

2013

234

220

2014

228

208

2015

Троллейбус саны, бірлік

228

212
170

2016

155

2017

Трамвай саны, бірлік

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы трамвай депосының жылжымалы құрамы 155 трамвайды құрап,
2016 жылмен салыстырғанда 8,8% - ға және 2013 жылмен салыстырғанда 29,9% ға төмендеді.
Трамвайлардың жылжымалы құрамының 65% - ы Павлодар облысына, 25%ы Шығыс Қазақстан облысына, 10% - ы Алматы қаласында орналасқан.
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2017 жылдың қорытындысы бойынша троллейбустардың барлық
жылжымалы құрамы Алматы қаласының қоғамдық көлік кәсіпорындарына
тиесілі.
21 диаграмма 2017 жылдың қорытындысы бойынша өңірлер бөлінісінде
трамвайлар мен троллейбустардың жылжымалы құрамын үлестік бөлу (үлес
%)
Павлодар
65%

Трамваи

Троллейбусc

ШҚО
25%

Алматы қ.
100%
Алматы
қ.…
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы "такси қызметі" жылжымалы құрамының саны 2065 бірлікті
құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 8,3% - ға төмен, алайда 2013 жылғы деңгейге
қарағанда 40,3% - ға өсті.
22 диаграмма
динамикасы
2500

парктің

жылжымалы

құрамының

151,1%

143,5%
104,4%

2000

бірлік

Таксомоторлық

160%
97,0%

1500

91,7%

80%

1000
500
0

120%

1 472

1 537

2 322

2013
2014
2015
Такси жылжымалы құрамның саны, бірлік

2 252
2016

2 065

40%
0%

2017
Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

10 кесте Жеке иелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы
автобустардың жалпы санының динамикасы

Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан

Автобустар саны-барлығы
2014
2015
2016
2017
98 954
97 688
98 652
90 430
3 697
3 619
3 623
3 305
4 126
4 046
3 704
3 573
8 614
8 767
8 723
7 896
5 743
5 697
5 454
5 630
4 344
4 236
4 054
3 833
5 275
5 262
7 765
4 747
5 961
5 851
6 388
6 066
3 301
3 234
3 597
3 391
5 413
5 500
5 499
5 083
5 219
5 140
5 085
4 730
16 456
16 079
15 869
14 777
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бірлік
оның ішінде жеке иелерінде
2014
2015
2016
2017
57 815
56 909
57 325
51 085
1 584
1 534
1 589
1 346
1 833
1 781
1 974
1 542
6 238
6 318
6 380
5 692
2 942
2 893
2 639
2 737
2 398
2 272
1 550
1 938
3 656
3 634
6 153
3 329
2 624
2 596
2 010
2 622
1 586
1 548
1 639
1 481
4 322
4 383
4 547
3 999
2 918
2 921
2 897
2 668
13 623
13 310
13 446
12 246
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Автобустар саны-барлығы
2014
2015
2016
2017
Павлодар
5 542
5 258
4 954
4 598
Солтүстік Қазақстан
2 711
2 673
2 649
2 292
Шығыс Қазақстан
7 023
7 012
6 931
6 318
Астана қаласы
5 915
5 987
5 299
5 758
Алматы қ.
9 614
9 327
9 058
8 433
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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оның ішінде жеке иелерінде
2014
2015
2016
2017
2 653
2 444
2 147
2 029
1 220
1 200
1 519
971
3 915
3 992
4 049
3 627
2 536
2 485
2 122
2 077
3 767
3 598
2 664
2 781
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5.1.6 Жолаушыларды тасымалдау
Қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
2017 жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық көлік автобустарымен 18,2
млрд. адам тасымалданды. 2013 жылмен салыстырғанда 15,7% өсті.
2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында жолаушыларды автобустармен
тасымалдау саны 11,1 млрд. адамды құрады, 2017 жылдың тиісті кезеңінен 5,3%
төмен.
23 диаграмма Жолаушылар тасымалы мен автобустардың жолаушылар
айналымының абсолюттік санының динамикасы
174,7

166,4

182,7

194,5

182,0

15

200
117,2

10
5
0

150
100

15,8

16,8

17,9

18,3

18,2

11,1

2013

2014

2015

2016

2017

I-VIII 2018

Жолаушылар тасымалы, млрд.адам

50

млрд. пкм

млрд. адам

20

0

Жолаушылар айналымы, млрд. пкм

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы қоғамдық көлік автобустарының жолаушылар айналымы 182
млрд. пкм мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 6,3% - ға төмен.
2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында автобустардың жолаушылар
айналымы 2017 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 5% - ға төмендеп, 117,2 млрд.
жкм құрады.
24 диаграмма 2018 жылғы қаңтар-тамыз өңірлер бөлінісінде жолаушыларды
автобустармен тасымалдауды үлестік бөлу (млн. адам, үлес %)

Ш-Қазақстан; 856,8;
8%

Астана қ.; 1541,5;
14%

Алматы қ.; 1749,6;
16%
Шымкент қ.; 758,1;
7%
Ақмола; 1094,9; 10%

Түркістан; 616,1; 6%

Ақтөбе; 146,6; 1%
Алматы; 446,0; 4%

СҚазақстан; 213,3;
2%

Атырау; 43,7; 0,4%
Павлодар; 663,6; 6%
Маңғыстау; 31,8;
0,3%

Қызылорда; 254,1;
2%

Батыс Қазақстан;
243,9; 2%
Қостанай; 1077,0;
10%

Жамбыл; 425,9; 4%
Қарағанды; 953,6;
9%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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2018 жылғы қаңтар-тамыз қорытындылары бойынша қоғамдық көлік
автобустарымен тасымалданған жолаушылардың ең көп үлесі Алматы қаласына –
1,7 млрд.адамға тиесілі, бұл республикалық деңгейден 16% - ды, Астана
қаласынан (1,5 млрд. адам немесе 14%) және Ақмола облысынан (1,1 млрд.
жолаушы немесе 10%) құрайды.
Автобустармен тасымалданған жолаушылардың ең аз саны Маңғыстау
облысында (республикалық деңгейден 0,3%) және Атырау облысында (0,4%)
байқалады.
Жолаушыларды
автобустармен
тасымалдаудың
жалпы
санынан
тасымалдаудың 99,9% - ын жеке меншік нысанындағы кәсіпорындар жүзеге
асырады.
2017 жылы трамвайлармен 31,2 млн.адам тасымалданды, бұл 2016 жылғы
деңгейден 2% - ға төмен және 2013 жылғы көрсеткіштен 22,9% - ға төмен. 2018
жылдың қаңтар-тамыз айларында трамвайлармен 18,6 млн. адам тасымалданды.
Бұл көрсеткіш талданып отырған кезең ішінде тұрақты төмендеу үрдісі бар.
25 диаграмма Жолаушыларды трамвайлармен тасымалдау серпіні
183,6

175,1

167,9

40

139,3

30

0

160
76,8

20
10

200

135,2

40,5

39,1

37,0

31,8

2013

2014

2015

2016

Тасымалданған жолаушылар, млн. адам

31,2

18,6

120
80
40

млн. пкм

млн. адам

50

0

2017
I-VIII 2018
Жолаушылар айналымы, млн. пкм

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы трамвайлардың жолаушылар айналымы 135,2 млн.пкм құрады
және 2016 жылмен салыстырғанда 3% - ға, 2013 жылғы деңгейге қарағанда 23% ға төмендеді. 2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында трамвайлардың жолаушылар
айналымы 76,8 млн.пкм мөлшерінде қалыптасты.
2017 жылы 25,6 млн.жолаушы троллейбус парктерінің жылжымалы
құрамымен тасымалданды, бұл 2016 жылғы деңгейден 30,2% - ға жоғары және
2013 жылғы тиісті көрсеткіштен 40,5% - ға жоғары.
2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында трамвайлармен тасымалданған
жолаушылар саны 16,9 млн.адам құрады, бұл 2017 жылдың тиісті кезеңінен 9,2%
жоғары.
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26 диаграмма Троллейбустармен жолаушыларды тасымалдау серпіні
121,2

20

102,6
80,3

75,8

130

93,2

80,0

90
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0

50
18,2

16,5

18,9

19,6

25,6

16,9
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I-VIII 2018

Тасымалданған жолаушылар, млн. адам
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30
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Жолаушылар айналымы, млн. пкм

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы троллейбустардың жолаушылар айналымы талданып отырған
кезеңде өзінің ең жоғарғы мәніне жетті және 121,2 млн.пкм мөлшерінде
қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 30% - ға жоғары.
2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында троллейбустардың жолаушылар
айналымы 2017 жылдың сәйкес кезеңіне 109,1% өсу қарқынымен 80 млн.пкм
құрады.
11 кесте Автобустармен тасымалданған жолаушылар
2013
Қазақстан Республикасы
15 757,4
Ақмола
1 234,8
Ақтөбе
188,4
Алматы
517,0
Атырау
135,0
Батыс Қазақстан
349,0
Жамбыл
671,8
Қарағанды
1 882,9
Қостанай
1 317,9
Қызылорда
211,7
Маңғыстау
70,8
Оңтүстік Қазақстан
1 787,4
Павлодар
908,1
Солтүстік Қазақстан
378,1
Шығыс Қазақстан
1 297,5
Астана қаласы
1 647,2
Алматы қ.
3 159,8
х – құпия деректер
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2014

2015

2016

2017

16 775,4
1 335,2
192,3
523,9
138,9
332,3
676,2
1 892,2
1 378,8
229,4
68,0
1 753,5
936,2
390,7
1 322,0
1 860,6
3 745,2

17 920,0
1 699,0
207,2
578,7
134,3
347,6
728,7
2 044,6
1 401,7
246,6
73,1
1 843,0
991,7
439,7
1 352,6
1 919,1
3 912,5

18 314,4
1 700,1
211,4
647,1
140,8
346,3
735,6
2 035,3
1 377,1
281,9
69,9
1 969,3
972,4
506,8
1 378,2
2 103,9
3 838,1

18 237,5
1 643,9
x
629,0
x
x
740,2
1 817,0
1 502,4
x
63,2
1 959,0
979,2
389,3
1 429,5
2 294,2
x

млн. адам
2017 жыл 2016
жылға қарай %
99,6
96,7
x
97,2
x
x
100,6
89,3
109,1
x
90,3
99,5
100,7
76,8
103,7
109,0
x

12 кесте Автобустармен 1 жолаушы тасымалдаудың орташа
қашықтығының динамикасы
Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан

2012
10,1
4,2
52,7
17,2
7,3
16,1

2013
10,3
4,2
55,3
17,3
7,1
16,2

2014
10,2
4,2
54,8
17,8
6,7
16,3

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

2015
10,2
4,2
53,5
17,4
7,1
16,9

2016
10,7
4,3
53,6
17,4
7,7
17,0

2017
10,6
4,4
54,5
16,5
7,8
16,2
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2012
Жамбыл
6,3
Қарағанды
14,0
Қостанай
9,0
Қызылорда
17,6
Маңғыстау
48,2
Оңтүстік Қазақстан
5,5
Павлодар
18,7
Солтүстік Қазақстан
7,5
Шығыс Қазақстан
13,8
Астана қаласы
8,0
Алматы қ.
5,8
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2013

2014

6,6
14,7
9,4
18,3
47,2
6,1
19,6
7,7
13,2
8,2
5,9
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7,0
15,3
9,5
18,2
47,2
6,2
19,5
8,1
12,9
8,3
5,7

