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приветСтвенное Слово
предСедателя агентСтва
реСпублики казахСтан по СтатиСтике

Қазақстан Республикасы статистика агенттігі халық пен бизнес үшін ресми статистикалық
ақпараттың ашықтығы мен қолжетімді болу қағидатын ұстанады. агенттік пайдаланушылардың
кең тобына арналған түзілетін статистикалық деректердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін
ауқымды жұмыс жүргізді. Қазір кез келген пайдаланушы агенттіктің сайтынан кез келген уақытта
барлық түзілетін статистикалық ақпаратты ыңғайлы форматта таба алады.
жыл өткен сайын қолжетімді статистикалық ақпараттың спектрі кеңеюде, статистикалық
деректерді жинау, қалыптастыру, сақтау және тарату технологиясы жетілдірілуде.
статистикалық деректердің сапасын арттыру, бірінші кезекте, статистикалық әдіснаманы
жетілдіру, жаңа халықаралық тәсілдер мен стандарттарды енгізу, жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану, респонденттерге түсетін жүктемені төмендету арқылы қамтамасыз
етіледі. бұл бағыт агенттіктің жұмысындағы басымдық болып табылады.
агенттік 2013 жылы агенттіктің функцияларын, статистикалық деректерді жинауды, сақтауды,
өңдеуді және статистикалық ақпаратты таратуды автоматтандыруды көздейтін «е-статистика»
интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту» жобасын аяқтады.
сондай-ақ, агенттік қызметінің маңызды бағыттарының бірі статистикалық қызмет
саласындағы халықаралық тәжірибені пайдалану, қолданыстағы әдістемелер мен
әдіснамаларды жетілдіру және жаңа әдістемелер мен әдіснамаларды әзірлеу арқылы
статистикалық әлеуетті жоғарылату болып табылады.
2013 жылы Қазстат жобасын толық көлемде іске асыру басталды. 2013 жылғы 12 наурызда
германия статистикалық офисінің президенті Р. Эгелер мырзаның қатысуымен өткен Қазстат
Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту жөніндегі жобасын іске
асыру жөніндегі ведомствоаралық үйлестіру жұмыс тобының отырысымен жобаны іске асыру
басталды деп санауға болады.
Қазстат жобасы аясында 2013 жылы халықаралық сарапшылардың ұсынымдарын ескере
отырып, статистика салалары бойынша жаңа әдістемелер әзірленіп, қолданыстағылары
жетілдірілді.

агентство республики казахстан по статистике придерживается принципа открытости и
доступности официальной статистической информации населению и бизнесу. агентством
проведена большая работа по обеспечению доступности производимых статистических данных
для широкого круга пользователей. сейчас любой пользователь может найти на сайте агентства
в любое время всю производимую статистическую информацию в удобном формате.
с каждым годом спектр доступной статистической информации расширяется,
совершенствуется технология сбора, формирования, хранения и распространения
статистических данных.
Повышение качества статистических данных, в первую очередь, обеспечивается
совершенствованием статистической методологии, внедрением новых международных
подходов и стандартов, использованием новых информационных технологий, снижением
нагрузки на респондентов. данное направление является приоритетом в работе агентства.
агентством в 2013г. завершен проект «создание и развитие интегрированной
информационной системы «е-статистика», которая предусматривает автоматизацию функций
агентства, процессов сбора, хранения, обработки статистических данных и распространения
статистической информации.
также, одним из важных направлений деятельности агентства является повышение
статистического потенциала путем получения международного опыта в области статистической
деятельности, усовершенствование существующих и разработка новых методик, методологий.
в 2013г. была начата полномасштабная реализация проекта казстат. началом реализации
можно считать заседание межведомственной координационной рабочей группы по реализации
Проекта по укреплению национальной статистической системы республики казахстан казстат
с участием Президента статистического офиса германиии г-на р. Эгелера, которое прошло
12 марта 2013г.
в рамках проекта казстат в 2013г. с учетом рекомендаций международных экспертов были
разработаны новые и усовершенствованы действующие методики по отраслям статистики.

қазақСтан реСпуБликаСы
СтатиСтика агенттігі
тӨрағаСының кіріСпе СӨзі
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Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмасын ескере
отырып, Агенттік статистикалық есептіліктің және әкімшілік есепке алудың қолданыстағы
нысандарын қайта қарау бойынша жұмыс жүргізді. Сонымен, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай
бойынша Агенттікке әкімшілік деректерді есепке алу үшін 2089 нысан келісуге ұсынылды, оның
ішінде 1411-і келісіліп, мемлекттік органдармен 519-ы немесе 25%-ы қысқартуға ұсынылды және
қысқартылды, 159 нысан келісілуде.
Есепке алу және есептілік нысандарын талдау және қысқарту бойынша 2013 жылы басталған
жұмыс жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандарын қайта
қарастыру және оларды оңтайландыру бойынша кең ауқымды жұмыстарды жүргізуге түрткі
болды.
Нәтижесінде 111 статистикалық нысанға өзгеріс енгізіліп, 28 нысанның күші жойылды
және жаңа 6 нысан (гендерлік ерекшелікті ескерумен мүгедектердің өмір сапасы бойынша,
электрондық сауда бойынша, энергияның жаңғыртылмалы көздерін пайдалану, еңбек және
сауда статистикасы бойынша) енгізілді. Соның нәтижесінде Агенттіктің бағыты бойынша
респонденттерге түсетін есептік жүктеме 12%-ға қысқартылды.
Бұдан басқа, Агенттік әкімшілік есепке алу туралы «Мемлекеттік статистика туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының негізгі ережелері мен талаптары бойынша жергілікті
атқарушы органдармен семинарлар, оқыту түріндегі түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
Барлық қабылданған іс-қимылдар халықаралық әдіснама мен озық тәжірибеге сәйкес
пайдаланушыларды сапалы статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанның
статистика жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған.

Агентство также провело работу по пересмотру существующих форм статотчетности
и административного учета, с учетом поручений Администраций Президента Республики
Казахстан. Так, по состоянию на 1 января 2014г. в Агентство внесено на согласование 2089
форм для сбора административных данных, из них согласовано 1411, рекомендовано к
сокращению и сокращено государственными органами 519, или 25%, находятся на стадии
согласования 159 форм.
Начатая в 2013г. работа по анализу и сокращению форм учета и отчетности послужила
толчком для проведения широкомасштабной работы по пересмотру статистических форм
общегосударственных статистических наблюдений и их оптимизации.
В результате, внесены изменения в 111 статформ, отменены 28 форм и введены 6 новых
форм (по качеству жизни инвалидов с учетом гендерной специфики, по электронной торговле,
по использованию возобновляемых источников энергии, статистике труда и торговли). В
результате отчетная нагрузка на респондентов по линии Агентства сокращена на 12%.
Кроме того, Агентством проведены разъяснительные работы в виде семинаров, обучений
с местными исполнительными органами об основных положениях и требованиях Закона
Республики Казахстан «О государственной статистике» по административному учету.
Все предпринимаемые действия направлены на повышение эффективности статистической
системы Казахстана для обеспечения пользователей качественной статистической
информацией в соответствии с международной методологией и лучшей практикой.
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1.

Итоги выполнения стратегического
плана Агентства за 2013г.

2013 жылы Агенттіктің Стратегиялық
жоспарының орындалу қорытындылары

Стратегический план Агентства Республики Казахстан по статистике на 2011-2015гг.
утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010г. №1498.
В соотвествии с бюджетным законодательством в Стратегический план постановлениями
Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013г. №850 и от 31 декабря 2013г. №1485
были внесены соответствующие изменения и дополнения в части бюджетных средств.
Стратегический план состоит из 1 стратегического направления «Улучшение качества
предоставляемой информации», для достижения которого предусмотрены три цели:
- обеспечение качественными показателями всех сфер, отраслей экономики и
рационализация производства статистических данных;
- развитие системы обработки данных путем создания и внедрения интегрированной
информационной системы «е-Статистика;
- развитие системы распространения статистической информации.
В 2013г. для достижения первой цели запланировано и исполнено 6 мероприятий:
- разработаны и утверждены 3 новые методики в СНС;
- усовершенствована и утверждена 1 методика расчета показателей структурной статистики;
- внедрено 4 новых статистических методики по отраслевой статистике;
- усовершенствованы и утверждены 5 методик по отраслевой статистике;
- внедрено 3 новых наблюдения по статистике труда, услуг и цен;
- внедрено 38 новых показателей по статистике труда, услуг, цен, окружающей среды и
социальной статистике;
- утверждено изменение к государственному классификатору продукции по видам
экономической деятельности.
Для достижения второй стратегической цели запланировано и исполнено
4 мероприятия:
- развитие информационных систем «Метаданные» и «Сельскохозяйственный
статистический регистр»;
- развитие информационной системы «Сбор данных в on-line режиме»;
- внедрение: информационной системы «Обработка первичной статистической и
административной информации»; информационно-аналитической системы и базы данных
«Агрегированные показатели»; внешнего Интернет-портала и внутреннего Интранет-портала;
интеграционного компонента и проведение работ по интеграции с 5 ИС  государственных
органов. Также в целях получения административных данных подписаны 2 совместных приказа;
- внедрено 22 статистических форм в электронном формате по статистике цен, окружающей
среды, услуг, национальных счетов, труда и социальной статистики.
Для достижения третьей стратегической цели запланировано и исполнено
6 мероприятий:
- обновлены динамические ряды за 1990-1997гг. и размещены на сайте Агентства;
- проведено 12 брифингов, с размещением пресс-релизов на Интернет-ресурсе Агентства;
- успешно проведен инспекционный аудит сертифицированной СМК, соответствующей
требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 и надзорный аудит сертифицированной СМК,
соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008;
- организованы и проведены мероприятия в соответствии с требованиями стандартов
ИСО 9001 к системе менеджмента качества. Организовано проведение обучения вновь
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Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2011-2015 жылдарға арналған Стратегиялық
жоспары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы №1498 қаулысымен
бекітілген.
Бюджет заңнамасына сәйкес Стратегиялық жоспарға Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 26 тамыздағы №850 және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы №1485 қаулыларымен
бюджет қаражаты бөлігінде тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Стратегиялық жоспар «Ұсынылатын ақпараттың сапасын арттыру» деген 1 стратегиялық
бағыттан тұрады, оған қол жеткізу үшін үш мақсат қарастырылған:
экономиканың барлық аяларын, салаларын сапалы көрсеткiштермен қамтамасыз ету
және статистикалық деректердi түзудi оңтайландыру;
«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесiн жасау және енгiзу арқылы
деректердiң өңдеу жүйесiн дамыту;
статистикалық ақпаратты тарату жүйесiн дамыту.
2013 жылы бірінші мақсатқа қол жеткізу үшін 6 іс-шара жоспарланып, орындалды:
ҰШЖ-да 3 жаңа әдістеме әзірленді және бекітілді;
құрылымдық статистика көрсеткіштерін есептеу бойынша әдістеме жетілдірілді және
бекітілді;
салалық статистика бойынша 4 жаңа статистикалық әдістеме енгізілді;
салалық статистика бойынша 5 әдістеме жетілдірілді және бекітілді;
еңбек, қызмет көрсету және баға статистикасы бойынша 3 жаңа байқау енгізілді;
еңбек, қызмет көрсету, баға, қоршаған орта және әлеуметтік статистика бойынша
38 жаңа көрсеткіш енгізілді;
экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдердің мемлекеттік жіктеуішіне өзгеріс
бекітілді.
Екінші стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін 4 іс-шара жоспарланып, орындалды:
- «Метадеректер» және «Ауыл шаруашылығы статистикалық тіркелімі» ақпараттық жүйелерін
дамыту;
«Деректерді On-line» режимінде жинау» ақпараттық жүйесін дамыту;
«Алғашқы статистикалық және әкімшілік ақпаратты өңдеу» ақпараттық жүйесін;
«Агрегатталған көрсеткіштер» ақпараттық-талдамалық жүйесі мен деректер қорын; ішкі
Интернет-порталды және сыртқы Интранет-порталды; интеграциялық компонентті енгізу және
мемлекеттік органдардың 5 ақпараттық жүйесімен интеграциялау жұмыстарын жүргізу. Сонымен
қатар әкімшілік деректерді алу мақсатында 2 бірлескен бұйрыққа қол қойылды;
- баға, қоршаған орта, қызмет көрсету, ұлттық шоттар, еңбек және әлеуметтік статистика
бойынша 22 статистикалық нысан электрондық форматта енгізілді.
Үшінші стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін 6 іс-шара жоспарланып, орындалды:
1990-1997 жылдарға серпінділік қатарлар жаңартылды және Агенттіктің сайтында
орналастырылды;
-	Агенттіктің Интернет-ресурсында баспасөз-хабарламаларын орналастырумен 12
брифинг өткізілді;
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2013 жылға Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмасы, мемлекеттік
органдардың ұсыныстары бойынша және ұйғарынды ақпараттың есептеулерін жетілдіру
мақсатында жалпымемлекеттік статистика бойынша: құрылымдық статистика, өнеркәсіп,
инновация, көлік, туризм, баға, еңбек статистикасы сияқты статистика салалары бойынша
12 жаңа байқау енгізілді. Респонденттерге есептік жүктемені қысқарту шеңберінде еңбек, туризм,
баға, ауыл шаруашылығы статистикасы бойынша 7 байқау алынып тасталды.
Статистикалық жұмыстардың тізбесін оңтайландыру нәтижесінде 2012 жылмен
салыстырғанда жалпымемлекеттік статистика бойынша жұмыстар саны 5 бірлікке азайды және
387 жұмысты құрады.
Ведомстволық статистика бойынша байқауларды 8 мемлекеттік орган жүргізеді. 2013 жылы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі есебінен байқаулар мен жұмыстардың саны 1 бірлікке
көбейді және тиісінше, 78 байқау және 26 жұмысты құрады.
2013 жылы 2014 жылға арналған жоспарды қалыптастыру мақсатында, респонденттерге
жүктемені төмендету шеңберінде әлеуетті респонденттердің және мүдделі мемлекеттік
органдардың қатысуымен жалпымемлекеттік байқаулардың статистикалық нысандарын
талқылау бойынша жұмыстар жүргізілді. Статистикалық нысандардағы сұрақтардың нақты
қойылуы, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтар, сонымен қатар статистикалық нысандардың
дизайны қарастырылды және талданды. Респонденттер нақты ұсыныстар беріп, олар
статистикалық нысандарды қайта қарастыру кезінде есепке алынды.
Ведомстволық статистика
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Статистикалық жұмыстардың 2013 жылға арналған жоспары Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандығы №1746 қаулысымен бекітілген. Осы Жоспарға сәйкес
2013 жылы 277 статистикалық байқау жүргізілді және 413 статистикалық жұмыс орындалды.

2.

2013 жылы статистикалық жұмыстар жоспарының
орындалу қорытындылары

Қазақстан Республикасы СТ ИСО 9001-2009 талаптарына сәйкес келетін
сертификатталған сапа менеджменті жүйесінің инспекциялық аудиті және ISO 9001:2008
халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келетін қадағалау аудиті сәтті өткізілді;
-	Сапа менеджменті жүйесіне ИСО-9001 стандарттары талаптарына сәйкес іс-шаралар
ұйымдастырылып, жүргізілді. Жаңадан қабылданған қызметкерлерге және ішкі аудиторларға
оқыту жүргізілді. Жыл бойы бекітілген бағдарламаға сәйкес СМЖ ішкі аудиттері жүргізілді.
Тұтынушыларға пікіртерім, статистикалық қызмет үдерістерін мониторингілеу және талдау, сапа
саласындағы мақсаттарға қол жеткізу жүргізілді;
«Ұлттық компаниялардың қаржы-шаруашылық қызметі» статистикалық бюллетеньдері
шығарылды;
интернет конференция және «Ашық есік күндері» іс-шарасы екі рет өткізілді.
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принятых сотрудников и внутренних аудиторов. В течение года в соответствии с утвержденной
программой проводились внутренние аудиты СМК. Проведены опросы потребителей, анализ и
мониторинг процессов статистической деятельности, достижения целей в области качества;
- выпущены статистические бюллетени «Финансово-хозяйственная деятельность
национальных компаний»;
- проведены 2 мероприятия «День открытых дверей» и интернет конференция.

2.

Итоги выполнения плана
статистических работ 2013г.

План статистических работ на 2013г. утвержден постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 декабря 2012г. №1746. В соответствии с данным Планом в течение 2013г. было
проведено 277 статистических наблюдений и выполнено 413 статистических работ.
Разделы плана
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271

ИТОГО
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Ведомственная статистика

392

194

Общегосударственная статистика
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На 2013г. по общегосударственной статистике по поручению Администрации Президента
РК, предложениям государственных органов и в целях совершенствования расчетов выходной
информации были внедрены 12 новых наблюдений по таким отраслям статистики, как:
структурная статистика, статистика промышленности, инновации, транспорта, туризма, цен и
труда. В рамках сокращения отчетной нагрузки на респондентов было исключено 7 наблюдений,
в том числе по статистике труда, туризма, цен, сельского хозяйства.
В результате оптимизации перечня статистических работ количество работ по
общегосударственной статистике по сравнению с 2012г. уменьшилось на 5 единиц и составило
387 работ.
Наблюдения по ведомственной статистике проводят 8 государственных органов. В 2013г. за
счет Национального Банка Республики Казахстан количество наблюдений и работ увеличилось
на 1 единицу и составило 78 наблюдений и 26 работ соответственно.
В 2013г. в целях формирования Плана на 2014г., в рамках снижения нагрузки на
респондентов, проводилась работа по обсуждению статистических форм общегосударственных
наблюдений с участием потенциальных респондентов и заинтересованных госорганов.
Рассматривались и анализировались: детальная постановка вопросов в формах, инструкции
по их заполнению, а также дизайн статистических форм. Респондентами даны конкретные
предложения, которые были учтены при пересмотре статистических форм.
В результате План статистических работ на 2014г. до утверждения был согласован с
26 центральными и 16 местными госорганами. Также, были получены экспертные заключения
от следующих объединений бизнес структур: Научно-исследовательский институт государства
и права имени Гайрата Сапаргалиева, Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» и ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий».

www.stat.gov.kz
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Өнеркәсіп статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру, жинау және есепке алу бойынша
бірыңғай тәсілдерді әзірлеу мақсатында, сондай-ақ халықаралық стандарттарға сәйкес
деректердің салғастырымдылығын қамтамасыз ету үшін 2013 жылы «Өнеркәсіп статистикасы
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Статистика национальных счетов

Өндіріс және қоршаған орта статистикасы

По статистике национальных счетов для статистического бюллетеня «Показатели
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы» ежеквартально формировались данные по валовому
внутреннему продукту, валовой добавленной стоимости и производительности труда.
В целях совершенствования оценки ненаблюдаемой экономики и внедрения расчетов
незаконной деятельности была создана Рабочая группа, состоящая из представителей
министерств и ведомств. Совместно с членами Рабочей группы произведены
экспериментальные расчеты по следующим видам незаконной деятельности:
производство и распространение незаконных товаров (производство и распространение
наркотиков);
производство незаконных услуг (проституция);
производство законных товаров и услуг производителями, не имеющими на это
специального разрешения (производство алкогольной продукции);
производство и продажа поддельных товаров и неавторизованных копий творческих
оригиналов;
браконьерство (незаконная вырубка древесины, незаконная охота, незаконный отлов
рыбы);
контрабанда.
Работа по совершенствованию имеющихся расчетов по незаконным видам деятельности
продолжается с учетом рекомендаций международного эксперта, привлеченного в рамках
проекта КАЗСТАТ.
Кроме того, в целях совершенствования статистической системы в рамках проекта КАЗСТАТ
были проведены работы по компонентам:
D8 «Формирование временных рядов и внедрение методов сезонного сглаживания»;
D9 «Развитие аналитического потенциала Агентства»;
F1 «Развитие статистики национальных счетов»;
F2 «Развитие структурной статистики»;
F3 «Развитие статистики малого и среднего бизнеса».
На постоянной основе велась работа по наполнению панельной сессии Агентства
«Устойчивое развитие и «зеленый рост» - наличие данных и лучшая отчетность в измерении
прогресса» на коммуникационной платформе G-Global.
С целью внедрения Системы эколого-экономического учета 2012 года (далее – СЭЭУ 2012)
в 2013г. создана Рабочая группа, в которую вошли представители министерств, университетов
и организаций и с 2014г. планируется проведение заседаний Рабочей группы и решение таких
вопросов, как сбор и учет статистических данных, необходимых для построения СЭЭУ 2012.

Ұлттық шоттар статистикасы бойынша «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриалдықинновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның
көрсеткіштері» статистикалық бюллетені үшін тоқсан сайын жалпы ішкі өнім, жалпы қосылған құн
және еңбек өнімділігі бойынша деректер қалыптастырылды.
Бақыланбайтын экономика бағалауларын жетілдіру және заңсыз қызмет есептеулерін
енгізу мақсатында министрліктер мен
ведомстволар өкілдерінен тұратын жұмыс тобы
құрылды. Жұмыс тобының мүшелерімен бірлесіп заңсыз қызметтің келесі түрлері бойынша
эксперименталдық есептеулер жүргізілді:
заңсыз тауарларды өндіру және тарату (есірткі өндіру және тарату);
заңсыз қызмет өндірісі (жезөкшелік);
арнайы рұқсаты жоқ өндірушілердің заңды тауарлар мен қызметтерді өндіруі (алкоголь
өнімдерін өндіру);
жалған тауарлар мен шығармашылық түпнұсқалардың авторлық емес көшірмелерін
өндіру және сату;
браконьерлік (заңсыз ағаш кесу; заңсыз аң аулау; заңсыз балық аулау);
контрабанда.
ҚАЗСТАТ жобасының шеңберінде тартылған халықаралық сарапшының ұсынымдарын
ескере отырып, заңсыз қызмет түрлері бойынша қолда бар есептеулерді жетілдіру бойынша
жұмыс жалғастырылуда.
Бұдан басқа ҚАЗСТАТ жобасы шеңберінде статистика жүйесін жетілдіру мақсатында мына
компоненттер бойынша жұмыстар жүргізілді:
D8 «Уақытша қатарларды қалыптастыру және маусымдық тегістеу әдістерін енгізу»;
D9 «Aгенттіктің талдамалық әлеуетін дамыту»;
F1 «Ұлттық шоттар статистикасын дамыту»;
F2 «Құрылымдық статистиканы дамыту»;
F3 «Шағын және орта бизнес статистикасын дамыту».
G-Global коммуникациялық платформасында Агенттіктің «Тұрақты даму және «жасыл даму»
- прогресті өлшеудегі деректердің қолда бары және үздік есептілік» атты панельдік сессиясын
толықтыру бойынша жұмыстар тұрақты түрде жүргізіледі.
2012 жылғы Экологиялық-экономикалық есепке алу жүйесін (бұдан әрі - 2012 ЭЭЕЖ) енгізу
мақсатында 2013 жылы құрамына министрліктер, университеттер мен ұйымдардың өкілдері
кірген Жұмыс тобы құрылды және 2014 жылдан бастап Жұмыс тобының отырыстарын өткізу
және 2012 ЭЭЕЖ құруға қажетті статистикалық деректерді жинау мен есепке алу сияқты
мәселелерді шешу жоспарланып отыр.

Статистика производства и окружающей среды

Ұлттық шоттар статистикасы

В целях разработки единых подходов по сбору, учету и формированию статистических
показателей промышленности, а также для обеспечения сопоставимости данных в соответствии
с международными стандартами в 2013г. разработаны «Методологические положения по
формированию состава и значений показателей статистики промышленности». Применение
методологических положений позволит повысить качество формирования статистических
показателей статистики промышленности, в числе которых показатели «Объем промышленного
производства», «Объем отгруженной продукции», «Учет продукции в натуральном выражении».

Нәтижесінде Статистикалық жұмыстардың 2014 жылға арналған жоспары бекітілгенге дейін
26 орталық және 16 жергілікті мемлекеттік органмен келісілді. Сондай-ақ Ғайрат Сапарғалиев
атындағы мемлекет және құқық ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы және «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың
республикалық қауымдастығы» ЗТБ сияқты бизнес құрылымдардың бірлестіктерінен
сараптамалық қорытындылар алынды.
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көрсеткіштерінің құрамы және мәндерін қалыптастыру бойынша әдіснамалық ережелер»
әзірленді. Әдіснамалық ережелерді пайдалану өнеркәсіп статистикасының статистикалық
көрсеткіштерін, соның ішінде «Өнеркәсіп өндірісінің көлемі», «Тиелген өнімнің көлемі», «Заттай
көріністегі өнімді есепке алу» көрсеткіштерін қалыптастыру сапасын арттырады.
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мал шаруашылығы бойынша негізгі
көрсеткіштерді есептеу әдістемесін жетілдіру жөніндегі тапсырмасын орындау тұрғысында,
сондай-ақ Мал шаруашылығы статистикасы бойынша көрсеткіштерді және статистикалық
құралдарды қалыптастыру әдіснамасын жетілдіру жөніндегі ведомствоаралық жұмыс
тобының ұсыныстарын ескеру мақсатында 2013 жылы «Мал шаруашылығы бойынша негізгі
статистикалық көрсеткіштерді қалыптастыру әдістемесі» қайта қарастырылды және Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен келісілді.
Бұл әдістеме мал шаруашылығы бойынша көптеген статистикалық көрсеткіштерді, соның
ішінде ет, сүт, жұмыртқа, жүн өндірісі, ауыл шаруашылығы малдарының өнімділігі және табын
айналымы бойынша көрсеткіштерді қалыптастыру сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің сервистік-дайындау орталықтарының
(бұдан әрі – СДО) қызметіне мониторинг ұйымдастыру туралы тапсырмасына сәйкес 2013 жылы
тоқсандық негізде СДО қызметі туралы статистикалық байқау жүргізілді, оның қорытындысы
бойынша СДО қатысушылары және жарғылық қоры, қызметкерлердің тізімдік саны, заттай және
құндық көріністегі өнімнің өндірісі, көрсетілген қызмет көлемдері, ауыл шаруашылығы өнімдерін
сатып алу және өткізу туралы ақпарат тоқсан сайын жарияланды.
Агенттіктің 2013 жылға арналған Операциялық жоспарына сәйкес:
- ауыл шаруашылығы статистикасы бойынша «Ылғалресурссақтау технологиясын
қолданумен өсірілген дәнді дақылдардың алқабы» жаңа көрсеткіші қалыптастырылды және
жарияланды;
- 1990-1997 жылдарға өндіріс және қоршаған орта статистикасының қарамағындағы барлық
салалары бойынша ЭҚЖЖ жаңа нұсқасына сәйкес серпінділік қатарларды қайта санау жұмысы
жүргізілді;
- өнеркәсіптік өндіріс статистикасы бойынша 1 нысан, ауыл шаруашылығы статистикасы
бойынша 3 нысан, құрылыс статистикасы бойынша 2 нысан, энергетика статистикасы бойынша
5 нысанды электрондық форматта енгізу және сүйемелдеу жұмыстары жүргізілді;
«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриалдық-инновациялық дамыту жөніндегі
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның көрсеткіштері» жиынтық
статистикалық бюллетені үшін нысаналы индикаторлар бойынша деректер тоқсан сайын
қалыптастырылды.
Қазақстан Республиксы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі ұсынған тізбе
бойынша 2010-2013 жылдарға арналған Қазақстанды индустрияландыру картасына қосылған
690 инвестициялық жобаны іске асырудың мониторингі ай сайын жүргізілді.
2013 жылы жаһандық халықаралық бастамаларды іске асыруға қатысу жұмыстары
жалғастырылды: Агенттіктің мамандары ТМД өңірінде Ауылшаруашылығы және ауылдық
статистиканы жетілдірудің Жаһандық старатегиясын іске асыру жоспарын әзірлеуге қатысты.
Энергетика статистикасын дамыту бойынша 2012-2015 жылдарға арналған іс-шаралар
жоспарын орындау тұрғысында «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері бар
кәсіпорындарды зерттеу сауалнамасы» әзірленіп, бекітілді.
Экология статистикасын дамыту бойынша 2012-2016 жылдарға арналған іс-шаралар
жоспарын іске асыру шеңберінде Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдері үшін
БҰҰ Еуропалық Экономикалық Комиссиясы ұсынған экологиялық көрсеткіштерді қолдану
жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес «Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның тұрақты
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Во исполнение поручения Администрации Президента Республики Казахстан по
совершенствованию методики расчетов основных показателей по животноводству, а также с
целью учета предложений Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования
методологии формирования показателей и статистического инструментария по статистике
животноводства, в 2013г. пересмотрена и согласована с Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан «Методика формирования основных статистических показателей по
животноводству».
Данная методика позволит повысить качество формирования большинства статистических
показателей по животноводству, в числе которых производство мяса, молока, яиц, шерсти,
показатели продуктивности сельскохозяйственных животных и оборота стада.
Также, по поручению Администрации Президента Республики Казахстан об организации
мониторинга деятельности сервисно-заготовительных центров (далее – СЗЦ) в течение 2013. на
квартальной основе проводилось статистическое наблюдение о деятельности СЗЦ, по итогам
которого ежеквартально публиковалась информация об участниках и уставном фонде СЗЦ,
списочной численности работников, производстве продукции в натуральном и стоимостном
выражении, объемах оказанных услуг, сведения о закупе и реализации сельскохозяйственной
продукции.
В соответствии с Операционным планом Агентства на 2013г.:
- сформирован и опубликован новый показатель по статистике сельского
хозяйства «Площади зерновых культур, при возделывании которых применялись
влагоресурсосберегающие технологии»;
- проведена работа по пересчету динамических рядов по всем курируемым отраслям
статистики производства и окружающей среды за 1990-1997гг. в соответствии с новой версией
ОКЭД;
- проведена работа по внедрению и поддержке в электронном формате 1 формы по
статистике промышленного производства, 3 форм по статистике сельского хозяйства, 2 форм
по статистике строительства, 5 форм по статистике энергетики.
Ежеквартально формировались данные по целевым индикаторам для сводного
статистического бюллетеня «Показатели Государственной Программы по Форсированному
Индустриально-Инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы».
Ежемесячно проводился мониторинг реализации 690 инвестиционных проектов, включенных
в Карту индустриализации Казахстана на 2010-2013гг. по представленному перечню
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
В 2013г. продолжилась работа по участию в реализации глобальных международных
инициатив в области статистики: специалисты Агентства участвовали в разработке Плана
реализации в регионе СНГ Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и
сельской статистики.
Во исполнение Плана мероприятий по развитию энергетической статистики на 2012-2015гг.
была разработана и утверждена «Анкета обследования предприятий, имеющих объекты по
использованию возобновляемых источников энергии».
В рамках реализации Плана мероприятий по развитию экологической статистики на
2012-2016гг. в соответствии с Руководством по применению экологических показателей
рекомендованных ЕЭК ООН для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
сформированы и опубликованы в статистическом сборнике «Охрана окружающей среды и
устойчивое развитие Казахстана» 36 новых показателей в области загрязнения атмосферого
воздуха и разрушения озонового слоя, водных ресурсов, биоразнообразия, земельных ресурсов
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и отходов и 3 показателя из Базового набора экологических показателей, рекомендованных
Статистической комиссией ООН.