2015
7,3
15,3
9,7
18,7
48,5
6,4
19,5
7,9
12,7
8,1
5,6

2016
8,2
15,9
9,9
17,9
51,0
7,4
20,2
7,7
13,0
7,7
6,0

2017
8,2
16,1
10,0
17,8
52,9
7,1
21,8
7,8
13,0
7,5
5,5

68

Зерттеуге статистикалық шолу

Такси қызметі
2017 жылдың қорытындысы бойынша Таксомотор парктерімен 4,4
млрд.адам тасымалданды, бұл 2016 жылғы деңгейден 22,5% - ға жоғары. 2018
жылдың қаңтар-тамыз айларында таксимен жолаушыларды тасымалдау көлемі
3,8 млрд.адамды құрады, бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 998 млн.
жолаушыға немесе 35,2% артық.
27 диаграмма Жолаушылар тасымалының және таксидің жолаушылар
айналымының абсолюттік санының динамикасы
4
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40,0
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Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы таксидің жолаушылар айналымы 58 млрд.пкм құрады, бұл 2016
жылдың сәйкес көрсеткішінен 35,7% жоғары.
2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында таксидің жолаушылар айналымы
2017 жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 40,6% - ға ұлғайып, 43,7 млрд. жкм
құрады.
28 диаграмма Өңірлер бөлінісінде 2018 жылғы қаңтар-тамыздағы таксимен
жолаушыларды тасымалдауды үлестік бөлу(млн. адам, үлес %)
Астана қ.; 127,8; 3%
Ш-Қазақстан; 290,6;
8%

Алматы қ.; 1549,1;
40%

Шымкент қ.; 181,8;
5%
Ақтөбе; 51,5; 1%

Түркістан; 168,7; 4%
Алматы; 135,0; 4%
С-Қазақстан; 119,6;
3%

Атырау; 71,2; 1,9%

Павлодар; 140,3;
3,7%
Маңғыстау; 25,6;
0,7%

Б-Қазақстан; 39,7;
1%
Жамбыл; 208,4; 5%
Қостанай; 119,5; 3%

Қарағанды; 606,9;
16%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылдың қорытындысы бойынша таксимен тасымалданған
жолаушылардың ең көп үлесі Алматы қаласына – 1,5 млрд.жолаушы немесе
республикалық деңгейден 40% және Қарағанды облысына (606,9 млн. жолаушы,
16%) келеді.
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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Тасымалданған такси жолаушыларының ең аз саны Маңғыстау облысында
(республикалық деңгейден 0,7%) және Ақтөбе облысында (1%) байқалады.
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5.1.7 Жолаушыларды тасымалдаудан қоғамдық көлік кәсіпорындарының
табысы
2017 жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық көлік автобустарымен
жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс 95,6 млрд. теңге мөлшерінде
қалыптасты. 2013 жылмен салыстырғанда өсім 56,4% құрады.
2018 жылғы қаңтар-тамызда автобустармен тасымалдаудан түскен табыс
61,1 млрд. теңгені құрады.
29 диаграмма Автобустармен жолаушыларды тасымалдаудан алынған табыс
динамикасы
100

118,3%

124,4%

млрд. тенге

80

110,7%
110,3%

150%

103,0%
93,4%

120%

60

90%

40

60%

20
0

61,1

76,0

83,8

86,3

95,6

61,1

2013

2014

2015

2016

2017

I-VIII 2018

Жолаушы тасымаланына табыс, млрд. тенге

30%
0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы трамвайлармен жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс 1,8
млрд.теңгені құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 5% - ға жоғары, алайда 2013
жылдың қорытындысы бойынша қалыптасқан табыстан 5,6% - ға төмен.
2017 жылғы қаңтар-тамызда трамвайлармен тасымалдаудан түскен табыс
1,1 млрд. теңгені құрады.
30 диаграмма Жолаушыларды трамвайлармен тасымалдаудан алынған
табыс серпіні
2000

115,7%

100,4%

91,5%

97,9%

87,0%

1500

млн. тенге

120%

105,0%

90%

1000

60%

500

30%

0

1909,0

1916,0

1753,1

1717,0

1803,0

1126,4

2013

2014

2015

2016

2017

I-VIII 2018

Жолаушыларды тасымалдаудан табыс, млн. тенге

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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2017 жылы троллейбустарды тасымалдаудан алынған табыс мөлшері 29,1%
- ға артып, 1,3 млрд.теңгеге жетті. 2016 жылдың деңгейімен салыстырғанда өсім
50,7% құрады.
31 диаграмма Троллейбустармен жолаушыларды тасымалдаудан алынған
кіріс динамикасы

млн. тенге

1500

118,4%

150%

129,1%
110,8%

1000

97,1%

108,4%

100,9%
100%

500

0

50%
876,0

970,8

942,9

1022,3

1320,2

871,2

2013

2014

2015

2016

2017

I-VIII 2018

Жолаушыларды тасымалдаудан табыс, млн. тенге

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында троллейбустармен тасымалдаудан
түскен табыс 871,2 млн. теңгені құрады.
2017 жылдың қорытындысы бойынша такси жолаушыларын тасымалдаудан
түскен табыс 1,4 млрд.теңге мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден
15,1% - ға төмен. 2013 жылмен салыстырғанда өсім 47,3% құрады.
32 диаграмма Жолаушыларды таксимен тасымалдаудан алынған табыс
динамикасы
2400

189,0%
137,2%

1800

млн. тенге

200%

161,7%

78,2%

150%

84,9%
78,9%

1200
600
0

100%
50%

948,6

1301,1

2103,4

1645,5

1397,0

766,7

2013
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2016

2017

I-VIII 2018

Жолаушыларды тасымалдаудан табыс, млн. тенге

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2018
жылдың
қаңтар-тамыз
айларында
такси
тасымалдаудан түскен табыс 766,7 млн. теңгені құрады.

жолаушыларын

13 кесте 2018 жылғы қаңтар-тамыздағы қоғамдық көлік түрлерімен
жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс
Жолаушыларды автобустармен
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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Қазақстан Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қ.
Шымкент қ.

Қазақстан Республикасы
Қарағанды
Павлода
Шығыс Қазақстан
Алматы қ.
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

тасымалдаудан түсетін табыс
Қорытындығы
млн. тенге
үлес пайызы
61080,7
100,0
881
1,4
1472,2
2,4
1988
3,3
407,3
0,7
2928,1
4,8
961
1,6
6792,4
11,1
1964,3
3,2
778,2
1,3
392,8
0,6
2347,1
3,8
282,7
0,5
552,8
0,9
1307,4
2,1
26085,6
42,7
9943,6
16,3
1996,3
3,3
Жолаушыларды автобустармен
тасымалдаудан түсетін табыс
Қорытындығы
млн. тенге
үлес пайызы
1126.4
100.0
296.0
26.3
728.2
64.6
102.1
9.1
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тасымалдаудан түсетін табыс
Қорытындығы
млн. тенге
үлес пайызы
766,7
100,0
0,3
0,04
14,6
1,9
23,5
3,1
53,0
6,9
23,5
3,1
3,6
0,5
43,1
5,6
11,8
1,5
40,5
67,3
0,1
7,9

5,3
8,8
0,01
1,0

153,8
212,6
111,1

20,1
27,7
14,5

жалғасы
Жолаушыларды таксимен
тасымалдаудан түсетін табыс
Қорытындығы
млн. тенге
үлес пайызы
871,2
100,0

871,2

100,0
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5.1.8 Қоғамдық көлік кәсіпорындарының негізгі қорлары
2017 жылдың соңына бастапқы құны бойынша автобус парктерінің негізгі
құралдарының құны 86,9 млрд.теңгені құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 2,7% ға жоғары және 2013 жылғы деңгейден 67,4% - ға жоғары.
33 диаграмма Автобус парктерінің негізгі қоры және оның тозу дәрежесі
100

47,0%

45,4%

млрд. тенге

80
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38,1%

40%
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0
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57,4

76,7

84,6

86,9

2013

2014
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2016
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0%

Жыл соңындағы негізгі қаражат; бастапқы құны бойынша; млрд. тенге
Негізгі құралдардың тозу дәрежесі, пайыз
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылдың қорытындысы бойынша автобус парктерінің негізгі
құралдарының тозу дәрежесі 38,1% мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылы тозу
деңгейінен 1,6 пайыздық пунктке асады, алайда 2013 жылғы деңгейден 7,3
пайыздық пунктке төмен.
2017 жылдың соңына трамвай депосының негізгі қорларының құны 2,4
млрд.теңге мөлшерінде қалыптасты, 2016 жылға өсім 12,3% – ды, 2013 жылға49,1% - ды құрады.
34 диаграмма Трамвай парктерінің негізгі қоры және оның тозу дәрежесі

млн. тенге
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1580,4

1716,3
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2099,5

2357,1
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0%

Жыл соңындағы негізгі құралдар; бастапқы құны бойынша; млн. тенге
Негізгі құралдардың тозу дәрежесі, пайыз
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылдың қорытындысы бойынша трамвай депосының негізгі
құралдарының тозу деңгейі 48,4% құрады, бұл 2016 жылдың деңгейінен 4,5
пайыздық пунктке төмен.
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2017 жылдың қорытындысы бойынша троллейбус парктерінің негізгі
құралдарының құны 12 млрд.теңгені құрап, 2016 жылға қарағанда 8,6 есеге артты,
бірақ 2013 жылдың деңгейімен салыстырғанда 2 есеге дерлік төмендеді.
35 диаграмма Троллейбус парктерінің негізгі қоры және оның тозу дәрежесі

млрд. тенге

40

80%

63,1%

30
20

60%

21,6%

10
0

40%

24,7%
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12,0
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Жыл соңындағы негізгі құралдардың саны; бастапқы құны бойынша; млрд. тенге
Негізгі құралдардың тозу дәрежесів,пайыз
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Троллейбус парктерінің негізгі құралдарының тозу дәрежесі 2017 жылы
өзінің ең төменгі деңгейіне жетті, ол 10,3% - ды құрады, бұл 2016 жылғы
деңгейден 6 есе төмен, бұл кезде троллейбус парктерінің негізгі қорларының тозу
деңгейі 63,1% - ға жетті.
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5.1.9 Қоғамдық көлікте жүру бағасы
"Автомобиль көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4
шілдедегі № 476-II Заңы Қазақстанда жол жүру құжаттарының (билеттердің)
қағаз және электрондық нысандарын көздейді. Қазіргі уақытта жол жүру
құжаттарының электрондық нысаны (көлік карталары) Астана қаласында "ASTRA" көлік картасы және Алматы қаласында - "ОНАЙ"қолданылады.
36 диаграмма Қазақстан Республикасында қалаішілік қатынас автобусымен
жол жүру құнының серпіні
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Кезең соңындағы жүру құны, бір жол жүрістің бағасы
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Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылғы желтоқсанның соңында қала ішіндегі қатынастағы автобуспен
жол жүру құны республика бойынша орташа есеппен бір жол жүру үшін 75 теңге
мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 2,7% - ға жоғары және 2013
жылғы желтоқсанның соңында жол жүру құнынан 44,2% - ға жоғары.
37 диаграмма 2018 жылғы тамыз айының соңына ірі қалалар бөлінісінде
қалаішілік қатынас автобусымен жол жүру құны (теңге)
Қалаішілік қатынас автобусымен жол жүру құны,
бір сапар үшін теңге
Астана
Өскемен
Қызылорда
Талдықорған
Семей
Петропавловск
Павлодар
Орал
Қостанай
Қарағанды
Көкшетау
Атырау
Алматы
Қазақстан Республикасы
Шымкент
Тараз
Жезқазған
Ақтөбе
Ақтау