Апта сайынғы негізде Астана, Алматы қалаларында, облыс орталықтарында және облыстық
маңызы бар жекелеген қалаларда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бойынша баға
мониторингі өткізілді. 33 тағам өніміне баға өзгерісін сипаттайтын 52 жедел ақпарат әзірленді.
2013 жылы Агенттіктің операциялық жоспарына сәйкес өнімдердің сапалық сипаттамалары
өзгерген жағдайда бағалардың салыстырмалылық критерийлері сипатталған қарапайым баға
индекстерін есептеудің қолданылатын формулалары бойынша халықаралық сарапшылардың
ұсынымдары ескеріліп, «Көтерме саудада сату бағасының индексін құру әдістемесі» және
«Ауыл шаруашылығы өнiмiне баға индексiн құру әдiстемесі» сияқты екі әдіснамалық материал
өзектендірілді.
Сондай-ақ «Тұрғын үй тіркелімі» мемлекеттік дерекқоры ретінде әкімшілік дереккөздердің
деректерін пайдалана отырып, қайталама тұрғын үй нарығында баға индекстерінің, сонымен
қатар жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың нәтижелері бойынша жаңа тұрғын үйді сату

Статистика услуг

Баға статистикасы

В 2013г. в соответствии с поручением Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова
С.Н., данного в рамках форума по межрегиональному сотрудничеству от 12 июля 2013г.
Агентством была разработана форма «Отчет предприятия, оказывающего услуги в сфере
оптовой торговли», которая будет являться источником информации об оптовой торговле в
областях для осуществления мониторинга межрегиональной кооперации.
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, высказанного
10 апреля 2013г. на заседании Совета предпринимателей при Президенте Республики
Казахстан для определения объема отечественного рынка электронной торговли разработана и
утверждена новая статистическая форма общегосударственного статистического обследования
«Отчет об электронной торговле» с учетом международной практики.
В рамках реализации проекта KAЗСТАТ были разработаны и утверждены «Методические
рекомендации по формированию показателей статистики туризма», в которой предусмотрены
подходы для определения количества самоорганизованных посетителей на основе проведения
выборочных обследований домашних хозяйств по расходам на поездки.
Во исполнение Плана мероприятий «Национальной дорожной карты по реализации
Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020г.» разработана и
утверждена «Методология по формированию показателей статистики НИОКР и инноваций» с
целью совершенствования статистических подходов по формированию индикаторов НИОКР и
инноваций, их систематизация, введение новых показателей, способствующих более полному
и комплексному представлению состояния научной и инновационной сфер, их влиянию на
социально-экономическое развитие страны.
В рамках проведения Республикой Казахстан международной выставки EXPO-2017
Агентством разработан и утвержден План мероприятий на 2013-2017гг. по участию в
мероприятиях предстоящей выставки.
Агентство в рамках своей компетенции участвует в работе по формированию договорной
базы ЕЭП.

2013 жылы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі С.Н. Ахметовтің 2013 жылғы
12 шілдедегі өңіраралық ынтымақтастық бойынша форум шеңберінде берген тапсырмасына
сәйкес Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі «Көтерме сауда саласында қызмет
көрсететін кәсіпорынның есебі» нысанын әзірледі, осы нысан облыстарда өңіраралық
кооперацияны мониторингілеуді жүзеге асыру үшін көтерме сауда туралы ақпараттың дереккөзі
болып табылады.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2013 жылғы 10 сәуірде
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы кәсіпкерлер кеңесінің отырысында берген
тапсырмасын орындау тұрғысында отандық электрондық сауда нарығы көлемін анықтау үшін
халықаралық тәжірибені ескере отырып, «Электрондық сауда туралы есеп» жалпымемлекеттік
статистикалық зерттеудің жаңа статистикалық нысаны әзірленіп, бекітілді.
ҚАЗСТАТ жобасын іске асыру шеңберінде сапарларға шығыстар бойынша үй
шаруашылықтарын іріктемелі зерттеуді жүргізу негізінде өздігінен қалыптастырылған келушілер
санын анықтауға арналған тәсілдер көзделген «Туризм статистикасының көрсеткіштерін
қалыптастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар» әзірленіп, бекітілді.
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі инновациялық даму тұжырымдамасын іске
асыру жөніндегі ұлттық жол картасының» іс-шаралар жоспарын» орындау және ғылым және
инновация саласының жағдайын, оның әлеуметтік-экономикалық дамуға ықпалын кешенді
және толық түрде ақпаратпен қамтамасыз ететін ҒЗТКЖ және инновация көрсеткіштерін
қалыптастыру, оларды жүйелендіру, жаңа көрсеткіштерді енгізу бойынша мақсатында
статистикалық әдістерді жетілдіру мақсатында «ҒЗТКЖ және инновациялар статистикасы
көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша әдіснама» әзірленіп бекітілді.
Қазақстан Республикасының EXPO-2017 халықаралық көрмесін өткізуі шеңберінде Агенттік
алдағы көрме іс-шараларына қатысу бойынша 2013-2017 жылдарға арналған іс-шаралар
жоспарын әзірлеп, бекітті.
Агенттік өз құзыреті шегінде ЕЭК шарттық негізін қалыптастыру бойынша жұмыстарға
қатысуда.

Статистика цен

Қызмет көрсету статистикасы

На еженедельной основе в городах Астана, Алматы, областных центрах и отдельных
городах областного значения осуществлялся мониторинг цен по социально значимым
продовольственным товарам. Подготовлены 52 экспресс-информации, характеризующие
изменение цен по 33 продуктам питания.
Согласно Операционному Плану Агентства в 2013г. с учетом рекомендаций международных
экспертов по применяемым формулам расчета элементарных индексов цен, с описанием
критериев сопоставимости цен при изменении качественных характеристик продукции
актуализированы два методологических материала - «Методика построения индекса цен
оптовых продаж» и «Методика построения индекса цен на продукцию сельского хозяйства», и
изменения отражены в статистических формах для наблюдения.
Также разработана новая «Методика построения индекса цен на рынке жилья»,
регламентирующая построение индексов цен на вторичном рынке жилья с использованием
данных административного источника, как Государственная база данных «Регистр
недвижимости», а также индексов цен на продажу нового жилья и аренду жилья по результатам
общегосударственного статистического наблюдения.

дамуы» статистикалық жинағында атмосфералық ауаны ластау және озон қабатының, су
ресурстарының, биоалуантүрліліктің, жер ресурстарының бұзылуы мен қалдықтар саласындағы
36 жаңа көрсеткіш пен БҰҰ Статистикалық комиссиясы ұсынған Экологиялық көрсеткіштердің
негізгі топтамасынан 3 көрсеткіш қалыптастырылып, жарияланды.
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мен тұрғын үйді жалдау бағасы индекстерінің құрылуын реттейтін жаңа «Тұрғын үй нарығында
баға индексін құру әдістемесі» әзірленді.
Әдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымы, Еуростат, Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық
экономикалық комиссиясы және Дүниежүзілік Банкі әзірлеген «Жылжымайтын тұрғын үй
мүлігінің бағалар индексі бойынша нұсқаудың» ережелеріне негізделген және онда деректерді
стратификациялау принциптері, бастапқы деректерге және олардың сапасын тексеруге
қойылатын талаптар, шығарылым көрсеткіштерін қалыптастыру тәртібі сипатталған.
Тұрақтандыру қорлары әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларының бағасына және
оларды сатып алу мен өткізу көлемдеріне бағалық бақылау жүргізеді. Баға мониторингі бағаны
тұрақтандыру мақсатында олар өткiзетiн өңірлік азық-түлік нарығындағы интервенциялар
бөлiгiнде тұрақтандыру қорлары қызметінің тиiмдiлiгiн бағалау үшін олардың деңгейін нарықтық
бағамен салыстыру мүмкiндігін қамтамасыз етедi.
Жыл ішінде тұтыну баға индексін қалыптастыруға алғашқы деректерді жинау жүйесін
жақсарту мақсатында, халықаралық тәжірибеде қолданылатын тасымалданатын есептеуіш
құралдар көмегімен баға тіркеуге ауысу іс-шаралары жүргізілді және Астана және Алматы
қалаларында пилотты баға жинау өткізілді.
БҰҰ Статистикалық комиссиясының шешімімен жүргізілген Қазақстанның 2011-2013
жылдардағы Халықаралық салғастырулар бағдарламасының Жаһандық раундында қатысу
нәтижелері бойынша валюталардың сатып алу қабілеті паритеттерінің (СҚБ) және жалпы ішкі
өнімнің (ЖІӨ) салғастыруларының қысқаша нәтижелері алынды.
Барлығы Жаһандық раундына 194 ел қатысты. СҚБ ЖІӨ деңгейінде әртүрлі елдердің
экономикасын аналитикалық мақсатта салғастыру үшін, сонымен қатар халықаралық ұйымдар
тарапынан елдердің жарнасы мен квотасын есептеуде пайдаланылады.
Кадрлық әлеуетті дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру шеңберінде үш семинар
өткізілді, онда өңірлік Статистика департаменттерінен, АЕО РМК-дан және Агенттіктің Баға
статистикасы департаментінен 85 қызметкер оқытылды.

Әлеуметтік және демографиялық статистика
Ағымдағы жылғы ең маңызды іс-шаралардың бірі (2013 жылғы маусым) - балалар өлімін
бағалау бойынша БҰҰ Ведомствоаралық тобының сарапшыларымен өткен кездесу болып
табылды. Кездесу қорытындысы бойынша БӨБВАТ сарапшылары нәресте және бала өлімі
бойынша деректерді жинаудың және статистикалық есептілікті қалыптастырудың сапасына оң
баға берді.
Бұдан бұрын Агенттік БӨБВАТ сарапшыларымен хат алмасу нәтижесінде Қазақстандағы
1000 туғандарға шаққандағы нәресте өлімін бағалау 2011 жылғы 31 жағдайдан 25-ке дейін
төмендетілген болатын, ал сарапшылардың ағымдағы келуі нәтижесінде 2011 жылғы
1000, туғандарға шаққандағы нәресте өлімін бағалау 18-ге дейін, 2012 жылғы 16,7 жағдайға
дейін түзетілді.
Сондай-ақ Агенттік қызметкерлері Қазақстандағы ЮНИСЕФ Балалар қоры ұйымдастырған
балалардың аман-саулығы индикаторлары бойынша Шығыс Қазақстан облысында (2013 жылғы
қазан) пилотты зерттеу өткізуге қатысты.
Жыл ішінде 2014 жылы мүгедектігі бар тұлғалардың өмір сапасы бойынша іріктемелі зерттеу
өткізу үшін келесі дайындық іс-шаралары жүзеге асырылды:
- барлық мүдделі тараптармен (меморгандар, қоғамдық бірлестіктер мен халықаралық
ұйымдар) зерттеу құралдарын талқылау;
- ересектерге және балаларға арналған сауалнаманы алдын ала тестілеу республиканың
3 аумағында (Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан облысы және Астана қ.) өткізілді;
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Одним из наиболее важных мероприятий текущего года (июнь, 2013г.) является встреча с
экспертами Межведомственной Группы ООН по оценке детской смертности. По итогам встречи
экспертами МГОДС была дана положительная оценка качеству сбора данных и формированию
статистической отчетности по младенческой и детской смертности.
Ранее Агентством в результате проведенной переписки с экспертами МГОДС оценка
младенческой смертности в Казахстане была снижена за 2011 год с 31 до 25 случаев на
1000 родившихся, а по результатам текущего визита экспертов – оценка младенческой
смертности за 2011 год скорректирована до 18, а за 2012 год – до 16,7 случаев на 1000
родившихся.
Также сотрудники Агентства участвовали в проведении пилотного обследования в ВосточноКазахстанской области (октябрь, 2013г.) по индикаторам благополучия детей, организованного
Детским фондом ЮНИСЕФ в Казахстане.
В течение года были реализованы следующие подготовительные мероприятия для
проведения в 2014г. выборочного обследования по качеству жизни лиц, имеющих инвалидность:
- обсуждение инструментария обследования со всеми заинтересованными сторонами
(госорганы, общественные объединения и международные организации);
- проведено предварительное тестирование взрослого и детского вопросников в 3 регионах
республики (Жамбылская область, ВКО и г.Астана);
- проведен обучающий семинар для сотрудников территориальных органов статистики;
- инструментарий обследования утвержден приказом Агентства, согласован с
заинтересованными госорганами и направлен в Министерство юстиции Республики Казахстан
на государственную регистрацию (12.12.2013г.).

Социальная и демографическая статистика
Методика основана на положениях «Руководства по индексу цен на жилую недвижимость»,
разработанного МОТ, МВФ, ОЭСР, Евростат, ЕЭК ООН и Всемирным банком, и в ней описаны
принципы стратификации данных, требования к исходным данным и их проверки на качество,
порядок формирования выходных показателей.
Осуществлялось ценовое наблюдение за ценами и объемами закупа и реализации
социально значимых продовольственных товаров стабилизационными фондами. Мониторинг
цен обеспечивает возможность сравнения их уровня с рыночными ценами для оценки
эффективности деятельности стабфондов в части проводимых ими интервенций на
региональных рынках продовольствия с целью стабилизации цен.
В течение года в целях улучшения системы сбора первичных данных для формирования
индекса потребительских цен осуществлялись мероприятия по переходу на регистрацию цен с
помощью переносных вычислительных устройств, используемую в международной практике и
проведен пилотный сбор цен в городах Астана и Алматы.
По результатам участия Казахстана в 2011-2013гг. в Глобальном раунде Программы
международных сопоставлений, проведенном по решению Статистической комиссии
ООН, получены краткие итоги по паритетам покупательной способности (ППС) валют и
сопоставлениям валового внутреннего продукта (ВВП).
Всего в Глобальном раунде приняли участие 194 страны. ППС на уровне ВВП используется
для сопоставления экономики различных стран в аналитических целях, а также при расчете
международными организациями страновых взносов и квот.
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала,
проведено три семинара, где прошли обучение 85 сотрудников из региональных Департаментов
статистики, РГП ИВЦ и Департамента статистики цен Агентства.
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В целях совершенствования статистической системы в рамках проекта со Всемирным
Банком «КАЗСТАТ» были проведены 2 консультационные миссии и совершены 2 учебные
поездки по компоненту F16 «Совершенствование социальной и демографической статистики».
В рамках взаимодействия с производителями и пользователями статистической информации
по отраслевой статистике были проведены 2 рабочих совещания, 3 фокус-группы, 2 семинара
по повышению квалификации и 1 круглый стол с участием респондентов, представителей
территориальных органов статистики, заинтересованных государственных органов, партии «Нур
Отан», неправительственных и международных организаций.

Елбасының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай
жиырма қадам» атты баяндамасы шеңберінде берілген тапсырмаларын орындау мақсатында
осы жылдың басында Агенттікпен «Қазақстан Республикасындағы өз бетінше жұмыспен
қамтылғандар санын, олардың орташа айлық табыстарының деңгейін және жұмыссыз халықтың
санын анықтау әдістемесі» бекітілді.
Әдістеменің басты мақсаты - нәтижелі жұмысқа тарту үшін өз бетінше жұмыспен қамтылған
тұлғалар санатын анықтауға мүмкіндік беретін, соның ішінде «Жұмыспен қамту 2020 жол
картасы» бағдарламасының тетіктері арқылы, сондай-ақ өз бетінше жұмыспен қамтылған
халықты зейнетақымен қамту және әлеуметтік сақтандыру жүйелері бағдарламаларына
қатыстыру арқылы өз бетінше жұмыспен қамтылған халық құрылымын қалыптастыру болып
табылады.
Сонымен қатар, ағымдағы жылы 3 жаңа статистикалық көрсеткіш жарияланды:
- «Ірі және орта кәсіпорындардағы кадрлар саны және оларға қажеттілік туралы есеп»
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың жаңа статистикалық нысаны негізінде
қалыптастырылған қызметтердің кәсіптік топтары, экономикалық қызмет түрлері және өңірлер
бөлінісіндегі «есепті кезеңге қызметкерлердегі күтілетін қажеттілік»;
Мыңжылдықтың
Даму
Мақсаттарына
жетудегі
ілгерілеуді
мониторингілеу
индикаторларының бірі болып табылатын «тамақ өнімдерінің калориялығы шекті деңгейден
төмен халықтың үлесі»;
- өңірлер бөлінісінде «өз бетінше жұмыспен қамтылған халықты орташа айлық табыс деңгейі
бойынша бөлу».
Деректерді таратуды жетілдіру аясында 4 талдамалық жұмыс әзірленді:
- «Қазақстан Республикасындағы халықтың табыстары мен тұтынуын мониторингілеу»,
осы жұмыстың мақсаты үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары және олардың
тұтынуын бағалау бөлігінде статистикалық ақпаратты пайдаланушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру болып табылады;
- 2013 жылғы 1 және 2 тоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы халықтың тұрмыс
деңгейін мониторингілеу», мұнда демографиялық жағдай, халықтың табыстары мен оларды
бөлудегі әркелкілік, халықты әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, денсаулық
жағдайлары және медициналық қызмет көрсету, қылмыстылық деңгейі және басқалары туралы
статистикалық материалдар көрсетілген.
- «2013 жылға ірі және орта кәсіпорындардың кадрларға қажеттілігі туралы» – жұмыста
қызметтердің кәсіптік топтары, экономикалық қызмет түрлері, өңірлер және кәсіпорындардың
меншік нысандары бөлінісінде бос жұмыс орындары мен кадрларға күтілетін қажеттілік бойынша
статистикалық деректердің нәтижелері ұсынылған.

Статистика труда и уровня жизни

Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы

В целях исполнения поручений Главы государства в рамках его выступления «Социальная
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Агентством в начале
года утверждена «Методика определения численности самостоятельно занятых, уровня их
среднемесячных доходов и численности безработного населения в Республике Казахстан».
Основной целью Методики является формирование структуры самостоятельно занятого
населения, позволяющей определить категории самостоятельно занятых лиц для вовлечения
в продуктивную занятость,
в том числе через механизмы программы «Дорожная карта
занятости – 2020», а также для участия самозанятого населения в программах пенсионного
обеспечения и социального страхования.
Также в текущем году опубликованы 3 новых статистических показателя:
- «ожидаемая потребность в работниках на отчетный период» в разрезе профессиональных
групп занятий, видов экономической деятельности и регионов, который сформирован на основе
новой статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о
численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий»;
- «доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого уровня»,
который является одним из индикаторов мониторинга прогресса в достижении Целей Развития
Тысячелетия;
- «распределение самостоятельно занятого населения по уровню среднемесячного дохода»
в разрезе регионов.
В рамках совершенствования распространения данных подготовлены 4 аналитические
работы:
- «Мониторинг потребления и доходов населения в Республике Казахстан», целью
настоящей работы является удовлетворение потребностей пользователей в статистической
информации в части оценки доходов, расходов домохозяйств и их потребления;
- «Мониторинг уровня жизни населения» за 1 и 2 кварталы 2013г., где представлены
статистические материалы о демографической ситуации, о доходах населения и
неравномерности их распределения, о социальном обеспечении и социальной помощи
населению, состоянии здоровья и медицинском обслуживании, уровне преступности и других;
- «О потребности в кадрах крупных и средних предприятий в 2013г.» - в работе представлены
результаты статистических данных по вакантным рабочим местам и ожидаемой потребности
в кадрах в разрезе профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности,
регионов и форм собственности предприятий.

- аумақтық статистика органдарының қызметкерлеріне оқыту семинары өткізілді;
- зерттеу құралдары Агенттіктің бұйрығымен бекітіліп, мүдделі мемлекеттік органдармен
келісілді және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге (2013 жылғы
12 желтоқсан) жолданды.
Дүниежүзілік Банкімен «ҚАЗСТАТ» жобасының шеңберінде статистикалық жүйені жетілдіру
мақсатында F16 «Әлеуметтік және демографиялық статистиканы жетілдіру» компоненті
бойынша 2 консультациялық миссия өткізілді және 2 оқу сапары ұйымдастырылды.
Салалық статистика бойынша статистикалық ақпаратты өндірушілер мен пайдаланушылар
арасында өзара іс-қимыл шеңберінде респонденттер, аумақтық статистика органдары, мүдделі
мемлекеттік органдар, «Нұр Отан» партиясы, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдар
өкілдерінің қатысуымен 2 жұмыс кеңесі, 3 фокус-тобы, біліктілікті арттыру бойынша 2 семинар
және 1 дөңгелек үстел өткізілді.
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3.

Әкімшілік есепке алу

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес
статистика саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдардың әкімшілік деректеріне
қолжетімділігін қамтамасыз ету статистика сапасын жоғарылатуға, деректерді енгізу мен өңдеуді
жеделдетуге, деректерді түзудің қағазсыз технологиясын енгізуге, есептілік нысандарында
қайталануды болдырмауға, статистикалық есептілік нысандарының санын қысқартуға, уақытты
тиімді және ұтымды пайдалануға және респондеттерге жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің ведомстволық есептілік
нысандарының санын түбегейлі қысқартуға қатысты барлық деңгейдегі әкімдермен өткізілген
кеңесте берілген 2012 жылғы 28 қарашадағы хаттамалық тапсырмасын орындау тұрғысында
Агенттік мемлекеттік органдардың өкілдерімен, сондай-ақ қалалық/аудандық білім беру және
денсаулық сақтау бөлімдерінің басшыларымен жұмыс
кездесулерін өткізді. Нәтижесінде
18 мемлекеттік органның әкімшілік нысандары қайта қаралды.
Осы жұмыс шеңберінде және мемлекеттік органдардың әкімшілік деректердi сапалы
жинауын қамтамасыз ету мақсатында ҚР Президенті Әкімшілігімен келісім бойынша 6 критерий
әзірленді (деректердің дәйектілігі, олардың қолданылуы, деректерді өңдеу, нысанға келісудің
бар болуы, басқа деректермен қайталануының бар болуы, нысандарды толтырудың күрделілігі).
Осыған байланысты әкiмшiлiк деректердi жинауға арналған нысандардың орындылығының
жоғарыда көрсетілген критерийлерін көздейтін Әкiмшiлiк деректердi
жинауға арналған
нысандарды келісу жөніндегі нұсқаулыққа тиісті өзгерістер енгізілді.
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен бірлесіп орталық мемлекеттік
органдардың жауапты хатшыларының қызметін тексеру шеңберінде 14 орталық мемлекеттік
органның Агенттікпен келісілмеген нысандары анықталды.
2013 жылы өткізілген жұмыстар нәтижесінде ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
Агенттікке келісуге енгізілген 2089 нысанның 1411-сі келісілген, мемлекеттік органдармен 519-ы
немесе 25% қысқартуға ұсынылды және қысқартылды, 159-і келісілуде.

4.

Агенттіктің ақпараттық жүйелерін әзірлеу,
жетілдіру және интеграциялау

2013 жылы Агенттікпен «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және
дамыту (бұдан әрі - «е-Статистика» ИАЖ) жобасы аяқталды. «е-Статистика» ИАЖ Агенттіктің
қызметін, статистикалық деректерді жинау, сақтау, өңдеу үрдістерін және статистикалық
ақпараттарды таратуды автоматтандыруға бағытталған.
2013 жылы «е-Статистика» ИАЖ дамыту шеңберінде келесідей компоненттерді дамыту
бойынша жұмыстар жетілдіріліп, аяқталды:
«Метадеректер» АЖ;
«Деректерді он-лайн режимде жинау» АЖ;
«Сыртқы Интернет-портал» АЖ (бұдан әрі – сайт);
«Талдау» АТЖ;
«Интеграциялық компонент» АЖ;
«Ішкі интранет-портал» АЖ;
«Алғашқы және әкімшілік статистикалық ақпараттарды өңдеу» АЖ;
«Ауыл шаруашылығы статистикалық тіркелімі» АЖ.
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Агентством в 2013г. завершен проект
«Создание и развитие интегрированной
информационной системы «е-Статистика» (далее - ИИС «е-Статистика»). ИИС «е-Статистика»
реализована для автоматизации функций Агентства, а также процессов сбора, хранения,
обработки статистических данных и распространения статистической информации.
В рамках развития ИИС «е-Статистика» в 2013г. были совершенствованы и завершены
работы по развитию компонентов:
- ИС «Метаданные»;
- ИС «Сбор данных в он-лайн режиме»;
- ИС «Внешний Интернет-портал» (далее – сайт);
- ИАС «Талдау»;
- ИС «Интеграционный компонент»;
- ИС «Внутренний интранет-портал»;
- ИС	«Обработка первичной статистической и административной информации»;
- ИС «Сельскохозяйственный статистический регистр».

4.

Разработка, совершенствование и интеграция
информационных систем Агентства

В соответствии с нормами Закона «О государственной статистике», обеспечение доступа
уполномоченного органа в области статистики к административным данным государственных
органов, способствует повышению качества статистики, ускорению ввода и обработки данных,
внедрению безбумажной технологии производства, исключению дублирования в формах
отчетностей, сокращению количества форм статистических отчетностей, эффективному и
рациональному использованию времени и снижению нагрузки на респондентов.
Также, во исполнение протокольного поручения Президента Республики Казахстан, данного
на совещании с акимами всех уровней 28 ноября 2012г., касательно кардинального сокращения
количества форм ведомственной отчетности, Агентством проведены рабочие встречи с
представителями государственных органов, а также с руководителями городских/районных
отделов образования и здравоохранения. В результате пересмотрены административные
формы 18 государственных органов.
В рамках данной работы и в целях обеспечения качественного сбора административных
данных государственными органами, по согласованию с Администрацией Президента
Республики Казахстан Агентством разработаны 6 критериев (достоверность данных, их
применяемость, обработка данных, наличие согласования формы, наличие дублирования с
другими данными, сложность заполнения форм). В связи с этим, в Инструкцию по согласованию
форм, предназначенных для сбора административных данных, предусматривающую
вышеуказанные критерии целесообразности форм, соответствующие изменения.
Совместно с Администрацией Президента Республики Казахстан, в рамках проверки
деятельности ответственных секретарей центральных исполнительных органов, были выявлены
несогласованные формы с Агентством 14 центральных государственных органов.
Так, в 2013г. в результате проведенных работ, по состоянию на 1 января т.г., из внесенных
на согласование в Агентство 2089 форм, согласовано 1411, рекомендовано к сокращению и
сокращено государственными органами 519 или 25%, на стадии согласования 159.