90
90
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
70
65
60
55
50

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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Қала ішіндегі автобустардың жол жүру құны бойынша өңірлер арасында
көшбасшы болып Астана, Өскемен және Қызылорда қалалары болып табыладыбір сапарға 90 теңге.
Жол жүру құнының ең аз мөлшері Ақтауда - бір сапарға 50 теңге болды.
Тағы төрт қала орташа республикалық деңгейден төмен автобустарда жол
жүру құны бар – олар Ақтөбе (55 теңге), Жезқазған (60 теңге), Тараз (65 теңге)
және Шымкент (70 теңге).
Ірі қалалар бөлінісінде қала ішіндегі қатынастағы автобустармен жол
жүрудің ең жоғары құны оның ең төменгі құнынан 80% - ға асады.
14 кесте Қазақстан Республикасының ірі қалалары бөлінісінде қалаішілік
қатынас автобусымен жол жүру құны
2013
Қазақстан Республикасы
Астана
Алматы Қ.
Ақтау
Ақтөбе
Атырау Қ.
Жезқазған
Көкшетау Қ.
Қарағанды Қ.
Қостанай Қ.
Қызылорда
Орал
Өскемен
Павлодар қ.
Петропавл Қ.
Семей Қ.
Талдықорған
Тараз
Шымкент қ.
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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кезеңнің соңына, бір сапарға теңгемен
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5.1.10 Қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығы
Қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығын екі негізгі көрсеткішке
қатысты қарауға болады: тасымалданған жолаушылар саны және жолаушыларды
тасымалдау бойынша қызмет көрсетуден түскен табыс.
"Тасымалданған
сыйымдылығы»

жолаушылар"

көрсеткіші

негізінде

нарық

2017 жылы қоғамдық көлік нарығының қызмет көрсету нарығының
сыйымдылығы 22,7 млрд.жолаушыны құрады. Осы кезеңде орташа жылдық өсу
қарқыны 4,3% - ды құрады.
38 диаграмма Қазақстан Республикасының қоғамдық көлігімен көрсетілетін
қызметтер
нарығының
сыйымдылығының
5
жылға
болжамы
(тасымалданған жолаушылар санының негізінде)
БОЛЖАМ

18,5

20,0

21,3

21,8

22,3

22,7

23,3

24,0

24,8

25,6

26,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығы (тасымалданған жолаушылар),
млрд. жолаушы
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті. 2022 жылға дейінгі болжам-бағалау

Талданатын нарықты қалыптастыруға әсер ететін барлық көрсеткіштерді
кешенді талдауға сәйкес, атап айтқанда: елдің тұрақты халқы санының өсуі,
тасымалданған жолаушылар санының тұрақты өсу үрдісі 2022 жылға қарай
қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығы 2017 жылғы деңгейден 19,9% - ға
асып, 26,8 млрд.адамға жетуі мүмкін және орташа жылдық өсім қарқыны 3,4% ға жетеді деп болжауға болады.
"Жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс" көрсеткіші негізіндегі
нарық сыйымдылығы»
2017 жылы қоғамдық көлік нарығының қызмет көрсету нарығының
сыйымдылығы (қалалық жердегі қоғамдық көліктің барлық түрлерімен
жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс негізінде) соңғы 6 жыл бойы
тұрақты өсу үрдісі бола отырып, 100,9 млрд.теңгені құрады. Осы кезеңде орташа
жылдық өсу қарқыны 13,2% құрады. Айта кету керек, соңғы 3 жылда өсу
қарқыны 2012-2014 жылдармен салыстырғанда біршама төмендеді.
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Жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс құрудағы негізгі үлесті елдің
барлық өңірлерін қоспағанда, көліктің негізгі түрі ретінде автобус парктерін
тасымалдау құрайды.
39 диаграмма Қазақстан Республикасының қоғамдық көлігімен
ұсынылатын қызметтер нарығының 5 жылға арналған сыйымдылығын
болжау (жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс негізінде)
БОЛЖАМ

55,0

65,3

80,7

89,3

91,4

100,9

104,1

112,2

120,9

130,4

140,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығы (тасымалданған жолаушылар),
млрд. жолаушы

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті. 2022 жылға дейінгі болжам-бағалау

Қоғамдық көліктің ағымдағы дамуын, республиканың әлеуметтікэкономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін талдауды негізге ала отырып,
2022 жылға қарай қоғамдық көлік тасымалдарынан түскен табыс 2017 жылғы
деңгейден 39,2% - ға асып, 140,5 млрд.теңгеге және орташа жылдық өсу
қарқынынан 6,9% - ға жетуі мүмкін деп болжауға болады.
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5.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАСҚА ТҮРЛЕРІ
5.2.1 Жіктелуі
Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық
реттеу және метрология комитетінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы №683-од
бұйрығымен бекітілген экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне
(бұдан әрі - ЭҚЖЖ) сәйкес осы жобаның шеңберінде зерттелетін экономикалық
қызмет түрі келесі жіктеуіштің құрылымына сәйкес болады:
15 кесте «Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері" ЭҚЖЖ
құрылымы»
Идентификатор
J Секциясы
61-бөлім
61.9-топ
Сынып 61.90

Подкласс 61.90.9

Атауы
"Ақпарат және байланыс»
"Байланыс»
"Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері»
"Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері»
Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері

Бұл Ішкі сынып қамтиды:
 спутниктік трекинг, коммуникациялық телеметрия және радиолокациялық
станциялардың операциялары сияқты мамандандырылған
телекоммуникациялық қосымшаларды ұсыну
 бір немесе одан да көп жердегі телекоммуникациялық жүйелермен
операциялық жолмен байланысты және спутниктік жүйелерден деректерді
беруге және алуға қабілетті спутниктік терминалдар мен ілеспе
жабдықтарды басқару
 телефон желісі және т. б. арқылы қатынауды ұсынатын провайдерлер
сияқты тәуелсіз және басқа интернет-провайдерлердің бақылауындағы
клиенттер мен интернет-провайдерлер арасында орнатылған желілер
арқылы Интернетке қатынауды ұсыну •
 қоғамдық ғимараттарда интернет пен телефон байланысына қол жеткізу
 қолданыстағы телекоммуникациялық қосылыстар арқылы
телекоммуникациялық қызметтерді ұсыну: IP-желілер арқылы дауысты
беру
 телекоммуникациялық қызметтерді қайта сату (мысалы, қосымша қызмет
көрсетусіз желі сыйымдылығын сатып алу және қайта сату)

Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

80

Зерттеуге статистикалық шолу

5.2.2 Басқа телекоммуникациялық қызметтерді көрсететін
кәсіпорындардың саны
ҚР Статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 2018 жылдың 17
қыркүйегіне Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен филиалдарының
бизнес-тіркелімінде 694 кәсіпорын тіркелген.
40 диаграмма ЭҚТЖЖ-мен тіркелген «телекоммуникациялық қызметтердің
басқа түрлері» кәсіпорындар санының динамикасы

бірлік

750

109,0%

108,1%

108,8%

106,3%

109,6%

120%

500

80%

250

40%

0

479

522

568

604

662

694

2013

2014

2015

2016

2017

I-IX 2018

Тіркелген кәсіпорындардың саны, бірлік

0%

Өсу қарқыны, %

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

2017 жылы тіркелген кәсіпорындар саны 662 бірлікті құрады, бұл 2016
жылғы деңгейден 9,6% жоғары. Барлық талданатын кезең ішінде осы Қызмет
түрінің кәсіпорындары санының тұрақты өсу үрдісі байқалады. 2018 жылдың
басынан бері 32 жаңа кәсіпорын құрылып, тіркелді.
41 диаграмма 2018 жылғы 17 қыркүйектегі жағдай бойынша өңірлер
бөлінісінде "телекоммуникациялық қызметтердің өзге де түрлері" ЭҚЖЖ
тіркелген кәсіпорындарды үлестік бөлу (бірлік, үлес %)
Астана қ.; 87; 13%
Ш-Қазақстан; 17; 2%

Шымкент қ; 37; 5%
г. Алматы; 284; 41%

Ақмола; 9; 1%

Туркестан; 7; 1%
Актөбе; 31; 4%
С-Қазақстна; 10; 1%

Алматы; 20; 3%

Павлодар; 25; 4%
Атырау; 48; 7%
Мангистау; 32; 5%

Б-Қазақстан; 10; 1%

Қызылорда; 17; 2%
Қостанай; 23; 3%

Қарағанда; 34; 5%

Жамбыл; 3; 0%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті

Республиканың екі өңірінде талданатын Қызмет түрінің тіркелген
кәсіпорындарының 53% шоғырланған. Олардың басым бөлігі Алматы қаласында
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орналасқан – 284 кәсіпорын немесе республикалық деңгейден 41%, Астана
қаласына 87 кәсіпорын келеді (13%).
Қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігі кәсіпорындарының ең аз
саны бар өңірлерге: Түркістан, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан
облыстары жатады, олардың үлесіне республикалық деңгейдегі кәсіпорындардың
1%-нан келеді.
42 диаграмма "Телекоммуникациялық қызметтердің өзге де түрлері"
СЭҚТН-мен тіркелген кәсіпорындарды олардың мөлшері бойынша бөлу
(бірлік, үлесі %)
1%
Талданатын
Қызмет
түрінің
2%
тіркелген кәсіпорындарының ішінен 674
Шағын (674 дана)
бірлік
(97%)
50
адамнан
кем
қызметкерлері бар шағын кәсіпорындарға
Орта (13 дана)
жатады. 13 кәсіпорын (2%) орташа болып
Ірі (7 дана)
табылады, ал 7 кәсіпорын (1%) – ірі,
қызметкерлер саны 500 адамнан астам.
97%
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті
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5.2.3 Қазақстан Республикасындағы радионавигациялық аппаратураның
экспорты және импорты
Экспорт пен импортты есепке алуды ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті және
ҚР Статистика комитеті жүзеге асырады.
ҚР Статистика комитеті Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕЭО) қатысушы
елдер бойынша сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына (СЭҚ
ТН) сәйкес тауарлардың экспорты мен импортының көлемін қадағалайды.
Комитет ҚР мемлекеттік кіріс есебін жүргізеді, сыртқы сауда операцияларын
республикасының басқа елдермен (кіретін ЕАЭО).
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 2017 жылы ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті мен ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің деректері бойынша 78,1 млрд.
16 кесте Қазақстан Республикасының Сыртқы сауда айналымының серпіні
2013
Сыртқы сауда айналымы

133506,0

2014

2015

2016

млн. АҚШ доллары
2017
I-VI 2018

76523,5

62113,7

78067,9

81,2
36736,9
79,9
25376,7
83,0

125,7
48486,3
132,0
29581,6
116,6

120755,3

өткен жылға, пайызбен

100,5
90,4
63,4
экспорт
84700,4
79459,8
45955,8
өткен жылға, пайызбен
98,0
93,8
57,8
импорт
48805,6
41295,5
30567,7
өткен жылға, пайызбен
105,3
84,6
74,0
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

44087,5
28861,0
15226,6

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2017 году в стоимостном
выражении составил 48,5 млрд. долларов США, что на 32% выше уровня
2016 года. В 2017 году импорт страны составил 29,6 млрд. долларов США – темп
роста по отношению к 2016 году сложился в размере 116,6%.
17 кесте Қазақстан Республикасындағы «Радионавигациялық аппарату»
СЭҚ ТН сыртқы сауда айналымының динамиикасы
Сыртқы сауда айналымы
дана