3.
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ИС «Метаданные» является концептуальной основой для обеспечения эффективной работы
внутренних компонентов ИИС «е-Статистика», которая предназначена для создания и ведения
входных и выходных показателей используемых в статистике, также описания измерений
(разрезностей) данных показателей, алгоритмов их обработки. ИС «Метаданные» позволяет
впервые централизовать мета-описание статистических показателей, методологии сбора и
обработки данных, распространения статистической информации по всем формируемым
статистическим показателям, что в свою очередь обеспечивает прозрачность и доступность
статистической методологии для заинтересованных пользователей.
В 2013г. завершена реализация ИС «Сбор данных в он-лайн режиме», которая позволяет
респондентам сдавать статистические формы в он-лайн режиме.
По результатам проведенных работ с 2014г. респондентам будут доступны
125 статистических форм для сдачи в он-лайн режиме на сайте Агентства. Для сдачи
статистических форм респонденту необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте, где
есть возможность не только сдачи статистических форм в электронном виде, но и просмотра
уведомлений по отправленным отчетам.
С 15 ноября 2013г. в сети Интернет функционирует обновленный сайт Агентства по адресу
www.stat.gov.kz. Преимущества обновленного сайта Агентства:
измененный интерфейс, удобная навигация по сайту;
новые интерактивные модули, такие как «Личный кабинет» и «Это интересно»;
усовершенствованный поиск статистической информации;
отображение сайта на мобильных устройствах.
	Расширены параметры поиска статистической информации, поиск по сайту также
охватывает поиск показателей по ИАС «Талдау».
Также, на сайте Агентства функционирует обновленная версия информационноаналитической системы «Талдау», которая позволяет пользователям получить необходимую
информацию в табличном, графическом или географическом представлении, провести
необходимый анализ.
В 2013г. реализовано взаимодействие ИИС «е-Статистика» со следующими
5 информационными системами других государственных органов:
1.	ГБД «е-Лицензирование» Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан;
2.	ИИС Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
3.	ИС «Генеральная схема организации территорий» Комитета по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики
Казахстан;
4.	ИС «е-Акимат» Аппарата акима города Астана;
5.	ИС «е-Акимат» Аппарата акима Алматинской области.
В связи с завершением проекта был проведен семинар по обучению пользователей работе с
компонентами ИИС «е-Статистика» в центральном аппарате Агентства и в его территориальных
подразделениях.

«Метадеректер» АЖ статистикада пайдаланылатын кіріс және шығыс көрсеткіштерін құру
мен жүргізу үшін, сонымен қатар аталған көрсеткіштердің өлшемдерін (бөлінісін), оларды
өңдеу алгоритмдерін сипаттауға арналған «е-Статистика» ИАЖ ішкі компоненттерінің тиімді
жұмысын қамтамасыз ету үшін тұжырымдамалық негіз болып табылады. «Метадеректер»
АЖ статистикалық көрсеткіштердің, деректерді жинақтау мен өңдеу әдіснамасының, барлық
қалыптастырылатын статистикалық көрсеткіштер бойынша статистикалық ақпаратты таратудың
мета-сипаттамаларын орталықтандыруға алғаш рет мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде мүдделі
пайдаланушыларға статистикалық әдіснаманың айқындылығы мен қолжетімділігін қамтамасыз
етеді.
2013 жылы респонденттерге статистикалық нысандарды он-лайн режимде тапсыруға
мүмкіндік беретін «Деректерді он-лайн режимінде жинау» АЖ іске асыру аяқталды.
Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде Агенттіктің сайтында 2014 жылдан бастап
респонденттерге 125 статистикалық нысандарды он-лайн режимде тапсыру қолжетімді болады.
Статистикалық нысандарды тапсыру үшін респондентке сайттағы жеке кабинетте тіркелу керек,
онда тек статистикалық нысандарды электрондық түрде тапсырып қана қоймай, жолданған
есептер бойынша хабарламаны қарау мүмкіндігі бар.
2013 жылғы 15 қарашадан бастап Интернет желісінде www.stat.gov.kz мекенжайы
бойынша Агенттіктің жаңартылған сайты жұмыс істеуде. Агенттіктің жаңартылған сайтының
артықшылықтары:
өзгертілген интерфейс, сайт бойынша қолайлы бағыттау;
«Жеке кабинет» және «Бұл қызықты» сияқты жаңа интерактивті модулдер;
статистикалық ақпаратты жетілдірілген іздеу;
сайтты мобильдік құрылғыларда бейнелеу.
Статистикалық ақпаратты іздеу шамалары кеңейтілген, сайт бойынша іздеу «Талдау» АТЖда да көрсеткіштерді іздеуді қамтиды.
Сонымен қатар Агенттіктің сайтында «Талдау» ақпараттық-талдамалық жүйесінің
жаңартылған нұсқасы жұмыс істеуде, ол пайдаланушыларға қажетті ақпаратты кестелік,
графикалық немесе географиялық түрде алуға, қажетті талдау жасауға мүмкіндік береді.
2013 жылы «е-Статистика» ИАЖ келесідей 5 өзге мемлекеттік органдардың ақпараттық
жүйелерімен өзара іс-қимыл жүзеге асырылды:
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің «е-Лицензиялау» МДҚ;
2. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің ИАЖ;
3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің «Қазақстан Республикасының
аумағын ұйымдастырудың бас схемасының талдау жүйесі»
4.	Астана қаласы Әкімі аппаратының «е-Әкімдік» АЖ;
5.	Алматы облысы Әкімі аппаратының «е-Әкімдік» АЖ.
Жобаның аяқталуына байланысты Агенттіктің орталық аппаратында және оның аумақтық
бөлімшелерінде пайдаланушыларды «е-Статистика» ИАЖ компоненттерімен жұмыс істеу
бойынша оқыту семинары өткізілді.
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Агенттіктің ресми www.stat.gov.kz Интернет-ресурсында статистикалық жұмыстар
жоспарында көзделген көлемдерде ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесіне сәйкес
Агенттікпен қалыптастырылатын барлық статистикалық ақпарат орналастырылады, ол барлық
пайдаланушылар үшін шектеусіз ақысыз негізде қолжетімді.
Негізгі бетте «Ресми статистикалық ақпарат» бөлімінде жедел деректер: жедел ақпарат,
бюллетендер, кестелік материал қолжетімді, бұл бөлімде 1991 жылдан бастап статистиканың
барлық салалары бойынша Агенттік жинақтарының электронды нұсқалары орналастырылған.
Сонымен қатар, басты бетте: Агенттікпен статистикалық ақпаратты түзу кезінде қолданылатын
әдіснама, шет ел статистикалық ведомстволарының ресми сайттарына сілтемелер
орналастырылған.
Қолайлылық үшін негізгі бетте «Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер серпіні»
бөлімінде 1991 жылдан бастап негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер бойынша
статистикалық ақпарат, сонымен бірге негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер бойынша
соңғы деректер қолжетімді.
Интернет-ресурстың басты бетінде Агенттіктің фото және бейне галереялар түріндегі
жаңалықтары,
сондай-ақ
Агенттіктің
жаңалықтары
мен
баспасөз
хабарламалары
орналастырылады. Сонымен қатар Агенттік әлеуметтік желілерде де жаңалықтар жариялайды.

Статистикалық ақпаратты электронды түрде тарату
Статистикалық жарияланымдарды қалыптастыру және тарату Агенттік қызметінің негізгі
бағыттарының бірі болып табылады.
2013 жылға арналған Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес Агенттік статистикалық
жарияланымдардың 47 атауын (кезеңділік есебінсіз), сондай-ақ, буклеттердің 12 атауын
қалыптастырды.
Барлық статистикалық жарияланымдардың электрондық нұсқалары Агенттіктің www.stat.gov.
kz интернет-ресурсында қол жетімді.
Әдеттегідей, келесі жарияланымдар ең өзекті болып табылады:
«Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы» ай сайынғы журналы;
Қазақстанның
үдемелі
индустриалдық-инновациялық
дамуы
жөніндегі
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуына мониторинг жүргізу
аясында шығарылатын «Қазақстанның үдемелі индустриалдық-инновациялық дамуы жөніндегі
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама көрсеткіштері» тоқсан сайынғы
бюллетені.
Ескерту: 2013 жылғы қаңтар-қыркүйек қорытындылары бойынша «ҮИИДМБ көрсеткіштері»
бюллетені мемлекеттік бағдарламаның нысаналы индикаторларының жаңа редакциясының
есебімен қалыптастырылды.
Барлық статистикалық жарияланымдар қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.
Ақпаратпен халықаралық алмасу мақсатында жарияланымдардың бір бөлігі ағылшын тілінде
шығарылады.
Халықаралық тәжірибені ескере отырып, статистикалық жарияланымдардың құрылымы мен
мазмұнын жетілдіру, полиграфиялық орындалуының дизайны мен сапасын жақсарту бойынша
тұрақты жұмыс жүргізіліп келеді.

Жарияланымдар
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Распространение официальной статистической
информации
Публикации

Одним из основных направлений деятельности Агентства является формирование и
распространение статистических публикаций.
Согласно Плану статистических работ за 2013г. Агентством сформировано 49 наименований
статистических публикаций (без учета периодичности), а также 12 наименований буклетов.
Электронные версии всех статистических публикаций доступны на Интернет-ресурсе Агентства
www.stat.gov.kz.
Наиболее актуальными по-прежнему остаются следующие публикации:
- ежемесячный журнал «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан»;
- ежеквартальный бюллетень «Показатели Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы» выпускаемый в
рамках мониторинга реализации Государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы.
Примечание: Бюллетень «Показатели ГПФИИР» по итогам января-сентября 2013г.
сформирован с учетом новой редакции целевых индикаторов государственной программы.
Все статистические публикации выпускаются на казахском и русском языках. В целях
международного обмена информации часть публикаций выпускается на английском языке.
С учетом международного опыта проводится постоянная работа по совершенствованию
структуры и содержания статистических публикаций, улучшению дизайна и качества
полиграфического исполнения.

Электронное распространение статистической информации
На официальном Интернет-ресурсе Агентства www.stat.gov.kz размещается вся
статистическая информация, формируемая Агентством в соответствии с графиком
распространения официальной статистической информации в объемах, предусмотренных
планом статистических работ, которая доступна для всех пользователей на бесплатной основе
без ограничений.
На главной странице в разделе «Официальная статистическая информация» доступны
оперативные данные: экспресс-информации, бюллетени, графический материал, здесь
же размещены электронные версии сборников Агентства по всем отраслям статистики с
1991г. Также, на главной странице размещены: методология, используемая Агентством при
производстве статистической информации, ссылки на официальные сайты статистических
ведомств зарубежных стран.
Для удобства на главной странице в разделе «Динамика основных социально-экономических
показателей» доступна статистическая информация по основным социально-экономическим
показателям с 1991г., также последние данные по основным социально-экономическим
показателям.
Также, на главной странице Интернет-ресурса размещаются новости Агентства в виде фотои видео галереи, а также новости и пресс-релизы Агентства. Агентство публикует новости также
и в социальных сетях. Ссылки на официальные аккаунты сайта в Facebook, Twitter, Youtube
размещены на главной странице Интернет-ресурса.

5. Ресми статистикалық ақпаратты тарату
www.stat.gov.kz
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Интернет-ресурс функционирует и представляет пользователям информацию на 3 языках
(государственный, русский и английский) в различных видах (табличном, графическом) и
форматах (таких как *.xls, *.pdf, *.doc).
Реализованы новые интерактивные модули: «Это интересно», «Личный кабинет».
Модуль «Это интересно» включает в себя такие разделы, как «Сколько таких, как я?»,
«Популярные имена», «А знаете ли Вы?». Прописав основные параметры (имя, возраст,
пол, регион проживания) в разделе «Сколько таких, как я?» пользователю представлена
возможность посмотреть, сколько же существует человек в Республике Казахстан схожих с
данным пользователем, сколько человек зарегистрировано с таким же именем в указанной
области и сколько человек соответствует указанному возрасту.
В разделе «Популярные имена» представлена информация по статистике популярных имен
детей, рожденных в Казахстане.
В разделе «Знаете ли Вы?» публикуется дополнительная интересная статистическая
информация.
В «Личном кабинете» имеется возможность зарегистрироваться как респонденту, так
и пользователю. Зарегистрированный респондент имеет возможность посмотреть, какие
статистические отчеты ему необходимо предоставить, получить уведомления о сдаче
отчетности.
Пользователь, зарегистрировавшись в «Личном кабинете» Интернет-ресурса автоматически
регистрируется в «Личном кабинете» Информационно-аналитической системе Агентства
«Талдау» (далее – ИАС «Талдау»).
Зарегистрированный пользователь, перейдя в «Личный кабинет» ИАС «Талдау» может
сохранить все построенные им и выбранные при просмотре ИАС «Талдау» графики
и диаграммы, карты, таблицы, по мере обновления сохраненные данные изменяются
автоматически.
Для удобного поиска информации на Интернет-ресурсе усовершенствована функция
поиска статистической информации. Есть возможность расширенного поиска информации на
Интернет-ресурсе по таким параметрам, как «в документах», «в новостях», «на страницах»,
«искать только в заголовках». Поиск информации на Интернет-ресурсе охватывает также поиск
показателей по ИАС «Талдау».
Основная ссылка на ИАС «Талдау» размещена на главной странице Интернет-ресурса.
Перейти на ИАС «Талдау» пользователь также может по адресу taldau.stat.kz, либо посредством
ссылок, опубликованных на каждом Интернет-ресурсе территориального органа статистики.
ИАС «Талдау» позволяет визуализировать статистическую информацию Агентства в
формате отличном от Интернет-ресурса. ИАС «Талдау» разработан для удобства пользователя
любого уровня, имеющего доступ к Интернету.
В обновленной версии ИАС «Талдау» модернизирован функционал поиска показателей,
доработаны и разработаны новые модули.
В «Разделах статистики» добавлена инфографика, которая упрощает понимание и
восприятие сложной информации.
В разделе «Регионы» расширены возможности картограмм: добавлена общая карта
Республики Казахстан, где отображаются значения показателей; интерактивная карта региона
отображает составляющие его районы в соответствии с их границами и позволяет перейти на
страницу с данными по выбранному району.
В разделе «Аналитика» пользователю доступен инструмент с несколькими видами анализа,
воспользоваться которыми можно после выбора статистических показателей (1 и более, в
зависимости от вида анализа): анализ динамических рядов, анализ регионального разреза
показателей, математический анализ, корреляционный анализ.

Facebook-тегі, Twitter-дегі, Youtube-тегі сайттың ресми аккаунттарына сілтемелер Интернетресурстың негізгі бетінде орналастырылған.
Интернет-ресурс 3 тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын) жұмыс істейді және
пайдаланушыларға ақпаратты әртүрлі түрде (кестелік, графикалық) және (*.xls, *.pdf, *.doc
сияқты) форматтарда ұсынады.
Жаңа интерактивті модульдер іске асырылған: «Бұл қызықты», «Жеке кабинет».
«Бұл қызықты» модулі «Мен сияқты неше адам бар?», «Танымал есімдер», «Сіз білесіз бе?»
сияқты бөлімдерді қамтиды. «Мен сияқты неше адам бар?» бөлімінде негізгі параметрлерін
(есімі, жасы, жынысы, тұрғылықты жері) жазып пайдаланушыға ҚР-да осы пайдаланушыға ұқсас
қанша адам бар екенін, көрсетілген облыста осындай есіммен қанша адам тіркелгенін және
көрсетілген жасқа қанша адам сәйкес келетінін қарау мүмкіндігі ұсынылған.
«Танымал есімдер» бөлімінде Қазақстанда туылған балалардың танымал есімдері бойынша
статистикалық ақпарат ұсынылған.
«Сіз білесіз бе?» бөлімінде қосымша қызықты статистикалық ақпарат жарияланады.
«Жеке кабинетте» респондентке де, пайдаланушыға да тіркелу мүмкіндігі бар.
Тіркелген респондент оның қандай статистикалық есептерді тапсыруы қажет екендігі, есепті
тапсырғандығы туралы хабарлама алу мүмкіндігі бар.
Пайдаланушы Интернет-ресурстың «Жеке кабинетінде» тіркеліп, Агенттіктің «Талдау»
Ақпараттық-талдамалық жүйесінің (бұдан әрі – «Талдау» АТЖ) «Жеке кабинетінде» автоматты
түрде тіркеледі.
Тіркелген пайдаланушы «Талдау» АТЖ-ның «Жеке кабинетіне» өткен соң өзі құрастырған
және «Талдау» АТЖ-ны қарау кезінде таңдаған барлық графиктер мен диаграммаларды,
карталарды, кестелерді сақтай алады, жаңартылған сайын сақталған деректер автоматты түрде
өзгеріп отырады.
Интернет-ресурста ақпаратты оңтайлы іздеу үшін статистикалық ақпаратты іздеу функциясы
жетілдірілген. Интернет-ресурста ақпаратты «құжаттарда», «жаңалықтарда», «беттерде», «тек
тақырыптарда іздеу» сияқты параметрлер бойынша кеңейтілген іздеу мүмкіндігі бар. Интернетресурста ақпаратты іздеу сонымен бірге «Талдау» АТЖ бойынша көрсеткіштерді іздеуді де
қамтиды.
«Талдау» АТЖ-ға негізгі сілтеме Интернет-ресурстың басты бетінде орналастырылған.
Пайдаланушы «Талдау» АТЖ-ға taldau.stat.kz мекенжайы бойынша немесе аумақтық статистика
органының әрбір Интернет-ресурсында жарияланған сілтемелер арқылы да көше алады.
«Талдау» АТЖ Агенттіктің статистикалық ақпаратын Интернет-ресурстан өзгеше форматта
көруіне мүмкіндік береді. «Талдау» АТЖ Интернетке қолжетімділігі бар кез-келген деңгейдегі
пайдаланушыға қолайлы болуы үшін әзірленген.
«Талдау» АТЖ-ның жаңартылған нұсқасында көрсеткіштерді іздеу функционалы
жетілдірілген, жаңа модулдер қосымша жасалды және әзірленді.
«Статистика бөлімдеріне» инфографика қосылды, ол күрделі ақпаратты түсінуді және
қабылдауды оңайлатады.
«Өңірлер» бөлімінде картограммалардың мүмкіндігі кеңейтілді: Қазақстан Республикасының
жалпы картасы қосылды, онда көрсеткіштердің мәндері көрсетіледі; өңірдің интерактивті
картасы өңір аудандарын оның шекараларына сәйкес көрсетеді және таңдалған ауданның
деректері бар бетке көшуге мүмкіндік береді.
«Талдау» бөлімінде пайдаланушы бірнеше талдау түрі бар құралға қол жеткізе алады,
оларды статистикалық көрсеткіштерді (талдау түріне қарай 1 және бірнеше) таңдағаннан кейін
пайдалана алады: серпінділік қатарларды талдау, өңірлік бөліністегі көрсеткіштерді талдау,
математикалық талдау, корреляциялық талдау.
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Серпінділік қатарларды талдауды таңдаған кезде пайдаланушыға көрсеткіш серпіні
көрсетілген көрсеткіш беті ашылады.
Өңірлік бөліністегі көрсеткіштерді талдауды және математикалық талдауды таңдаған кезде
пайдаланушыға соңғы кезеңге кестелік және графикалық түрде ұсынылған көрсеткіш бойынша
ақпарат және көрсеткіштердің математикалық талдауы көрсетілген көрсеткіш талдауы беті
ашылады.
Корреляциялық талдау таңдалған көрсеткіштер мәнінің корреляциясы коэффициентін
есептейді.
«Конструктор» бөлімінде пайдаланушы әрі қарай жұмыс істеуі үшін конструктордың екі түрін
қолдана алады: диаграммалар конструкторы және кестелер конструкторы.
«Кестелер конструкторы» жіктеуіштер (анықтамалықтар) және күндері бөлінісінде
көрсеткіштерді салыстыру үшін талдамалық құрал болып табылады.
«Диаграммалар конструкторы» пайдаланушыларға «Талдау» АТЖ жүктелген статистикалық
көрсеткіштер бойынша өздерінің графиктері мен диаграммаларын құруға мүмкіндік береді.
«Автоматты жаңалықтар» модулі анықталған статистикалық көрсеткіштер бойынша
республиканың аймақтарында қолайлы өзгерістер туралы хабарландыруларды автоматты түрде
шығаруды қамтамасыз етеді.
Статистикалық ақпаратты пайдаланушыларға қолайлы болу үшін Интернет-ресурстың және
«Талдау» АТЖ әртүрлі браузерлерде және мобильді құрылғылар мен планшеттерде бейнеленуі
іске асырылды.
Сонымен бірге, жыл сайын Интернет-ресурс пен «Талдау» АТЖ пайдаланушыларының саны
өсуде. 2013 жылы Интернет-ресурсқа кіру саны 844 447-ні құрады, 2012 жылмен салыстырғанда
1,4 есе артық.
Агенттіктің тарату жүйесіне кіру саны қатынау бойынша статистикалық деректерге сәйкес
Ресей, Ұлыбритания, Украина, АҚШ, Беларусь, Германия, Үндістан, Польша, Қытай, Түркия,
Оңтүстік Корея және басқа да мемлекеттердің тұрғындары мен қонақтары кірген.

Статистикалық ақпаратты пайдаланушылардың сенім деңгейі
Қоғамдық пікірді ресми статистикалық ақпаратқа қанағаттанушылық бөлінісінде
зерделеу мақсатында пайдаланушыларға пікіртерім жүргізілді. Сұралғандардың арасында
44,2% - мемлекеттік мекеме өкілдері, 21,4% - бизнес-құрылымдар өкілдері, 16,6% - оқу
мекемелерінің өкілдері, 17,8% - пайдаланушылардың басқа санаттары құрады.
Пікіртерім деректері бойынша сұралғандардың жалпы санынан 88,2% жарияланатын
статистикалық ақпарат көлеміне қанағаттанады. Сұралғандардың 80,5% Агенттіктің Интернетресурсын қолданады. 80,8% Интернет-ресурста қажет ақпарат бар деп санайды. Ақпаратты
беру нысанына толық қанағаттанған пайдаланушылардың үлес салмағы 64,9% құрады. Бұл
ретте сұралғандардың 26,2% талдамалық ақпаратты көбірек ұсыну қажет деп санайды.
Пікіртерім ақпаратты пайдаланушылардың ең белсенді бөлігі Интернет арқылы ақпаратты
беруді таңдағанын көрсетті. Осылайша, респонденттердің 77,2% статистика деректерінің
электронды базаларына қолжетімділік алғысы келеді. Сұралғандардың 9,2% анықтамалық
қызметті таңдады, ал ақпаратты жазылу арқылы алуды қалайтындар– тек 15,9%.
Пікіртерімге қатысушылар Агенттіктің жұмысын жақсарту үшін ұсыныстар берді. Бұл
деректерді беру жеделдігін жақсарту, Агенттік сайтын жақсарту, өңірлер бөлінісінде ақпарат
көлемін ұлғайту және тағы басқалар.
Жалпы алғанда пайдаланушылардың статистикаға деген қарым-қатынасы жақсы.
Пайдаланушылардың 80,8% ресми статистика деректеріне сенімділіктің жоғарғы деңгейін
белгіледі (75% жоғары). Сұралғандардың тек 5,7% дәйектілік деңгейін 50% төмен деп бағалады.
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В целях изучения общественного мнения в части удовлетворенности официальной
статистической информацией был проведен опрос пользователей. Среди опрошенных
44,2% составили представители государственных учреждений, 21,4% - представители бизнесструктур, 16,6% - представители учебных заведений, 17,8% - другие категории пользователей.
По данным опроса, из общего количества опрошенных 88,2% удовлетворены объемом
публикуемой
статистической
информации.
Используют
Интернет-ресурс
Агентства
80,5% опрошенных. Считают, что на Интернет-ресурсе имеется необходимая информация - 80,8%.
Удельный вес пользователей, полностью удовлетворенных формой представления информации
составил - 64,9%. При этом, считают необходимым больше представлять аналитическую
информацию 26,2% опрошенных.
Опрос показал, что наиболее активная часть пользователей информации предпочла
предоставление информации через Интернет. Так, 77,2% респондентов хотели бы
получить доступ к электронным базам данных статистики. Справочную службу выбирают
9,2% опрошенных, а получение информации по подписке – только 15,9%.
Участники опроса внесли предложения по улучшению работы Агентства. Это улучшение
оперативности предоставления данных, улучшение сайта Агентства, увеличение объема
информации в разрезе регионов и другое.
В целом, отношение пользователей к статистике позитивное. 80,8% пользователей отметили
высокую степень доверия данным официальной статистики (более чем на 75%). И только
5,7% опрошенных оценивают уровень достоверности ниже 50%.

Уровень доверия пользователей статистической информации
При выборе анализа динамических рядов для пользователя открывается страница
показателя, где представлена динамика показателя.
При выборе анализа регионального разреза показателей и математического анализа для
пользователя открывается страница аналитики показателя, где представлена информация по
показателю за последний период в табличном и графическом виде и математический анализ
показателей.
Корреляционный анализ вычисляет коэффициент корреляции значений выбранных
показателей.
В разделе «Конструктор» пользователю доступны два вида конструктора для дальнейшей
работы: конструктор диаграмм и конструктор таблиц.
«Конструктор таблиц» представляет собой аналитический инструмент для сравнения
показателей в разрезе классификаторов (справочников) и дат.
«Конструктор диаграмм»
позволяет пользователям строить собственные графики и
диаграммы по статистическим показателям, загруженным в ИАС «Талдау».
Модуль «Автоматические новости» обеспечивает автоматический вывод сообщений
о благоприятных изменениях в регионах республики по определенным статистическим
показателям.
Для удобства пользователей статистической информации реализовано отображение
Интернет-ресурса и ИАС «Талдау» в различных браузерах, мобильных устройствах и
планшетах.
Вместе с тем, ежегодно увеличивается количество пользователей Интернет-ресурса и ИАС
«Талдау». Число посещений Интернет-ресурса за 2013г. составило 844447 посещений, что на
1,4 раза больше чем в 2012г.
Согласно статистическим данным по посещаемости, систему распространения Агентства
посещают жители и гости зарубежных стран, таких как, Россия, Великобритания, Украина, США,
Беларусь, Германия, Индия, Польша, Китай, Турция, Южная Корея и другие.
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Кадровый потенциал

Общая штатная численность Агентства по статистике по состоянию на 1 января 2014г.
составляет 2892 работника, из них в территориальных органах Агентства – 2571, в центральном
аппарате Агентства - 321 работник. Фактическая численность центрального аппарата Агентства
по состоянию на 1 января 2014г. составила 304 работника.
Из них общее число женщин, работающих в центральном аппарате, составило 223 человека,
их удельный вес к общей численности работающих 73,4%. Средний возраст государственных
служащих центрального аппарата составляет 32 года.
Наибольший удельный вес (52,6%) составляют работники в возрасте до 30 лет, наименьший
(6,6%) - 51 год и старше.
Государственные служащие, имеющие высшее образование, 303 человека, или
99,7% от общей численности. Высшее экономическое образование имеют 206 работников, или
67,8%, из них 1- имеет ученую степень, 52 человека или 17,1% имеют более одного высшего
образования.
По национальному составу государственные служащие Агентства распределяются
следующим образом:
казахи - 285 человек (93,8%);
русские - 14 человек (4,6%);
другие - 5 человек (1,6%), из них: татары - 2, узбеки – 1, киргизы – 1, дунгане - 1.
Средний стаж государственной службы работников составляет 7 лет, из них:
до года – 54 человека (17,8%);
от 1 года до 5 лет – 106 человек (34,9%);
от 5 до 10 лет – 66 человек (21,7%);
с 10 до 15 лет – 37 человек (12,2%)
от 15 до 20 лет – 20 человек (6,6%);
свыше 20 лет - 21 человек (6,9%).
Средний стаж работников Агентства в занимаемой должности составляет 1,4 года, из них:
до года - 148 человек (48,7%);
от 1 до 5 лет – 151 человек (49,7%)
свыше пяти лет – 5 человек (1,6%)
В настоящее время в Агентстве работают 8 работников, окончивших Академию
государственного управления при Президенте Республики Казахстан, и 8 работников,
прошедших обучение по программе «Болашак».
Прошли обучение на курсах переподготовки, повышения квалификации 66 работников
центрального аппарата.