мың доллар

Экспорт
дана

Импорт

мың доллар

дана

мың доллар

2013

155531

40748,6

260

621,9

155271

40126,7

2014

95918

17174,5

214

1229,5

95704

15945,0

2015

77337

10933,8

665

602,8

76672

10331,0

2016

44955

11644,8

63

790,4

44892

10854,3

2017

86802

12208,7

267

1121,1

86535

11087,7

I-VI 2018
21683
7410,3
18
147,8
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

21665

7262,5

2017 жылы Қазақстанның басқа елдерге экспорты құны бойынша 48,5 млрд.
АҚШ долларын құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 32% жоғары. 2017 жылы ел
импорты 29,6 млрд. АҚШ долларын құрады - 2016 жылға қарағанда өсу қарқыны
116,6% мөлшерінде қалыптасты.
Радиоаппаратураның сыртқы сауда айналымының құрылымы экспорт
бойынша импорттың айтарлықтай басым болуын көрсетеді - 2017 жылы осы
тауарлардың экспорты үлесі құндық мәнде 9,2% -ды құрады, тиісінше осы
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санаттағы тауарлардың сыртқы сауда айналымының импорты 91,8% -ды құрады.
Бұл көрсеткіш тиісінше 0,8% және 99,2% құрайды.
2017 жылы радионавигациялық жабдықтардың импорты 11,1 млн. АҚШ
долларын құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 2,2% жоғары.
43 диаграмма Экспорттау құнының динамикасы және радионавигациялық
жабдық импорты
мың АҚШ доллары

621,9

1229,5
40126,7
15945,0
2013

2014

602,8

790,4

1121,1

10331,0

10854,3

11087,7

2015

2016

2017

Импорт

Экспорт

147,8
7262,5
I-VI 2018

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

Радиоаппаратураның экспортының құны тұрақсыз үрдістерге ие, оның өсуі
және көлемдері төмендейді. 2017 жылы 2016 жылы экспорт көлемі 1,1 миллион
АҚШ долларына жетіп, 41,8 пайызға артты.
44 диаграмма Диаграмма радионавигациялық аппаратураның экспорты мен
импорты көлемінің табиғи мәндегі серпіні
260

штук
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267

665
63

155271
95704

2013

2014

76672
2015

Импорт

44892
2016

86535

18
21665

2017

I-VI 2018

Экспорт

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

Табиғи мәнде 2017 жылы радионавигациялық аппаратура импортының
көлемі 86,6 мың дана көлемінде қалыптасты, бұл 2016 жылдың деңгейінен 2 есеге
дерлік артық. Радионавигациялық аппаратура импортының ең жоғарғы мәні 2013
жылы – 155,3 мың дана болды.
2017 жылы радионавигациялық аппаратура экспортының көлемі 267 дананы
құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 4,2 есе жоғары, алайда талданатын кезең
шеңберінде экспорттың ең жоғары көлемі байқалған 2015 жылғы осы санаттағы
тауар экспортының көлемінен 2,5 есе төмен.
"Радионавигациялық Аппаратура" тауар тобы бойынша барлық талданатын
кезең ішінде құндық және заттай мәнде теріс сауда балансы белгіленеді.
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2017 жылдың қорытындысы бойынша экспорт көлемі 42% Нидерланды
Қазақстан үшін табиғи мәндегі радионавигациялық аппаратураның негізгі
экспорттаушы елі болып табылады. Құрама Штаттарға экспорттың үлесі 20% –
ды, Ресейге-15% - ды құрайды.
Табиғи көріністегі радионавигациялық аппаратураның импорт көлемі
бойынша ең ірі әріптес Нидерланды болып табылады – олардың үлесі 55% - ды
құрайды. Қытайға импорт 18%, Ресейге -16% келеді.
45 диаграмма 2017 жылы радионавигациялық аппаратураның экспорты мен
импорты көлемі бойынша ірі елдер
Экспорт
42%

Импорт

6%
Нидерланды

Нидерланды

5%

Қытай

АҚШ

6%

Россия

8%

20%
9%
15%

16%

55%

Ресей
Литва

Біріккен
Королдік

Басқа елдер

18%

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

Экспорт көлемі тиісінше 51% және 38%-бен Қазақстан үшін құндық мәнде
радионавигациялық аппаратураны экспорттайтын негізгі елдер Біріккен
Корольдік және Нидерланды болып табылады.
46 диаграмма 2017 жылы құндық мәнде радионавигациялық аппаратураның
экспорты мен импорты көлемі бойынша ірі елдер
Экспорт

Импорт

51%

АҚШ

24%
23%

Б.Королдік

Ресей

Нидерланды

11%

Басқа елдер

Франция

14%

25%

38%

7% 7%

Мексика
Қытай
Басқа елдер

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті

2017 жылдың қорытындысы бойынша құны жағынан радионавигациялық
аппаратура импортының көлемі бойынша ең ірі әріптестер болып Құрама
Штаттар табылады, оның үлесіне радионавигациялық аппаратура импортының
24% - ы және Франция (23%) келеді.
Келесі кестеде Қазақстанның сыртқы сауда қызметі шеңберінде негізгі
серіктес елдер бойынша деректер келтірілген. Елдер кестеде 2017 жылдың
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қорытындысы бойынша радионавигациялық аппаратураның экспорты мен
импорты көлемінің кемуі бойынша сұрыпталған.
18 кесте Құндық мәндегі "радионавигациялық Аппаратура" СЭҚТН сыртқы
сауда қызметінің негізгі серіктестері
Экспорт- барлығы
Біріккен Корольдігі
Нидерланды
Америка Құрама Штаттары
Бельгия
Ресей
Франция
Германия
Басқа елдің

2013
621,9
270,0
132,9
24,4

2014
1229,5
299,0
6,9
216,6

74,2

16,4
0,5
643,3
46,7
15945,0
3778,5
74,1
3164,5
618,6
632,0
483,7
1414,8

0,5
120,0
40126,7
2094,2
32,1
6907,2
515,2
2626,4
625,7
1770,8

2015
602,8
244,6
114,4
1,9

2016
790,4
103,2
29,8
4,0
8,1

47,7
194,2
10331,0
1254,5
716,4
3949,0
639,3
390,5
270,8
1291,3

Импорт - барлығы
Америка құрама штаттары
Франция
Ресей
Мексика
Қытай
Тайвань (Қытай)
Швейцария
Жаңа Зеландия
Беларусь
5,8
69,0
1,8
Біріккен Корольдігі
625,6
440,1
334,9
Австрия
Литва
649,6
535,5
238,9
Канада
187,1
108,8
171,0
Германия
267,7
754,2
158,3
Басқа елдер
23819,3
3871,1
914,2
Дереккөз: ҚР Статистика комитеті және ҚР Мемлекеттік кіріс комитеті
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572,4
72,8
10854,3
1463,5
2263,6
4579,8
455,6
421,8
272,8
284,1
16,1
77,1
189,6
49,8
60,6
720,0

мың АҚШ доллары
2017
I-VI 2018
1121,1
147,8
565,7
427,7
35,7
50,9
35,5
22,6
10,8
4,4
5,4
3,5
106,7
11087,7
7262,5
2617,6
1249,7
2511,1
2422,5
1596,5
994,6
822,2
594,0
781,4
368,3
467,1
412,0
363,1
103,5
325,0
300,6
34,7
261,8
223,8
377,0
165,2
98,9
136,0
37,6
98,3
52,2
418,1
517,7
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5.2.4 Қазақстан Республикасындағы қоғамдық көлікті спутникті қадағалау
қызметінің құны
Келесі
кестеде
Қазақстан
Республикасында
қоғамдық
көлікті
диспетчерлендіру қызметтерін ұсынатын жекелеген операторлардың қызметтерін
спутниктік мониторингтеу жабдығының құны келтірілген.
19 кестеде Қоғамдық көліктің спутниктік мониторингі қызметтері мен
жабдықтарының құны
Қызмет/тауар
GPS Tracker ruptela FM-Eco 4 Light 1
жылдық кепілдік
Машинаға GPS жабдықтарды монтаждау
Отын деңгейінің датчигі ТД-150 1000 мм
Эскорт 1 жылдық кепілдігімен
Отын деңгейі датчиктерін монтаждау +
GPS трекерін монтаждау
Орнату GPS / ГЛОНАСС трекер құны
Орнатумен отын деңгейі датчигінің құны
Температура датчигі. Монтаждау құны
Трекер BCE FM Light
Teltonika FM1100

DFM 100AK отын шығыны өлшегіші

Quasar
MCB-CLICK-CAN/J1708.
Байланыссыз CAN оқу
GPS жабдықтарды монтаждау
Техникалық қолдау
Қызмет көрсету құны, "корпоративтік"
пакеті (объект үшін)
Трекерді орнату
Абоненттік төлем (объект үшін)
GPS Tracker RUPTELA FM-ECO 4
LIGHT
GPS Tracker BCE FMS-500 LIGHT
GPS трекері TELTONIKA FMB125
GPS трекері TELTONIKA FMB920
GPS трекері TELTONIKA FMB204
GPS трекері TELTONIKA FM5300

2018 жылғы 10 қазандағы жағдай бойынша
Оператор
Құны, теңге
Компания
жаһандық
жүйелік
шешімдер
25000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания
жаһандық
жүйелік
шешімдер
4000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания
жаһандық
жүйелік
шешімдер
35000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания
жаһандық
жүйелік
шешімдер
15000
(https://www.gps.global-systems.kz/)
Компания "Point.kz ескерту. https://point.kz)
35000
Компания "Point.kz ескерту. https://point.kz)
65000
Компания "Point.kz ескерту. https://point.kz)
20000
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
35978 (1 дана)
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
32380 (100 дана)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
34678
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
98641
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
22581
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
5000
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
1000
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"Глобус-Мониторинг" спутниктік мониторинг
2500
жүйесін әзірлеуші (http://www.globusm.kz)
"GeoNet" компаниясы (https://geonet.kz)
3500
"GeoNet" компаниясы (https://geonet.kz)
1500
"Спектрум" ЖШС (http://spectrum-gps.kz)
"Спектрум" ЖШС (http://spectrum-gps.kz)
"Спектрум" ЖШС (http://spectrum-gps.kz)

36500
25000

"Спектрум" ЖШС (http://spectrum-gps.kz)
"Спектрум" ЖШС (http://spectrum-gps.kz)
"Nomad GPS" ЖШС (http://www.nomad-gps.com)
"Nomad GPS" ЖШС (http://www.nomad-gps.com)
"Nomad GPS" ЖШС (http://www.nomad-gps.com)