7. Система менеджмента качества
В Агентстве система менеджмента качества (далее - СМК) внедрена и сертифицирована
национальными органами подтверждения соответствия в 2008г.
В 2013г. Агентство подтвердило соответствие СМК требованиям национального стандарта
СТ РК ИСО 9001-2009 и международного стандарта ISO 9001:2008.
Успешно подтвердили соответствие СМК требованиям национального стандарта СТ РК ИСО
9001-2009 все территориальные органы.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жалпы штат саны 2014 жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша 2892 қызметкерді құрайды, оның ішінде Агенттіктің аумақтық органдарында –
2571, Агенттіктің орталық аппаратында – 321 қызметкер.
Агенттіктің орталық аппаратында нақты саны 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
304 қызметкерді құрайды.
Оның ішінде, Агенттікте жұмыс істейтін әйелдердің жалпы саны 223 адамды құрады, олардың
жұмыс істейтіндердің жалпы санынан үлес салмағы 73,4%.
Агенттік мемлекеттік қызметшілерінің орташа жас мөлшері 32 жасты құрайды.
Неғұрлым үлкен үлес салмақты (52,6%) 30 жасқа дейінгі қызметкерлер құрайды, неғұрлым
төмен (6,6%) 51 жас және одан үлкендер.
Жоғары білімі бар мемлекеттік қызметкерлер 303 адам немесе жалпы санынан 99,7%.
206 қызметкердің жоғары экономикалық білімі бар, немесе 67,8%, олардың ішінде 1 адамның
ғылыми дәрежесі бар, 52 адамның немесе 17,1% біреуден көп жоғары білімі бар.
Ұлттық құрамы бойынша Агенттіктің мемлекеттік қызметшілері былай бөлінеді:
қазақтар– 285 адам (93,8%);
орыстар – 14 адам (4,6%);
басқалар– 5 адам (1,6%),
оның ішінде: татарлар - 2, өзбектер – 1, қырғыздар – 1, дұнғандар - 1.
Қызметкерлердің орташа мемлекеттік қызметтегі өтілі 7 жылды құрайды, оның ішінде: бір
жылға дейін – 54 адам (17,8%);
1-ден 5 жылға дейін – 106 адам (34,9%);
5-тен 10 жылға дейін - 66 адам (21,7%);
10-тен 15 жылға дейін - 37 адам (12,2%);
15-тен 20 жылға дейін – 20 адам (6,6%);
20 жылдан астам - 21 адам (6,9%).
Агенттік қызметкерлерінің атқаратын лауазымындағы орташа еңбек өтілі 1,4 жылды
құрайды, оның ішінде:
бір жылға дейін – 148 адам (48,7%);
1 жылдан 5 жылға дейін – 151 адам (49,7%).
5 жылдан жоғары – 5 адам (1,6%)
Қазіргі уақытта Агенттікте Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясын бітірген 8 қызметкер және «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқытудан
өткен 8 қызметкер жұмыс істейді.
Қайта даярлау, біліктілікті арттыру курстарында орталық аппараттың 66 қызметкері оқытудан
өтті.

6. Кадр әлеуеті
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7.

Сапа менеджменті жүйесі

Агенттікте сапа менеджменті жүйесі (бұдан әрі – СМЖ) 2008 жылы енгізіліп, сәйкестікті
растаудың ұлттық органдарымен сертификатталған.
2013 жылы Агенттік СМЖ-ның ҚР СТ ИСО 9001-2009 ұлттық стандартының және ISO
9001:2008 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігін растады.
Барлық аумақтық органдар СМЖ-ның ҚР СТ ИСО 9001-2009 ұлттық стандартының
талаптарына сәйкестігін ойдағыдай растады.
2013 жылы Агенттікте СМЖ ИСО стандартының талаптарына сәйкес іс-шаралар
ұйымдастырылып, өткізілді. Жаңадан қабылданған қызметкерлерді және ішкі аудиторларды
оқыту ұйымдастырылды. Жыл бойы бекітілген бағдарламаға сәйкес СМЖ-ның ішкі
аудиттері өткізілді. Тұтынушыларға пікіртерім жүргізілді, статистикалық қызмет үдерістеріне,
сапа саласындағы мақсаттарға қол жеткізуге талдау мен мониторинг жасалды. Сыртқы
аудиторлардың аудит өткізуіне дайындық жүргізу үшін іс-шаралар жүзеге асырылды.
Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2013 жылы алғашқы статистикалық деректерді
ұсынатын респонденттерге және статистикалық ақпаратты пайдаланушыларға пікіртерім
жүргізілді.

8.

Статистика саласында нормативтік
құқықтық базаны жетілдіру

1. Агенттік «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заң жобасының кейбір баптары
статистика органдарының құзыретіне қатысты болғандықтан, заң жобасын талқылауға қатысты.
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы
21 мамырдағы Заңының 9-бабында дербес деректерді субъектінің немесе оның заңды өкілінің
келісімінсіз жинау, өңдеу мемлекеттік статистикалық қызметті жүзеге асырған жағдайларда
жүргізіледі деп бекітілген.
Көрсетілген Заңды іске асыру үшін белгіленген мерзімде Агенттіктің 2013 жылғы 8 қазандағы
бұйрығымен Жүзеге асырылатын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес
деректердің тізбесі бекітілді және ҚР Әділет министрлігінде 2013 жылғы 21 қазанда тіркелді.
2. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы
15 сәуірдегі Заңының 6-бабы 3) тармақшасына сәйкес АЕО РМК жүзеге асыратын «Ресми
статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты ұсыну»
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының
Үкіметі қаулысының жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі мақұлдады.
3. Бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының үлгі ережесіне
сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы №154 қаулысымен
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ережесі сәйкестендірілді.
4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы №38 қаулысымен
«Статистика үздігі» төсбелгісі» ведомстволық наградасы бекітілді.
5. «Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына Статистика саласындағы ақпараттық
өзара іс-қимыл туралы келісімге қол қою туралы ұсыныс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 28 мамырдағы № 518 қаулысы қабылданды.
6. «Ресми статистика саласындағы ынтымақтастық туралы келісім туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 мамырдағы №525 қаулысы қабылданды.
7. 6 заң жобасы, мемлекеттік органдармен - 42 НҚА жобасы келісілді.
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1.	Агентство по статистике участвовало в обсуждении законопроекта «О персональных
данных и их защите», так как некоторые статьи законопроекта затрагивали компетенцию
органов статистики. Статьей 9 ЗРК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013г.
закреплено, что сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта
или его законного представителя в случаях осуществления государственной статистической
деятельности.
В реализацию указанного Закона в установленный срок приказом Агентства от 8 октября
2013г. был утвержден Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для
выполнения осуществляемых задач, которой зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан от 21 октября 2013г.
2.	В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 апреля
2013г. «О государственных услугах» Правительством Республики Казахстан одобрен
проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении стандарта
государственной услуги «Представление статистической информации, не предусмотренной
графиком распространения официальной статистической информации», осуществляемое РГП
ИВЦ.
3.	В целях приведения в соответствие с утвержденным Типовым положением
государственных органов Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики
Казахстан от 20 февраля 2013г. №154 было приведено в соответствие Положение об Агентстве
Республики Казахстан по статистике.
4. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013г. №38 была
утверждена ведомственная награда нагрудный знак «Статистика үздігі».
5. 28 мая 2013г. №518 принято постановление Правительства Республики Казахстан
«О внесении на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложения о подписании
Соглашения об информационном взаимодействии в сфере статистики».
6. 28 мая 2013г. №525 принято постановление Правительства Республики Казахстан
«О подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере официальной статистики».
7.	Согласованы проектов НПА государственных органов – 42, законопроектов – 6.

8.

Совершенствование нормативной правовой базы
в сфере статистики

В течение 2013г. в Агентстве были организованы и проведены мероприятия в соответствии
с требованиями стандартов ИСО к СМК. Организовано проведение обучения вновь принятых
сотрудников и внутренних аудиторов. В течение года в соответствии с утвержденной
программой проводились внутренние аудиты СМК. Проведены опросы потребителей, анализ
и мониторинг процессов статистической деятельности, достижения целей в области качества.
Реализованы мероприятия для подготовки к проведению аудитов внешними аудиторами.
В соответствии с Планом статистических работ в 2013г. проведен опрос респондентов,
представляющих первичные статистические данные, и опрос пользователей статистической
информации.
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9.

2013 жылы Агенттік халықаралық ұйымдар және ұлттық статистикалық қызметтермен
ынтымақтастық негізінде республиканың ұлттық статистика жүйесін нығайту бойынша жұмысын
жалғастырды. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
(ЭЫДҰ), Еуразиялық экономикалық комиссия, ТМД Статистикалық комитеті және бірқатар басқа
әріптестерімен өзара іс-қимыл жасалуда.
Агенттік қызметкерлерінің халықаралық іс-шараларға қатысуын және шетелдік
делегациялардың Қазақстанға сапарларын ұйымдастыру бойынша тұрақты жұмыс жүргізіледі.
Агенттіктің мамандары статистикалық қызметтің түрлі салалары, соның ішінде көшіқон, қоршаған орта, өндіріс, ауылшаруашылығы, сауда, туризм, энергетика статистикасы,
әлеуметтік және демографиялық статистика, ұлттық шоттар, тіркелімдер, статистика саласында
сапаны басқару және ақпараттық технологиялар және басқа бағыттар бойынша халықаралық
семинарлар, кеңестер мен курстарға қатысты.
ЭЫДҰ-мен ынтымақтастықты кеңейту бойынша жұмыс атқарылуда. ЭЫДҰ Статистикасы
директоратының басшылығымен бірнеше кездесулер өткізілді. Одан басқа, Қазақстан
ЭЫДҰ-ның статистика саласындағы отырыстарына қатысу үшін шақырылғандар мәртебесін
алған. Агенттік ЭЫДҰ-ның ұлттық шоттар және қаржы статистикасы жөніндегі жұмыс
топтарының отырыстарына қатысты. Ағымдағы жылдың 26-27 маусымында Астанада ЭЫДҰ

Реализация проекта «КАЗСТАТ: Проект по
укреплению национальной
статистической системы»

10. Халықаралық ынтымақтастық

12 марта 2013г. состоялось заседание межведомственной координационной рабочей группы
по реализации проекта КАЗСТАТ, на котором прошла встреча руководителей статистических
ведомств Казахстана и Германии, в ходе которого рассматривалось начало реализации проекта
КАЗСТАТ.
12 ноября 2013г. состоялось второе заседание межведомственной координационной
рабочей группы по реализации проекта КАЗСТАТ, на котором были подведены итоги
проведенной работы в 2013г. в рамках Проекта, запланированы мероприятия на 2014г. и
участие в них государственных органов. Согласно Протоколу №2 от 12 ноября т.г. Агентству
было поручено осуществлять активное взаимодействие с центральными заинтересованными
государственными органами в рамках Проекта КАЗСТАТ в целях повышения эффективности и
результативности национальной статистической системы Казахстана.
В целом в 2013г. Агентство с консультационными миссиями посетило 44 международных
консультанта с 43 консультационными миссиями. Было организовано 5 обучений для
сотрудников Агентства и центральных исполнительных органов. В целях приобретения новых
навыков 144 сотрудника Агентства, подведомственной организации и областных департаментов
статистики посетили статистические офисы стран Консорциума в рамках 41 обучающегося
процесса за границей.
В рамках проекта КАЗСТАТ в 2013г. с учетом рекомендаций международных экспертов
были разработаны 3 новых методики: «Методика построения индекса цен на рынке жилья»,
«Методика построения индекса цен в сельском хозяйстве», «Методические рекомендации
построения выборки домашних хозяйств по обследованию занятости населения» и
пересмотрены 5 методик по статистике науки и инноваций, промышленности, туризма, ведению
статистического регистра населения и по формированию дизайна выборки предприятий.

2013 жылғы 12 наурызда Қазақстан мен Германияның статистикалық ведомстволары
басшыларының кездесуі өткен жүзеге асыруды бастау мәселесі талқыланған ҚАЗСТАТ жобасын
жүзеге асыру бойынша ведомстоваралық үйлестіру жұмыс тобының отырысы өтті.
2013 жылғы 12 қарашада ҚАЗСТАТ жобасын жүзеге асыру бойынша ведомстоваралық
үйлестіру жұмыс тобының екінші кездесуі өткізіліп, бұл отырыста 2013 жылы атқарылған
шаралар қорытындыланып, 2014 жылға жоспарланған іс-шаралар және оларға өзге мемлекеттік
органдардың тартылуы туралы талқыланды. 2013 жылғы 12 қарашадағы № 2 Хаттамаға сәйкес,
Агенттікке Қазақстанның ұлттық статистика жүйесінің тиімділігін және нәтижелілілігін арттыру
мақсатында ҚАЗСТАТ жобасы шеңберінде өзге мүдделі орталық мемлекеттік органдармен
белсенді өзара іс-қимылды жүзеге асыру тапсырылды.
Жалпы 2013 жылы Агенттікке 43 консультациялық қызмет көрсету мақсатында
44 халықаралық консультант келді. Агенттік және орталық атқарушы органдар қызметкерлеріне
5 оқыту ұйымдастырылды. Жаңа дағдыларды игеру мақсатында Агенттіктің, оның ведмствалық
ұйымының, облыстық статистика департаменттерінің 144 қызметкері 41 оқу сапарлары аясында
Консорциум елдерінің статистикалық офистерінде болып қайтты.
ҚАЗСТАТ жобасы шеңберінде халықаралық сарапшылардың ұсыныстарын ексере отырып
2013 жылы 3 жаңа әдістеме әзірленді: «Тұрғын үй нарығындағы бағалардың индексін құру
әдістемесі», «Ауыл шаруашылығындағы бағалардың индексін құру әдістемесі», «Халықты
жұмыспен қамтуды зерттеу бойынша үй шаруашылығын іріктеуді құру әдістемесі». Сонымен
қатар, ғылым және инновация, өнеркәсіп, туризм, тұрғындар тіркелімін жүргізу және
кәсіпорындарды іріктеу дизайнын құру салаларындағы 5 әдістеме қайта қаралды.

10. Международное сотрудничество

«ҚАЗСТАТ: Ұлттық статистика жүйесін нығайту
жөніндегі жоба» жобасын іске асыру

В 2013г. Агентством продолжена работа по совершенствованию национальной
статистической системы республики на основе сотрудничества с международными
организациями и национальными статистическими службами. Осуществляется взаимодействие
с Организацией Объединенных Наций (ООН), Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), Евразийской экономической комиссией, Статистическим комитетом СНГ и
рядом других партнеров.
Ведется постоянная работа по организации участия сотрудников Агентства в международных
мероприятиях, а также по организации визитов зарубежных делегаций в Казахстан.
Специалисты Агентства участвовали в международных семинарах, совещаниях, курсах
по различным отраслям статистической деятельности, в том числе, статистики миграции,
окружающей среды, производства, сельского хозяйства, торговли, туризма, энергетики,
социальной и демографической статистики, статистики национальных счетов, регистров,
управление качеством и информационные технологии в области статистики и другие
направления.
Проводится работа по расширению сотрудничества с ОЭСР. Так, состоялось несколько
встреч с руководством Директората по статистике ОЭСР. Кроме того, Казахстан получил статус
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Қазақстан Республикасының статистика жүйесін одан әрі дамыту Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігінің 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары (бұдан әрі –
Стратегиялық жоспар) шеңберінде өткізілетін болады.
Стратегиялық жоспарға сәйкес 2014 жылы ҰШЖ 2008 енгізу бойынша жұмысты жалғастыру
жоспарланған.
Сонымен қатар, 2014 жылы 7 жаңа әдістемелік материалды енгізу және 8 әдістемелік
материалды қайта қарау, 2 байқау және 10 жаңа көрсеткіш енгізу жоспарлануда.
Келесі бағыттар бойынша жұмыстар жүргізілетін болады:
халықаралық стандарттарды ескере отырып, салаларды дамытудың мемлекеттік
саясатына сәйкес статистика салаларын жетілдіру;
персоналды басқарудың ең үздік қағидаттары негізінде кадр әлеуетінің тиімді жұмысын
қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жалғастыру;
халықаралық тәжірибені ескере отырып, пайдаланушылардың негізінде мемлекеттік
статистикалық ақпаратқа сенім деңгейін арттыру;
респонденттерге жүктемені төмендету әдістерін жетілдіру;
мемлекеттік органдардың тиімділігін бағалау шеңберінде нәтиженің төмендеуіне жол
бермеу.
Агенттік «е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесі жобасын жүзеге асыруды
аяқтады және 2014 жылы келесі іс-шараларды іске асыру арқылы оның жұмыс істеуін
қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізетін болады:
статистикалық нысандарды электронды форматта жүргізу;
электронды өзара іс-қимылды іске асыру және деректермен алмасу мақсатында
интеграцияланатын мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау бойынша
жұмыстар жүргізу.
2014 жылы статистикалық ақпаратты тарату жүйесін дамыту шеңберінде Агенттiктiң
интернет-ресурсына статистикалық ақпаратты айдаланушылардың кiру санын 1000000-ға дейін
арттыру жоспарлануда.
Бұдан басқа, ресми статистикалық ақпараттың ашықтығы мен жалпыға қолжетімділігіне
бағытталған 31 іс-шара өткізу жоспарлануда, бұл мемлекеттік статистика мәселелері бойынша
Агенттік төрағасының қатысуымен брифингтер, интернет-конференциялар, ашық есік күндері,
семинарлар.