19100
28000
53000
30000
50000
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6 МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК
6.1 МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ НЕГІЗГІ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
Қазіргі уақытта көптеген елдердің алдында ондаған жыл бұрын құрылған
инфрақұрылымды жетілдіру мәселесі тұр. Әсіресе, «сауықтыруды» әлеуметтік
сала объектілері талап етеді: емхана, поликлиника, бала-бақша, мектеп, жалпы
қолданыстағы жолдар және т.б. Мұндай жаңарту едәуір ақшалай қаражатты
салуды талап етеді, бұл өз кезегінде балама қаржыландыру көздерін іздеу
қажеттілігін туындатады. Осы міндеттерді шешу үшін бірден-бір әрекет
мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) болып табылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес пен жекеше
әріптес арасындағы ынтымақтастық нысаны. МЖӘ әлеуметтік маңызы бар
салаларда
мемлекеттік
органдар
мен
кәсіпкерлердің
өзара
тиімді
ынтымақтастығын көздейді, мұнда тапсырыс беруші мемлекет, ал кәсіпкерлер
орындаушы болып табылады.
МЖӘ мақсаты қоғамдық әл-ауқаттардың және қызметтердің қолжетімділік
және сапа деңгейін арттыру үшін ресурстарды біріктіру арқылы мемлекет пен
жеке сектордың арасында ұзақ уақытылы ынтымақтастықты қалыптастыру және
күшейту болып табылады.
МЖӘ негізгі міндеттері:
 ҚР орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету
мақсатында мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің тиімді өзара ісқимылы үшін жағдайлар жасау;
 нфрақұрылымды және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерін
дамыту үшін мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің ресурстарын
біріктіру арқылы мемлекет экономикасына инвестициялар тарту;
 халықтың, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың мүдделері мен
қажеттіліктерін ескере отырып, тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі деңгейін және сапасын
арттыру;
 ҚР жалпы инновациялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары
технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамытуға
жәрдемдесу болып табылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің түрлері
1. Келісімшарттық МЖӘ
 Лизингті шарт (ары қарай сатып алумен жалдау)
 ҒЗТКЖ шарттары (жаңа технологияларды жасау, стартап
компанияларды құру)
 Өмірлік цикл шарттары (жобалау, салу мен пайдалану)
 Сервистік шарттар (күту мен жетілдіру)
2. Институционалды МЖӘ
 Мемлекеттік және жеке әріптестердің біріккен кәсіпорны
o Бюджеттен квазимемсекторды капитализациялау баламасы
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
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o Жеке сектор және мемлекеттік серіктес қарыздық
қаржыландыруды тарту үшін бірігіп «equity» құрады
o Жобадан мемлекеттік әріптестің шығу механизмі «exit».
КЕЛІСІМШАРТТЫҚ
Мемлекетті
к серіктес

МЖӘ
шарты

Жеке
әріптес

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ
Мемлекетті
к серіктес

МЖӘ
шарты

Жеке
әріптес

ЖАРҒЫЛЫҚ
КАПИТАЛҒА САЛЫМ

МЖӘ КОМПАНИЯСЫ

МЖӘ ЖОБАСЫ

МЖӘ ЖОБАЛАРЫ

1-сурет Келісімшарттың және институционалдық мемлекеттік-жекешелік
әріптестіктің айырмашылықтары
МЖӘ заңында келесі келісімшарттар түрлері қарастырылған: концессия;
мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару; мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау
(жалға алу); лизинг; технологиялар әзірлеуге, тәжірибелік үлгі дайындауға,
тәжірибелік-өнеркәсіптік сынауға және аз сериялы өндіріске жасалатын шарттар;
өмірлік цикл келісімшарты, сервистік келісімшарт және басқа да шарттар.
Келісімшарттың қандай да бір түрін таңдау МЖӘ объектісіне байланысты.
Мысалы, келісімшарттың түрін анықтаудағы негізгі ұсыныстар:
 егер әлеуметтік инфрақұрылым және өмірді қамтамасыз ету
объектілерін салу (қайта құру) және пайдалану көзделсе, онда
концессия шарты (денсаулық сақтау объектілері, жолдар, көпірлер
және т.б.) жасалуы мүмкін;
 тиімді пайдалануды талап ететін мемлекеттік меншік объектілері
бойынша – мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға МЖӘ шарты
болуы мүмкін (спорт кешендері, білім беру мекемелері, емханалар
және т.б.);
 құрылысты көздемейтін, жеке меншік объектілерін пайдалануды
көздейтін жобаларды жоспарлағанда – жеке әріптестің мүлігін жалдау
МЖӘ шарты болуы мүмкін (балалық мектепке дейінгі мекеме,
фельдшерлік-акушерлік пункттер, қазаңдықтар және т.б.);
 жобалаудан пайдалануға (немесе кәдеге жарату) беруге дейінгі толық
циклді талап ететін объектілер бойынша өмірлік цикл шартын
пайдалануға болады.
Институционалды МЖӘ мемлекеттік бюджет есебінен квазимемлекеттік
секторды капиталдандыру баламасы ретінде қарастырылады. Егер дәстүрлі
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру сұлбасы кезінде мемлекет
республикалық
қаражаттың
немесе
жергілікті
бюджеттің
есебінен
квазимемлекеттік компаниялардың жарғылық капиталын толтырса, сонымен
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қатар осы қаражаттың есебінен жобаны іске асырса, онда институционалды
МЖӘ кезінде мемлекеттік және жеке әріптестер бірігіп МЖӘ компанияларының
жарғылық капиталын қалыптастырады және МЖӘ жобаларын іске асыру
қарыздық қаржыландыруды тартады.
Осы сұлбаның бірқатар артықшылықтары бар:
 өзіндік қаражатын
сала отырып, жеке әріптес мемлекетпен
тәуекелдерді бөліседі, сәйкесінше маркетинг, табыстылық және
қаражатты қайтару саласында талдау жасалады.
 Банктік қаржыландыруды тарту үшін әріптестер МЖӘ жобаның
қаржы тұрақтылығын және қарызды өтеу үшін ақшалай ағынның
болуын қамтамасыз етуге міндетті болады.
 Жобаны іске асыру бірігіп компаниялармен бақыланатын органдар
арқылы жобалық басқару әдісіне негізделетін болады.
Институционалды МЖӘ тиімді емес мемлекеттік инвестициялық
жобалардың санын азайтуға мүмкіндік береді, сонымен қатар жобаға қатысатын
мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік компаниялардың заманауи жобалық
және корпоративтік басқару әдісіне көшуге септігін тигізеді.
Қазақстанда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары алғашқыда 2006
жылы іске асырылды. Арнайы құқықтық МЖӘ платформасын құру бойынша
алғашқы қадам 2006 жылдың 07 шілдесінде «Концессиялар туралы» заңды
қабылдау арқылы іске асырылды. Дегенмен, осы заңды ендіру күтілген тиімділікті
әкелмеді. 2005-2014 жж. Аралығында не бәрі 6 МЖӘ шарттары жасалды, мұнда
республикалық маңыздағы 3 жоба ғана ендірілді: «Шар станциясы – Өскемен»
темір жолы, аймақаралық электр беріліс желісі «Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе
облысы»», Ақтау қ. Халықаралық әуежайының жолаушылар терминалы. Осы
жобалардың құны 46,2 млрд теңге.19
Жобалар санының шектелуі Концессиялар туралы заңның әрекет етуімен
байланысты болды. Осы құжатты пайдалану тек ірі инфрақұрылымдық жобаларда
іске асыруды көздеді. Сонымен қатар, осы заңда маңызды буын қосылған жоқ –
көптеген активтерге ие квазимемлекеттік сектор, Қазақстанның ұлттық
компаниялары. Бастапқы редакцияда институционалды МЖӘ туралы заңда әңгіме
болмаған. Осының бәрі жаңа аспаптарды жасауды талап етті.
Аз ғана санына қарамастан, сынамалы жобалардың тәжірибесі оңтайлы
әсерге ие болды:
 Мемлекеттік объектілерге инвестициялау үшін мемлекеттік емес
қаржыландыруды тарту;
 Мемлекет пен бизнес арасында жобаны іске асыру бойынша тәуекелдерді
бөлу;
 Жеке инвесторға басқарушылық функцияларды беру арқылы
экономикалық тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
 Инфрақұрылымды дамытуға заманауи, жоғары тиімді технологияларды
тарту.
19

Ақпараттық агенттік Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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2015 жылы ҚР «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік» заңы қабылданды. Бұл
құқықтық база МЖӘ саласы бойынша бірқатар шектеулерді алып тастады,
қатысушылар құрамын кеңейтті, шарттардың түрі мен нысандарын кеңейтті,
сонымен қатар жеке қаржы бастамасы мүмкіндігін ендіруге мүмкіндік берді.
Нормативтік реттеуді жетілдіру МЖӘ жобаларын ендіру үрдісін үдетті.
Салыстыратын болсақ 2003-2016 жж. Аралығында 61 млрд.теңгеге 23 шарт
жасалды, ал 2017 жылы 146 млрд.теңгеге 160 шарт жасалды.
Егер МЖӘ қазіргі дамуы туралы айтатын болсақ, 2018 жылы 12 шілдедегі
жағдайы бойынша 792,8 млрд. теңгеге 240 объект бойынша 228 МЖӘ шарты
жасалды.
20 кесте Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің
жобаларын іске асыру (2018 жылдың 12 шілдесіндегі жағдайы бойынша)
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
Саны
Сомасы, млрд. теңге

Жасалған
шарттар/объектілер

Пайдалануға берілген
объектілер

Салынып жатқан
объектілер

228 / 240

167

63

792,8

101,3

691,3

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министерлігі, http://economy.gov.kz

Егер МЖӘ негізгі пайдаланылу салалары туралы айтатын болсақ, онда
жергілікті деңгейде білім беру және денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік маңызы
бар бағыттар басым, олардың үлесі барлық республика бойынша 117 және 47
жоба болады. Сонымен қатар, жергілікті деңгейде МЖӘ желісі бойынша
мәдениет пен спорт, ауыл шаруашылығы, энергетика және ЖКХ, құрылыс және
т.б. салаларында жобалар іске асырылуда.
МЖӘ туралы заңнамаға сәйкес МЖӘ мемлекеттік қолдау бойынша
келесідей шаралар қолданылды:
 Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекеттің кепілі;
 МЖӘ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша
мемлекеттік кепілдер;
 Мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне ерекше
құқықтарды беру;
 ҚР заңнамасына сәйкес шынайы гранттарды ұсыну;
 МЖӘ жобаларын қоса қаржыландыру;
 МЖӘ жобаларын іске асыру барасында өндірілетін тауарлардың
(жұмыстардың, қызметтердің) нақты көлемін мемлекетпен тұтыну
кепілі.
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21 кесте Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің пайдасы






Мемлекет үшін
Бюджеттік
қаражатты
үнемдеу
Инфрақұрылымды тездетіп
дамыту
Сапалы қызмет көрсету
Инвестицияларды
және
жеке сектор тәжірибесін
тарту
Жеке
секторға
тәуекелдердің жартысын
өткізу






Жеке әріптес үшін
Ұзақ уақытылы, тұрақты табыс
Жаңа табыс көздері
Валюталық тәуекелдерді ескере
отырып, секвесттелмейтін шарттар
Инвесторлардың мүдделерін заңды
қорғау, оның ішінде мемлекеттің
бастамасы бойынша және заңнның
өзгеруі
кезінде
концессиялық
шарттың біржақты тоқтатылуынан
қорғау

Халық (тұтынушы) үшін
«Сапа-баға»
оңтайлы
қатынасы
 Дамыған инфрақұрылымға
қолжетімділік
 Сапалы
қызметтер
базасына қолжетімділік
 Оңтайлы
мультипликативті әсер


Дереккөз: “МЖӘ Қазақстан орталығы” АҚ «Сервистік шарттарды пайдалану мүмкіндігі МЖӘ туралы заң»
презентациясы, http://kazee.kz

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» заңға сәйкес Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы келесі функцияларды іске асырады:

Жеке әріптестік анықтау бойынша конкурстық комиссияға қатысу;

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруды
қадағалауға қатысу.
Кәсіпкерлер үшін күтілетін қолдау:

МЖӘ жалпы мәселелері бойынша кеңес беру.
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6.2 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК САЛАСЫНДА МЖӘ МЕХАНИЗМІН ҚОЛДАНУ
МЖӘ жобасын экономикалық қызметтің кез келген түрінде іске асыру
қажеттілігі оны іске асырудың орындылығы, қажеттілігі мен мүмкіндіктері
тұрғысынан негізделуге тиіс.
Бүгінгі күні жаһандану - халықаралық ынтымақтастық пен әлеуметтікэкономикалық интеграция үдерістерін жандандыру жағдайында көлік секторының
жұмыс істеу тиімділігіне қойылатын талаптар айтарлықтай артады.
Тарихи қоғамдық көлік кез келген ірі елді мекенді дамыту үшін маңызды
рөл атқарады. Алайда, халықтың автомобилизациясы деңгейінің өсуі аясында
(2017 жылдың соңында Қазақстанның тұрақты халқының 1000 адамына шаққанда
орташа есеппен 202 автомобиль келді, ал 2007 жылдың соңында – 132
автомобиль) қоғамдық көлік кәсіпорындарының қызметтеріне сұраныстың және
соның салдарынан тасымалдаушы ұйымдардың табысы мен түсімінің көлемі
жоспарлы түрде төмендеуде.
Халықтың табысы жоғары деңгейдегі ірі қалаларда мұндай проблема
жолаушылардың жол жүру ұзақтығына қатысты жол жүру құнын барабар
индекстеу есебінен шешіледі. Шағын елді мекендерде бұл жиі пайда болатын
Даму шектеулеріне (бірінші кезекте, өз инфрақұрылымын жаңғырту
мүмкіндігінің болмауына) байланысты тасымалдаушы кәсіпорындардың қызмет
көрсетуінің тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін басты кедергі болады.
Осы жағдайдан шығу көлік кәсіпорнының тиімді инфрақұрылымының
болуы болып табылады (қазіргі жылжымалы құрам, тиімді жөндеу базасы,
медициналық тексеру пункті, диспетчерлік қызмет және т.б.).
Көп жағдайда қоғамдық көліктің сапалы жұмысын қамтамасыз ету
өңірлік/муниципалдық билік міндеттерінің ауқымында жатыр. Бұл тек әлеуметтік
алғышарттармен ғана емес, сондай-ақ таза экономикалық алғышарттармен де
түсіндіріледі. Көптеген зерттеулерде жеке автомобильдерді пайдаланушылардың
өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қамтамасыз ететін инфрақұрылымға қарағанда,
қоғамдық көлік инфрақұрылымы объектілеріне инвестицияларды салудың үлкен
орындылығы дәлелденеді.
Қоғамдық көлік нарығына жүргізілген талдау оның барлық
қатысушыларының (көлік кәсіпорындарының, өңірлік/муниципалдық билік
орындарының, жолаушылардың) қанағаттанбаушылығының бар екендігін
көрсетеді. Жолаушыларға қызмет көрсету сапасының төмендігі олардың жеке
автокөлікті пайдалануға деген ықыласын арттырады. Көлік кәсіпорындары
тарифтік шектеулерге байланысты өздерінің негізгі мақсаттарын іске асыру
мүмкіндігінен айырылған және сондықтан тиісті сападағы көлік қызметтерін
көрсетуге қабілетсіз. Ал бұл, өз кезегінде, билік органдарының негізгі
мақсаттарын іске асыруға кедергі келтіреді.
Нарықтың барлық қатысушылары арасындағы бұл қайшылықтар қоғамдық
көлік жүйесін дамытудың, оның жолаушылар үшін тартымдылығын арттырудың
пайдаланылатын құралдары тиімсіз жұмыс істейтінін айтады. Инвестициялардың
неғұрлым жоғары тиімділігін және көрсетілетін қызметтер сапасының жеткілікті
деңгейін қамтамасыз етуге қабілетті тетікті қолдану қажеттігі пісіп жетілді.
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

93

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік

Мұндай тетік салада мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қағидаттарын пайдалану
болуы мүмкін.
МЖӘ қағидаттарына көшу қоғамдық көлік жүйесін жаңғырту үшін
маңызды перспективалар мен мүмкіндіктер ашады, бұл өз кезегінде талданып
отырған нарықтағы жағымсыз үрдістерді азайтуға мүмкіндік береді және өз
мақсаттарына қол жеткізу процесінде мүдделі тараптардың қанағаттануын
арттырады. Осы зерттеу шеңберінде МЖӘ тетігін пайдалану есебінен
туындайтын қоғамдық көлік қызметтерінің сапасын арттыру үшін әлеует ерекше
маңызды болып табылады.
2018 жылғы қазан айының соңындағы жағдай бойынша МЖӘ бірыңғай
базасының 671 жобасының 13 жобасы көлік пен логистиканы дамытуға
бағытталған. Бір жоба зерттеу тақырыбына тікелей қатысты.
Көлік инфрақұрылымын қайта құрылымдау процесінде туындайтын
проблемалардың бірі тиімді бәсекелестік орта құру болып табылады. Қазіргі
уақытта көлік жобаларын іске асыруға қатысатын жеке компанияларға жаңа
талаптар қойылады: техникалық жаңалықтарды тарту және қаржыландырудың
оңтайлы схемасын құру.
Көлік жобаларын іске асыруда мемлекет елеулі рөл атқаруы тиіс. Көлік
жобаларын іске асыру кезіндегі мемлекеттің негізгі функциялары: тиімділікті
бақылау және қаржылық бақылау. Көлік саласын дамытудың әртүрлі мақсаттары
жеке капиталды тартудың әртүрлі жолдарын болжайды. Егер көлік саласының
қаржылық сипаттамалары неғұрлым маңызды болып табылса, онда жеке
капиталды тарту және көлік объектілерін концессияға тапсыру өлшемдері
мыналар болып табылады: мемлекетке төлемдерді барынша көбейту; мемлекеттік
субсидияларды барынша азайту. Егер мақсат тұтыну сұранысын қанағаттандыру
және көлік процесінің тиімділігін арттыру болып табылса, онда мыналар
өлшемдер болып табылады: төмен тарифтер; неғұрлым қысқа концессиялық
кезең; инвестициялардың өтелімділігінің неғұрлым қысқа кезеңі.
Сондықтан қазіргі жағдайда міндет бар активтерді толыққанды нарықтық
айналымға тартуға қабілетті жеке сектордың бәсекеге қабілетті компанияларын
қалыптастырудан тұрады. МЖӘ түрлі нысандары, оның ішінде концессиялар
негізінде, стратегиялық инфрақұрылымдық желілерді мемлекеттік бақылауды
сақтай отырып, тиімді балама бола алады.
Сондай-ақ, көліктің барлық түрлерінде ақпараттық, телематикалық және
көліктік технологиялар саласына МЖӘ-ні енгізу қазіргі заманғы үрдіс болып
табылады. Бұл салада МЖӘ тетігін пайдалана отырып көлік ағындарына
қашықтықтан мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін жобалар қазірдің өзінде
іске асырылуда. Жоғарыда көрсетілген инновацияларды енгізу және жол
секторында МЖӘ тетігін жетілдіру толық күшіне және жоғары тиімділікпен
жүріп жатыр, сондықтан жақын болашақта өзін ақтаған осы тәжірибені көлік
саласының басқа да салаларына бейімдеу күтілуде.
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6.3 ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІ ДИСПЕТЧЕРЛЕНДІРУ САЛАСЫНДА ІСКЕ
АСЫРЫЛАТЫН МЖӘ ЖОБАЛАРЫ
Қоғамдық көлік саласындағы жобаларды қаржыландыру мен іске асырудың
маңызды элементтерінің бірі әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті
қамтамасыз ету объектілерін қаржыландыруға, құруға, реконструкциялауға және
(немесе) пайдалануға бағытталған мемлекет пен жеке кәсіпкерлік субъектілері
арасындағы ынтымақтастықты көздейтін МЖӘ тетігін қолдану болып табылады.
Қоғамдық көлік секторында МЖӘ-ні қолдану мемлекет пен бизнестің
тиімді өзара іс-қимылын, ресурстар мен әлеуетті біріктіруді болжайды, бұл бизнес
пен көлік қызметтерін тұтынушылардың экономикалық мүмкіндіктерімен
қызметтер сапасына қойылатын талаптарды келісетін шешімдерді табуға
мүмкіндік береді. Осыған байланысты қоғамдық көлікті басқару жүйесінің
тиімділігін арттыру, сондай-ақ жобаларды іске асыру үшін бюджеттен тыс
қаражатты тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
МЖӘ түрлерінің бірі қолданылуы мүмкін.
1. Қоғамдық көлікті диспетчеризациялау
Алматыда қоғамдық көлікті жоспарлау бойынша жобалық келісімге 2017
жылдың 27 желтоқсанында қол қойылды, жобаның құны 1,686 миллиард теңгені
құрады.
Жобаның атауы

Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру»

Аймақ
Саласы
Жобаның жоспарланған құны
Іске асыру кезеңі
Пайдалану кезеңі
Шартқа қол қойылған күн
Жобаның мәртебесі
Жеке серіктес
Жауапты тұлғалардың байланыстары

Алматы
Көлік және Логистика
1,686 млрд. теңге
Құрылыс нысаны қажет емес
2018-2022 жж.
27.12.2017
Шарт
"Алматы қаласының Көлік холдингі "ЖШС"
"Алматы қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
басқармасы" КММ"
Дереккөз: мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларының
базасы,http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&status=all

Алматыда "қоғамдық көлікті диспетчерлеу" МЖӘ жобасын іске асыру 2018
жылдың қаңтарында басталды. Бұл жоба үшін объектіні салу талап етілмейді
және жеке серіктесте ешқандай инвестициялық шығындар жоқ. Оған жұмыс істеп
тұрған диспетчерлендіру базасы беріледі.
Алматы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының
ақпараты бойынша,"МЖӘ объектісін: орталық диспетчерлік жүйенің ғимараты
және ондағы пайдаланушы және телеметрикалық деректер базасының сервері,
сондай-ақ қоғамдық көлік мониторингін жүзеге асыру үшін жылжымалы
бірліктердегі GPS-трекерлер беру қарастырылған".
Жобаны 2018-2022 жылдары іске асыру жоспарлануда. Жекеше әріптестің
міндетіне объектіні ұстау және пайдалану, атап айтқанда, қоғамдық көлікті
диспетчерлендіру жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастыру және қоғамдық көлікті
диспетчерлендіру жүйесін басқару кіреді. Бұл үшін мемлекет операциялық
шығындарды өтейтін болады.
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Диспетчерлендіру жобасы бойынша сервистік модель - МЖӘ сервистік
келісімшарты қолданылған, онда жекеше әріптес тарапынан инвестициялар талап
етілмеген, мүлік бөлігінде талаптар болған.
Базалық кезеңде сервис үшін төлем 300 млн. теңгеге тең. Және, тиісінше,
бұл ұзақ мерзімді келісімшарт болғандықтан, ол жыл сайын индекстеледі. 5
жылдық кезеңде сервистік төлем жекеше әріптестің шығыстарын ескере отырып,
шамамен 1,7 млрд.теңгені құрайды.20
Жүйе автобустардың барлық бағыттар бойынша жүріп-тұруын қадағалауға,
тасымалдаушылардың шарттарды орындау сапасын бағалауға мүмкіндік береді.
Бұл жүйе әрбір тасымалдаушымен маршруттардағы қоғамдық көлік
қозғалысын сапалы орындау үшін құрылған.
2. Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлеудің ақпараттық жүйесімен
интеграцияланған Көкшетау қаласының қоғамдық көліктерінде жол
жүру ақысын және бақылаудың автоматтандырылған жүйесін енгізу
және сүйемелдеу
Жоба жоспарлау сатысында. "Удобный маршрут" ЖШҚ және
"KazInterSoft"ЖШС Консорциумы жеке серіктес болады. Жобаның жоспарланған
құны 140 млн. теңгені құрайды. Жоба 10 жылға жоспарланып отыр.21
Осы жобаны іске асыру Көкшетау қаласының қоғамдық көлігінде жол
жүрудің автоматтандырылған төлем жүйесін енгізуге, сондай-ақ қоғамдық көлікті
диспетчерлеудің ақпараттық жүйесінің көмегімен оны алып жүру мен бақылауды
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

20

21

Ақпараттық агенттік Kazakhstan Today, https://www.kt.kz
МЖӘ жобаларының базасы, http://kzppp.kz/project_base/page/2?level=all&region=all&industry=transport&status=all
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НЕГІЗГІ ЗЕРТТЕУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
Қазақстанда 18 млн. астам адам тұрады, оның ішінде 10 млн.астам адам
қала тұрғындары болып табылады. Урбанизацияның жоғары дәрежесі елдің
тыныс-тіршілігіндегі қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлік саласының
маңызды мәнін айқындайды. Өзінің жүріп-тұру қажеттілігін іске асыра отырып,
ел халқы жыл сайын орта есеппен барлық жасты ескере отырып, бір тұрғынға
шаққанда 1200-ден астам жол жүруді жасайды. Экономикалық белсенді халық
үшін және әсіресе ірі қалалардың тұрғындары үшін қоғамдық көлікті пайдалану
қарқындылығы әрине әлдеқайда жоғары, осылайша, қоғамдық көлік саласы
әлеуметтік аспектіде ғана емес, елдің жалпы ішкі өнімінің көлемін
қалыптастыруда да маңызды екені анық.
Қазақстандағы қоғамдық көлік дамуының негізгі көрсеткіштері
Қоғамдық көліктің тұрақты жұмысы елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуының маңызды шарттарының бірі болып табылады. Қазақстандағы
қоғамдық көлік ірі қалаларда дамыған. Көптеген қалаларда көлік жүйесі
автобустар мен маршруттардан тұрады. Елдегі жалғыз троллейбус желісі
Алматыда жұмыс істейді. Сонымен қатар, Павлодар мен Өскеменде трамвай
маршруттары жұмыс істейді. Қазақстандағы метроның жалғыз жүйесі
Алматыда орналасқан. Алматы метрополитені 9 станциясы бар бір желіден
тұрады.
2017 жылдың қорытындысы бойынша жалпы республика бойынша
орындалған қоғамдық көлікпен жолаушыларды тасымалдаудың жалпы
көлемінен 80% автобустарға тиесілі. Соңғы бес жылдың динамикасы
жолаушылар тасымалының жалпы көлемі үнемі өсуде.
Кәсіпорындар саны
 2018
жылғы
қыркүйек
айының
соңында
Қазақстан
Республикасының заңды тұлғалары мен филиалдарының бизнестіркелімінде қалалық және қала маңындағы жер үсті жолаушылар
көлігінің 709 кәсіпорны тіркелді. Кәсіпорындардың негізгі үлесі
"автобустармен тасымалдау" Экономикалық қызмет түрімен
тіркелген, бұл зерттелетін қызмет түрі кәсіпорындарының жалпы
санынан 90% немесе 638 кәсіпорынды құрайды.
 Қала және қала маңындағы жер үсті жолаушылар көлігі
кәсіпорындарының ең көп саны Алматы қаласында байқалады – 105
кәсіпорын немесе республикалық деңгейден 15%. Қалалық және
қала маңындағы жолаушылар көлігі кәсіпорындарының ең аз саны
бар өңірлерге: Ақмола, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қостанай
облыстары жатады, олардың үлесіне республикалық деңгейдегі
кәсіпорындардың 3%-нан келеді.
Қоғамдық көліктің жылжымалы құрамы
 2017 жылы жалпы пайдаланымдағы автобустар саны 10,3 мың
бірлікті құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 0,7% - ға төмен.
 2017 жылдың қорытындысы бойынша автобустардың ең көп саны
Оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі-14,8 мың автобус.
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 Автобустардың ең аз саны Солтүстік Қазақстан облысының
аумағында-2,3 мың бірлік немесе республикалық деңгейден 3%.
 2017 жылы троллейбус паркінде 212 трамвай бар, бұл 2013 жылғы
деңгейден 67,9% және 2016 жылғы деңгейден 7% төмен.
 2017 жылы трамвай депосының жылжымалы құрамы 155
трамвайды құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 8,8% - ға және 2013
жылмен салыстырғанда 29,9% - ға төмендеді •
 "Такси қызметі" жылжымалы құрамының саны 2017 жылы 2065
бірлікті құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 8,3% - ға төмен.
Жолаушыларды тасымалдау
 2017 жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық көлік
автобустарымен 18,2 млрд.адам тасымалданды, қоғамдық көлік
автобустарының жолаушылар айналымы 182 млрд. пкм мөлшерінде
қалыптасты, бұл 2016 жылдың деңгейінен 6,3% - ға төмен.
 Қоғамдық көлік автобустарымен тасымалданған жолаушылардың
ең көп үлесі Алматы қаласына – республикалық деңгейден 16%
және Астана қаласынан (14%) келеді.
 2017 жылы трамвайлармен 31,2 млн.адам тасымалданды,
трамвайлардың жолаушылар айналымы 135,2 млн. пкм құрады
және 2016 жылмен салыстырғанда 3% - ға, 2013 жылғы деңгейге
қарағанда 23% - ға төмендеді.
 2017 жылы 25,6 млн.жолаушы троллейбус парктерінің жылжымалы
құрамымен
тасымалданды,
троллейбустардың
жолаушылар
айналымы 121,2 млн. пкм мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы
деңгейден 30% - ға жоғары •
 2017 жылдың қорытындысы бойынша Таксомоторлы парктермен
4,4 млрд.адам тасымалданды, таксидің жолаушылар айналымы 58
млрд. пкм құрады, бұл 2016 жылдың сәйкес көрсеткішінен 35,7%
жоғары •
 Таксимен тасымалданған жолаушылардың ең көп үлесі Алматы
қаласына тиесілі-республикалық көрсеткіштен 40%.
 Тасымалданған такси жолаушыларының ең аз саны Маңғыстау
облысында (республикалық деңгейден 0,7%) және Ақтөбе
облысында (1%) байқалады.
Қоғамдық көлік кәсіпорындарының жолаушыларды тасымалдаудан
түсетін табысы
 2017 жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық көлік
автобустарымен жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс 95,6
млрд.теңге мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден
10,7% - ға жоғары. 2013 жылмен салыстырғанда өсім 56,4% құрады.
 2017 жылы трамвайлармен жолаушыларды тасымалдаудан түскен
табыс 1,8 млрд.теңгені құрады, бұл 2016 жылғы деңгейден 5% - ға
жоғары, алайда 2013 жылдың қорытындысы бойынша қалыптасқан
табыстан 5,6% - ға төмен •
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 Троллейбустармен тасымалдаудан 2017 жылы алынған табыс
мөлшері 29,1% - ға өсіп, 1,3 млрд.теңгеге жетті. 2016 жылдың
деңгейімен салыстырғанда өсім 50,7% құрады.
 2017 жылдың қорытындысы бойынша такси жолаушыларын
тасымалдаудан түскен табыс 1,4 млрд.теңге мөлшерінде
қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 15,1% - ға төмен. 2013
жылмен салыстырғанда өсім 47,3% құрады.
Қоғамдық көлік кәсіпорындарының негізгі қорлары
 2017 жылдың соңына бастапқы құны бойынша автобус парктерінің
негізгі құралдарының құны 86,9 млрд.теңгені құрады, бұл 2016
жылғы деңгейден 2,7% - ға жоғары және 2013 жылғы деңгейден
67,4% - ға жоғары • Автобус парктерінің негізгі құралдарының тозу
дәрежесі 38,1% мөлшерінде қалыптасты, бұл 2016 жылы тозу
деңгейінен 1,6 пайыздық пунктке асады, алайда 2013 жылғы
деңгейден 7,3 пайыздық пунктке төмен.
 2017 жылдың соңына трамвай депосының негізгі қорларының құны
2,4 млрд.теңге мөлшерінде қалыптасты, 2016 жылға өсім 12,3% –
ды, 2013 жылға-49,1% - ды құрады • 2017 жылдың қорытындысы
бойынша трамвай депосының негізгі құралдарының тозу деңгейі
48,4% құрады, бұл 2016 жылдың деңгейінен 4,5 пайыздық пунктке
төмен.
 2017 жылдың қорытындысы бойынша троллейбус парктерінің
негізгі құралдарының құны 12 млрд.теңгені құрап, 2013 жылдың
деңгейімен салыстырғанда 2 есеге төмендеді. Троллейбус
парктерінің негізгі құралдарының тозу дәрежесі 2017 жылы өзінің
ең төменгі деңгейіне жетті, ол 10,3% - ды құрады, бұл 2016 жылғы
деңгейден 6 есе төмен, бұл кезде троллейбус парктерінің негізгі
қорларының тозу деңгейі 63,1% - ға жетті.
Нарықтың сыйымдылығы және алдағы 5 жылға арналған болжам
 2017 жылы қоғамдық көлік нарығының қызмет көрсету нарығының
сыйымдылығы (тасымалданған жолаушылар санының негізінде)
соңғы 6 жыл ішінде тұрақты өсу үрдісі бола отырып, 22,7 млрд.
жолаушыны құрады. Осы кезеңде орташа жылдық өсу қарқыны
4,3% - ды құрады.
 2022 жылға қарай қоғамдық көлік нарығының сыйымдылығы 2017
жылғы деңгейден 19,9% - ға асып, 26,8 млрд.адамға жетуі мүмкін
және орташа жылдық өсім қарқыны 3,4% - ға жетуі мүмкін.
 2017 жылы қоғамдық көлік нарығының қызмет көрсету нарығының
сыйымдылығы (қалалық жердегі қоғамдық көліктің барлық
түрлерімен жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыс негізінде)
соңғы 6 жыл бойы тұрақты өсу үрдісі бола отырып, 100,9
млрд.теңгені құрады. Осы кезеңде орташа жылдық өсу қарқыны
13,2% құрады.
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 2022 жылға қарай қоғамдық көлік тасымалдарынан түскен табыс
2017 жылғы деңгейден 39,2% - ға асып, 140,5 млрд.теңгеге және
орташа жылдық өсу қарқынымен 6,9% - ға жетуі мүмкін.
Қоғамдық көлік қызметінің негізгі мәселелері
Өз қызметінде қоғамдық көлік бірқатар проблемаларға тап болады,
олардың негізгілеріне:
 Елді мекендердің көлік ағындарының негізгі қатысушылары
арасында үйлестірудің болмауы, бытыраңқылық.
 Сапарлар жасау үшін жеке автокөлікті пайдаланудың айтарлықтай
өсуі, соның салдарынан қоғамдық көлік неғұрлым танымал және
сұранысқа ие болады.
 Қалалық көлік жүйелерін жобалауға және оларды басқаруға
қабілетті мамандардың жеткіліксіз саны.
 Жанар-жағар май материалдары, электр энергиясы және
жылжымалы құрам бағаларының өсуіне байланысты тасымалдау
тарифтерінің өсуі •
 Республиканың
көптеген
өңірлерінде
тасымалдардың
қанағаттанғысыз жайлылығы, тұрақтылығы және сенімділігі.
 Ірі қалаларда жер үсті көліктерінде пик сағатында жолаушылар
көлігі қозғалысының орташа жылдамдығын 15 км/сағ дейін
қысқарту.
 Көптеген автобус бағыттарының қарбалас қозғалыс аралығы едәуір
ұлғаяды есебінен білім тығындарды.
 Көптеген қалаларда жерүсті қалалық жолаушылар көлігі үшін
бөлінген жолақтардың болмауы.
 Жылжымалы құрамды жолаушылардың толықтыруы нормативтік
көрсеткіштен асады.
 Жолаушылар көлігі жылжымалы құрамының көп бөлігі бүгінде
ауыстыруды талап етеді. Ескірген көлік құралдары өзінің
пайдалануына жоғары шығындарды талап етеді, желілерде істен
шығады және сонымен қатар жолаушылар үшін жайлылықтың
төмен деңгейіне және қоршаған ортаға зиянды заттардың
шығарындылары түріндегі жоғары сыртқы шығындарға ие.
 Көлік кәсіпорындары көрсететін жол жүру құны, қызмет көрсету
көлемі мен сапасы арасында байланыс жоқ.
Сондай-ақ, жолаушыны автобуспен немесе троллейбуспен тасымалдау
кезінде жеңіл автомобильдегі тасымалдаумен салыстырғанда жол кеңістігін
пайдаланудың, отынды тұтынудың және қоршаған ортаға зиянды
шығарындылардың үлес көрсеткіштерінен айтарлықтай төмен екендігін атап
өткен жөн. Сондықтан елдің экономикалық дамуының қазіргі заманғы
жағдайында қоғамдық көлікті басым дамыту міндеті ерекше өзектілікке ие
болады. Осыған байланысты жолаушылар көлігі саласында іске асырылатын
мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі оның экономикалық және
әлеуметтік құрамдас бөлігі арасында ақылға қонымды теңгерім орнату болып
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табылады. Жолаушылар қоғамдық көлік қызметтерін барынша пайдалануын
қамтамасыз ету үшін тасымалдаушы компаниялар өз қызметтерінің сапасын, ең
алдымен көлік құралдарының жайлылығын жақсарту, сондай-ақ жол жүру
орындарына жету уақытын қысқарту есебінен айтарлықтай арттыруы қажет.
Қоғамдық көліктің қазіргі проблемаларын шешу үшін "қалалық
логистиканы" қолдану қажет, ол қала қызметінің барлық тізбектерін біріктіріп,
үйлестіріп, шығындарды азайтуға қабілетті. Бірінші кезекте қалалық
логистикада адамдар сөз сөйлейді және қаланың басты мақсаты оның
тұрғындарының қажеттілігінің барлық түрлерін қанағаттандыру болып
табылады.
Әлемнің көптеген елдерінде бұрыннан бері қалалық логистика табысты
түрде қолданылуда. Оны қолдану қаланың барлық ішкі жүйелерін басқаруға
мүмкіндік береді. Басқаруды талдау және ақпараттық автоматтандырылған
орталықтардан тұратын "қалалық логистикалық орталықтар" жүзеге асырады.
Ірі қалалар мен мегаполистердің қалалық көлік жүйелерінің қазіргі
проблемаларын шешу үшін кешенді тәсіл қажет.
Бұл ретте автопарк үлкен болған сайын, жүргізушілер тарапынан
бұзушылықтардың жоқтығын бақылау және кәсіпорынның көлігін тиімді
пайдалану қиын. Жолаушылар көлігі кәсіпорындары жұмысының тиімділігі
және олар көрсететін қызметтердің сапасын айтарлықтай арттыру саланың одан
әрі инновациялық дамуынсыз, қазіргі заманғы көлік және ақпараттық
технологияларды кеңінен пайдаланбай мүмкін емес.
Қазақстанның барлық өңірлерінде қоғамдық көлікті диспетчерлендіру
жүйесін енгізу бір мезгілде барлық автомобильдер мен техниканы бақылауда
ұстауға мүмкіндік береді, оны ұстауға жұмсалатын шығындарды едәуір
қысқартады. Техниканы жеке мақсатта пайдалану, маршруттардың өзгеруі,
тұрып қалу, кәсіпорын көлігімен ұқыпсыз жұмыс істеу, ЖЖМ мақсатсыз
жұмсалуы (отынды бақылау датчиктерінің көмегімен) болдырмайды.
Осылайша,
автокөлікті
басқару
және
бақылау
процесі
автоматтандырылған болады (адам факторының әсері қысқарады), кез келген
уақытта кез келген нүктеде Көлік құралдарын қашықтан бақылау мүмкіндігі
пайда болады.
Қазақстанда қоғамдық көлікті диспетчерлендіруді енгізу кезінде
аумақтың үлкен алаңы және аймақтар арасындағы қоғамдық көліктің даму
деңгейінің елеулі айырмашылықтары сияқты бірқатар ұлттық ерекшеліктерді
ескеру қажет.
Қазақстанда қоғамдық көліктік диспетчерлеуді жүзеге асыру механизмі
іске қосылды және бірінші оң нәтиже алынды. Және осы жүйені кең ауқымда
іске асыруға мүмкіндік береді:
 жолаушылар көлігі жүйесінің қауіпсіз және тиімді қызмет ету
міндеттерін шешуді қамтамасыз ету;
 жолда көлік құралдарының қозғалысын үздіксіз бақылауды жүзеге
асыру және туындайтын бұзушылықтарды жедел жою;
 автомобиль көлік құралдары қозғалысының сенімділігі мен
жылдамдығын арттыру;
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 жолаушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру;
 қоғамдық көліктің тартымдылығын арттыру;
 жолаушыларға нақты уақыт режимінде маршруттар туралы толық
анықтамалық ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Қоғамдық көлікті диспетчерлендіруді перспективалық енгізу келесі
факторлардың ықпалымен негізделген:
 Бұл сектор әлемдік тәжірибеде зерделенген болып табылады-оны
жаңғырту үшін тексерілген технологиялар мен шешімдер бар.
 Нарық әлеуетті инвесторлар мен жеке қаржыландыру көздері үшін
ашық болып табылады.
 Саланы мемлекеттік қолдаудың тиімді тетіктері, бірінші кезекте
МЖӘ тетігі және "Бизнестің жол картасы 2020"бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасы бар.
22 кесте Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру нарығын SWOT-талдау
Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