11. Ұлттық статистика жүйесінің даму
перспективалары
сарапшыларының қатысуымен жасыл өсім көрсеткіштері бойынша халықаралық семинар
өткізілді.
Сонымен қатар, Агенттікте басқа шетелдік әріптестермен ынтымақтастық шеңберінде
семинарлар өткізіледі. Норвегиямен ынтымақтастық шеңберінде Агенттік қызметкерлері үшін
халықтың статистикалық тіркелімі бойынша семинар өткізілді. Ағымдағы жылы Итальяндық
ұлттық статистикалық институт сарапшылары туризм статистикасы бойынша оқу семинарын
өткізді. 2013 жылғы шілдеде Еуропалық Одақ сарапшыларының қатысуымен энергетика
статистикасы бойынша семинар өткізілді.

www.stat.gov.kz
приглашенного для участия в заседаниях ОЭСР в сфере статистики. Агентство приняло
участие в заседаниях рабочих групп ОЭСР по национальным счетам и финансовой статистике.
26-27 июня т.г. в Астане проведен международный семинар по индикаторам зеленого роста с
участием экспертов ОЭСР.
Также в Агентстве проводятся семинары в рамках сотрудничества с другими зарубежными
партнерами. В рамках сотрудничества с Норвегией для сотрудников Агентства был проведен
семинар по статистическому регистру населения. В текущем году эксперты Итальянского
национального статистического института провели обучающий семинар по статистике туризма.
В июле проведен семинар по энергетической статистике с участием экспертов Европейского
Союза.

11. Перспективы развития национальной
статистической системы
Дальнейшее развитие статистической системы Республики Казахтстан будет проводиться в
рамках Стратегического плана Агентства Республики Казахтстан по статистике на 2014-2018гг.
(далее – Стратегический план).
Согласно Стратегическому плану в 2014г. планируется продолжить работу по внедрению
СНС 2008.
Также, планируется в 2014г. внедрение новых 7 и пересмотр 8 методологических
материалов, 2 наблюдения и 10 новых показателей.
Будет проводиться работа по следующим направлениям:
совершенствование отраслей статистики в соответствии с государственной политикой
развития отраслей с учетом международных стандартов;
продолжение работы по обеспечению эффективной работы кадрового потенциала на
основе лучших принципов управления персоналом;
повышение уровня доверия пользователей к государственной статистике с учетом
международного опыта;
совершенствование методов снижения нагрузки на респондентов;
недопущение снижения результатов в рамках оценки эффективности госорганов.
Агентство завершило реализацию проекта создания интегрированной информационной
системы «е-Статистика», и в 2014г. будет вести работы по обеспечению ее функционирования
путем осуществления следующих мероприятий:
ведение статистических форм в электронном формате;
проведение работ по реализации электронного взаимодействия и интеграции с
информационными системами интегрируемых государственных органов в целях обмена
данными.
В рамках развития системы распространения статистической информации в 2014г.
планируется увеличить число посещений пользователей статистической информации на
интернет-ресурс Агентства до 1000000 посещений.
Кроме того, планируется провести 31 мероприятие, направленные на открытость и
общедоступность официальной статистической информации, это брифинги с участием
Председателя Агентства, интернет-конференции, дни открытых дверей, семинары по вопросам
государственной статистики.
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Төраға/
Председатель
Смаилов А.А
a.smailov@stat.kz

Хатшылық / Секретариат
Ішкі бақылау басқармасы/
Управление внутреннего контроля
Халықаралық байланыстар
басқармасы/ Управление
международных связей

Төрағаның орынбасары/
Заместитель Председателя
Ашуев А.Ж.
A.Ashuyev@stat.kz

Стратегиялық даму
департаменті/
Департамент
стратегического
развития
Орунханов К.К.
k.orunkhanov@stat.kz
Стратегиялық
жоспарлау және
мониторинг
басқармасы/
Управление
стратегического
планирования и
мониторинга
Калиев Ф.М.
fkaliev@stat.kz
Статистикалық
құрал басқармасы/
Управление
статистического
инструментария
Дауранова П.И.
pdauranova@stat.kz
Үйлестіру және
жиынтық жұмыстар
басқармасы/
Управление
координации и
сводных работ
Бекишев Е.Т.
t.bekishev@stat.kz
Дүниежүзілік банкімен
жұмыс басқармасы/
Управление по работе
с Всемирным банком
Әкімшілік есеп
басқармасы/
Управление
административного
учета
Абдрасилов К.Б.
k.abdrasilov@stat.kz

Әлеуметтік және
демографиялық
статистика
департаменті/
Департамент
социальной и
демографической
статистики
Айдапкелов Н.С.
n.aidapkelov@stat.kz
Әлеуметтік статистика
басқармасы/
Управление социальной
статистики
Алкуатова Н.
nalkuatova@stat.kz
Демографиялық
статистика және халық
санағы басқармасы/
Управление
демографической
статистики и переписи
населения
Сагынбаева А.З.
a.sagynbayeva @stat.kz
Гендерлік
статистика және
МДМ көрсеткіштері
басқармасы/
Управление гендерной
статистики и
показателей ЦРТ
Досанова А.С.
a.dosanova@stat.kz
Дем.есептеулер және
зерттеулер басқармасы/
Управление
дем.расчетов и
исследований
Кожабек А.М.
akozhabek@stat.kz

Еңбек және
тұрмыс деңгейі
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики труда
и уровня жизни
Евстафьев В.Е.
vevstafyev@stat.kz
Еңбекақы төлеу
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики оплаты
труда
Ханжигитов Н.Е.
n.khanzhigitov
@stat.kz
Үй шаруашылықта
рын зерттеу
басқармасы/
Управление
обследований
домашних хозяйств
Караулова Г.С.
gkaraulova
@stat.kz
Жұмыспен қамту
статистикасы
басқармасы/
Управление стат.
занятости
Белоносова Н.Е.
nbelonosova
@stat.kz
Тұрмыс деңг.
стат басқармасы/
Управление стат.
уровня жизни
Каримова Г.С.
g.karimova
@stat.kz

Жіктелімдер және
ақпараттық технологиялар
департаменті/
Департамент
классификаций и
информационных
технологий
Метадеректерді үйлестіруді
жүргізу басқармасы/
Управление координации
ведения метаданных
Ахамбаева А.Б.
a.akhambaeva@stat.kz
Статистикалық
ақпаратты электронды
тарату басқармасы/
Управление электронного
распространения стат.
информации
Беделова У.С.
u.bedelova@stat.kz
Ақпараттық технологиялар
және бағдарламалықаппараттық қамтамасыз ету
басқармасы/ Управление
информационной
безопасности и программноаппаратного обеспечения
Тулеубаева А.А.
a.tuleubaeva@stat.kz
Жіктеуіштерді үйлестіруді
жүргізу басқармасы/
Управление координации
ведения классификаторов
Чалова Е.С.
echalova@stat.kz
Ақпараттық жүйелерді
үйлестіру басқармасы/
Управление координации
инф.систем
Сыздыкова Ж.Т.
zh.syzdykova@stat.kz

Жауапты хатшы/ Ответственный секретарь
(барлық департаменттер/ все департаменты)
Иманалиев Б.З.
B.Imanaliyev@stat.kz

Тіркелімдер және
жарияланымдар
департаменті/
Департамент
регистров и
публикаций
Керимханова Г.М.
g.kerimhanova @
stat.kz

Әкімшілік жұмыс
департаменті/
Департамент
административ
ной работы
Рахимбеков Б.А.
b.rakhimbekov@
stat.kz

Экономикалық
тіркелімдер
басқармасы/
Управление
экономических
регистров
Исаев Д.А.
disaev@stat.kz

Құжаттамалық
қамтамасыз ету
басқармасы/
Управление
документационно
го обеспечения
Омарова К.З.
komarova@stat.kz

Іріктемелі
зерттеулер
басқармасы/
Управление
выборочных
обследований
Козбанов Ж.Е.
zh.kozbanov
@stat.kz
Халық және тұрғын
үй қоры тіркелімдері
басқармасы/
Управление
регистров населения
и жилого фонда
Шукалова Г.А.
g.shukalova@stat.kz
Жарияланымдарды
дайындау
басқармасы/
управление
подготовки
публикаций
Сарсембина А.М.
a.sarsembina@stat.kz

Мемлекеттік тіл
басқармасы/
Управление
государственного
языка
Ешекенова С.М.
S.Eshekenova
@stat.kz
Статистикалық
үдерістерді
дамыту
басқармасы/
Управление разви
тия статистичес
ких процессов
Тарасова Н.В.
n.tarasova
@stat.kz

Заң
департаменті/
Юридический
департамент
Жасузаков С.С.
s.zhasuzakov@
stat.kz

Қаржы
департаменті/
Департамент
финансов
Кошкимбаев Н.Ж.
n.koshkimbayev@
stat.kz

НҚА сараптау
және мем.
органның
қызметін құқықтық
қамтамасыз ету
басқармасы/
Управление
экспертизы и
мониторинга
НПА, экспертизы
ПА Кабулова Б.Д.
b.kabulova
@stat.kz

Бюджеттік
жоспарлау
басқармасы/
Управление
бюджетного
планирования
Корпеш Е.
ekorpesh @stat.kz

Құқықтық
қамтамасыз
ету және
наразылық
талап арыз
жұмысы
басқармасы /
управление
правового
обеспечения и
претензионноисковой работы
Есимова Д.Е.
d.esimova@stat.kz

Бухгалтерлік есеп
және есептілік
басқармасы/
Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности
Зеленая Ю.А.
yu.zelenaya@
stat.kz
Мемлекеттік
сатып алулар
басқармасы/
Управление
государственных
закупок
Кожабаева М.С.
mkozhabaeva@
stat.kz

Кадрлық қамтамасыз ету басқармасы/
Управление кадрового обеспечения
Кабиева Р.Н.
R.Kabieva@stat.kz

Төрағаның орынбасары/
Заместитель Председателя
Джаркинбаев Ж.А.
Zh.Jarkinbayev@stat.kz

Ұлттық шоттар
департаменті/
Департамент
национальных
счетов
Исмурзина Г.Х.
gismurzina@stat.kz
Экономикалық
теңгерімдер
басқармасы/
Управление
экономических
балансов
Малдыбаева Г.С
gmaldybaeva@stat.kz
Ағымдағы шоттар
басқармасы/
Управление текущих
счетов
Торгаутова А.
a.torgautova@stat.kz
Жинақтау шоттары
және қосалқы
шоттар басқармасы/
Управление счетов
накопления и
вспомогательных
счетов
Бексаутова Г.Б.
gbeksautova@stat.kz
Құрылымдық
статистика
басқармасы/
Управление
структурной
статистики
Ахмадиева А.Е.
aakhmadieva@stat.kz
Зерттеулер
басқармасы/
Управление
исследований

Өндіріс және
қоршаған орта
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики
производства и
окружающей среды
Епбаева А.Т.
aepbaeva@stat.kz
Өнеркәсіп статистикасы
басқармасы/
Управление статистики
промышленности
Калас Е.С.
e.kalas@stat.kz
Аграрлық сектор
статистикасы бас
қармасы/ Управ
ление статистики
аграрного сектора
Тимофеева С.А.
s.timofeeva@stat.kz
Инвестициялар
статистикасы
басқармасы /
Управление статистики
инвестиций
Алимбетова М.А.
m.alimbetova@stat.kz
Құрылыс стат.
басқармасы /
Управление стат.
строительства
Дубирова Б.Ж.
bdubirova@stat.kz
Энер.және қорш.орта
стат. басқармасы /
Управление стат. энер.и
окр.среды
Исабекова А.Ж.
a.Isabekova@stat.kz

Қызмет көрсету
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики услуг
Якупова З.Р.
zyakupova @stat.kz
Қызмет көрсету және
көлік статистикасы
басқармасы
/ Управление
статистики услуг и
транспорта
Григорьева С.П.
s.grigoryeva@stat.kz
Байланыс,
инновациялар
және туризм
статистикасы
басқармасы
/Управление
статистики связи,
инноваций и туризма
Нукушева С.К.
s.nukusheva@stat.kz
Ішкі сауда
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики
внутренней торговли
Джартыбаева А.К.
adzhartibaeva@stat.kz
өзара сауда және
тауар нарықтары
стат. басқармасы/
Управление стат.
взаимной торговли и
тов.рынков
Адилова А.Г.
aadilova@stat.kz

Баға статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики цен
Шауенова А.С.
ashauenova@stat.kz
Тұтыну бағаларының
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики
потребительских цен
Кумашева А.Б.
akumasheva@stat.kz
Өндіріс сала және
қызмет көрсету
бағаларының
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики цен
производственной
сферы и услуг
Оспанова Д.Н.
dospanova@stat.kz
Аграрлық сектор және
құрылыс жұмыстары
бағаларының стат.
басқармасы/
Управление стат. цен
аграрного сектора и
строительных работ
Тлепбергенова Э.Н.
etlepbergenova@
stat.kz
Бағалық
салғастырулар
басқармасы/
Управление ценовых
сопоставлений
Джапарова Г.Б.
g.dzhaparova @stat.kz