1. Қоғамдық көлік мониторингін жүргізудің
тиімді әлемдік тәжірибесі
2. Нарықтағы бәсекелестіктің төмен деңгейі
3. Нарықты
құрылымдық
ресімдеудің
басталуы: компанияларды операторлар мен
агенттерге бөлу
4. Нарық әлеуетті инвесторлар мен жеке
қаржыландыру көздері үшін ашық болып
табылады.

1. Өңірлерде, әсіресе саны аз және
орталықтан алыс елді мекендерде қоғамдық
көлік дамуының жеткіліксіз деңгейі
2. Сервистік қызмет көрсетудің төмен
деңгейі
3. Қоғамдық көлік кәсіпорындарының негізгі
қорлары тозуының жоғары деңгейі
4. Білікті кадрлардың жеткілікті санының
болмауы

Мүмкіндіктері
1. Бос орын саны көп
2. Навигациялық жабдықтың екінші
нарығының пайда болуы
3. Отандық навигациялық жабдық
өндірушілердің және мониторинг
технологияларын әзірлеушілердің пайда болуы
4. Саланы мемлекеттік қолдаудың тиімді
тетіктерінің болуы
5. Көлікті диспетчерлеудің маңызды және
экономикалық тиімді нәтижелеріне қол
жеткізу
6. Халықаралық қаржы институттары
тарапынан қоғамдық көліктің әлеуетін
нығайту бағдарламаларын ауқымды қаржылық
қолдау және іске асыру

Қауіптері
1. Кәсіпкерлік тәуекелдердің жоғары деңгейі
2. Көлік мониторингі жабдығы мен
бағдарламалық технологияларының жоғары
құны
3. Ассортименттік саясаттың әлсіз деңгейі
(нарықта ұсынылатын технологиялардың аз
саны)
4. Халықтың терминалдарды пайдалану
мәдениетінің төмендігі
5. Нарықтың төмен инвестициялық
тартымдылығы
6. Төмен кәсіпкерлік белсенділік
7. Көлік секторына мемлекеттік
қаржыландыру негізінен ұлттық жобаларға
(әуежай, порттар, автомагистральдар, темір
жолдар) арналған.)

Қоғамдық көлік нарығына жүргізілген талдау оның барлық
қатысушыларының (көлік кәсіпорындарының, өңірлік/муниципалдық билік
орындарының, жолаушылардың) қанағаттанбаушылығының бар екендігін
көрсетеді. Жолаушыларға қызмет көрсету сапасының төмендігі олардың жеке
автокөлікті пайдалануға деген ықыласын арттырады. Көлік кәсіпорындары
тарифтік шектеулерге байланысты өздерінің негізгі мақсаттарын іске асыру
Қазақстан Республикасында қоғамдық көлікті диспетчерлендіру

102

Негізгі зерттеу қорытындылары

мүмкіндігінен айырылған және сондықтан тиісті сападағы көлік қызметтерін
көрсетуге қабілетсіз. Ал бұл, өз кезегінде, билік органдарының негізгі
мақсаттарын іске асыруға кедергі келтіреді.
Инвестициялардың неғұрлым жоғары тиімділігін және көрсетілетін
қызметтер сапасының жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге қабілетті тетіктерді
қолдану қажеттігі пісіп жетілді. Мұндай тетік салада мемлекеттік-жеке меншік
әріптестік қағидаттарын пайдалану болуы мүмкін.
МЖӘ қағидаттарына көшу қоғамдық көлік жүйесін жаңғырту үшін
маңызды перспективалар мен мүмкіндіктер ашады, бұл өз кезегінде талданып
отырған нарықтағы жағымсыз үрдістерді азайтуға мүмкіндік береді және өз
мақсаттарына қол жеткізу процесінде мүдделі тараптардың қанағаттануын
арттырады.
Қоғамдық көлікті дамытудың осы кезеңіндегі негізгі міндет қолда бар
активтерді толыққанды нарықтық айналымға тартуға қабілетті жеке сектордың
бәсекеге қабілетті компанияларын қалыптастыру болып табылады. МЖӘ түрлі
нысандары,
оның
ішінде
концессиялар
негізінде,
стратегиялық
инфрақұрылымдық желілерді мемлекеттік бақылауды сақтай отырып, тиімді
балама бола алады.
Сондай-ақ, көліктің барлық түрлерінде ақпараттық, телематикалық және
көліктік технологиялар саласында МЖӘ-ні енгізу қазіргі заманғы үрдіс болып
табылады. Бұл салада МЖӘ тетігін пайдалана отырып көлік ағындарына
қашықтықтан мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін жобалар қазірдің өзінде
іске асырылуда. Жоғарыда көрсетілген инновацияларды енгізу және көлік
секторында МЖӘ тетігін жетілдіру толық күшіне және жоғары тиімділікпен
жүріп жатыр, сондықтан жақын болашақта өзін ақтаған осы тәжірибені көлік
саласының басқа да салаларына бейімдеу күтілуде.
Маркетингтік зерттеудің негізгі қорытындысы
 Қоғамдық көлік қызметін ұсыну өзектіліктің тұрақты және жоғары
дәрежесіне ие.
 МЖӘ тетігін тарта отырып, қоғамдық көлікті диспетчерлендіруді
енгізу тиімділіктің, сенімділіктің жоғары дәрежесіне ие, сондай-ақ
орындалатын жұмыстардың сапасын арттыруға ықпал етеді.
 Қоғамдық көлікті диспетчерлендіру мемлекет тарапынан жоспарлы
қолдау және МЖӘ тетігін пайдалану болған жағдайда тиімді бизнесжоба ретінде қарастырылады.
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