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2019 жылғы 17 қаңтар
1. «Комитеттің 2018 жылғы жұмысының қорытындылары және 2019
жылғы I жартыжылдыққа арналған негізгі міндеттері туралы»
(Айдапкелов Н.С.)
1. Статистика комитетінің төрағасы Н.С.Айдапкеловтің ақпараты назарға
алынсын.

2.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
мемлекеттік статистика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында
қабылданған кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы»
(Ф.М. Қалиев)
1. Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы басшысының ақпараты
назарға алынсын.
3. «Байланыс операторларынан респонденттер туралы байланыс деректерін
алу қағидаларындағы өзгерістер туралы»
(Д.А. Исаев)
1. Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. Статистикалық тіркелімдер мен жіктелімдер басқармасының басшысы
қолданыстағы кәсіпорындардың каталогтарын бақылау жөніндегі жұмысты
күшейтсін.
3. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
3.1. ағымдағы жылдың 1 маусымына дейін актуалды емес нөмірлерді
есептемегенде СБТ-ні пысықтасын;
3.2. респонденттердің жіктеу атрибуттарына өзгерістер енгізген кезде
кабинетті пайдалану бөлігінде респонденттермен жұмысты күшейтсін;
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4. «Үй шаруашылықтарының олардың кірістері мен шығыстары туралы
қажетті алғашқы статистикалық деректерді өтеулі негізде алу қағидалары
туралы»
(Н.Е. Белоносова)
1. Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. Тұрақты негізде аумақтық статистика органдарының басшылары:
2.1.Жұмыспен қамту және халықтың тұрмыс деңгейін іріктеп зерттеу
бойынша бастапқы деректерді енгізу және талдау сапасын камтамасыз етсін;
2.2. Кедейлік көрсеткіштерін, табыстың теңсіздігін, жұмыссыздықты,
нәтижесіз жұмыспен қамтуды басқа да статистикалық зерттеулер, ведомстволық
және әкімшілік деректермен салыстыру және талдау бөлігінде жұмысты
күшейтсін;
2.3.интервьюерлерді жұмыспен қамтуды зерттеу әдіснамасы бойынша
оқытуды қамтамасыз етсін.
5. «Бағаны тіркеу қағидалрындағы өзгерістер туралы»
(Э.Н. Тлепбергенова)
1. Баға статистикасы басқармасы басшысының міндетін атқарушының
ақпараты назарға алынсын.
2. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
2.1. азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтер
бөлігінде инфляция туралы алғашқы деректердің дәлдігі мен сапасын
қамтамасыз етсін;
2.2. ағымдағы жылдың 28 қаңтарына дейін Комитетке жалпы республикалық
деңгеймен бағалардың өзгеру үрдістерінің алшақтығы және 2018 жылғы бағалар
динамикасында жекелеген позициялар бойынша бағалар қозғалысының болмауы
фактілері бойынша түсініктеме жіберсін.
6. «Әкімшілік дереккөздердің әкімшілік деректерді өтеусіз негізде ұсыну
қағидаларындағы өзгерістер туралы»
(А.Е. Кайыргелдина)
1. Әкімшілік дереккөздерге қатысты бақылау басқармасы бас сарапшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. Әкімшілік дереккөздерге қатысты бақылау басқармасы бақылау
субъектілеріне қатысты мемлекеттік бақылаудың сапалы жүргізілуін қамтамасыз
етсін.
3. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
3.1.ЖАО-ға бармай профилактикалық бақылау жүргізу бойынша жұмысты
күшейтсін және ағымдағы жылдың әр айының 10-нан кешіктірмей Комитетке
тиісті ақпаратты ұсынсын;
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3.2.Бақылау субъектілеріне қатысты жоғары сапалы мемлекеттік бақылауды
камтамасыз етсін.
7. «Тұрақты даму мақсаттары статистикасы басқармасының 2018 жылғы
жұмыс қорытындылары және 2019 жылғы I тоқсанға арналған міндеттері»
(А.С.Досанова)
1. Тұрақты даму мақсаттарының статистикасы басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. 2019 жылдың бірінші тоқсанында ТДМ статистикасы басқармасының
басшысы Тұрақты даму мақсаттарының мониторингісін жүргізу үшін
көрсеткіштер жиынтығын келіссін.
8. «Қызмет көрсету және энергетика статистикасы басқармасының 2018
жылғы жұмыс қорытындылары және 2019 жылғы I тоқсанға арналған
міндеттері»
(З.Р.Якупова)
1. Қызмет көрсету және энергетика статистикасы басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
2.1. 3-ақпарат; 1-іс, 2-ҚЫЗМЕТ, 1-ТЭБ нысандары бойынша қызметтер және
энергетика
салаларының
статистикасы
бойынша
жалпымемлекеттік
статистикалық байқауларды, дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, респонденттерді
сапалы қамтуды қамтамасыз етсін. Көрсетілген нысандар бойынша
бағдарламалық кешендерді тапсыру мерзімінде жасалған жұмыс туралы
ақпаратты Комитетке ұсынсын;
2.2. ЕАЭО-ның серіктес елдерінің деректеріндегі ашақтықтарды азайту
мақсатында тоқсан сайын ҚР Статистика комитетіне ЕАЭО елдерінің және ҚР
әкімшілік дерекөздерінің тізімдеріне респонденттердің қамтылуын қамтамасыз
ету туралы ақпаратты ұсынсын;
2.3. "Атамекен" ҰКП өңірлік бөлімшелерінің және ЖАО өкілдерімен қызмет
көрсету және энергетика саласындағы статистиканы жалпымемлекеттік
статистикалық байкау бойынша респонденттерді қамтуды қамтамасыз ету
мәселесі бойынша бірлескен кеңес өткізсін. Комитетке а. ж. 1-тоқсанның соңына
дейін атқарылған жұмыс туралы ақпаратты берсін.

9. «Статистика саласындағы 2018 жылғы халықаралық ыңтымақтастық»
(М.Н.Тәжікенов)
1. Халықаралық статистикалық ынтымақтастық басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары халықаралық
семинарларға, консультацияларға және аумақтық статистика органдарының
қызметкерлерін оқытуға қатысуға тартсын.
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2019 жылғы 18 қаңтар
«Алдағы халық санағының мәселелері (дайындық,кезең-кезеңмен
оқыту,санақ жүргізу)»
(Н.А.Қожақов)
1. Ұлттық санақтарға дайындық және өткізу басқармасы басшысының
ақпараты назарға алынсын.
2. 2019 жылғы халық санағы кезеңдерін өткізу мерзімдерін келіссін.
3. Ұлттық санақтарға дайындық және өткізу басқармасының басшысына:
3.1. аумақтық статистика органдарына санақ парақтарына түсіндірмелер,
ұлттық санақты жүргізудің ұйымдастыру жоспарын жасауға түсіндірмелер,
картографиялық материалдарды пайдалану бойынша түсіндірмелер және
ұйымдастыру жоспарының нысандарын а. ж. 1-тоқсанының соңына дейін
жіберсін.
3.2. халық санағын жүргізу үшін Комитет өкілдерін орналастыру мүмкіндігі
туралы "Азаматтарға арналған үкімет" КЕАҚ-ға хат жіберсін.
4. Пайдаланушылардың жұмыс басқармасының басшысына ағымдағы
жылдың қаңтар айының соңына дейін халық санағының аумақтық статистика
органдарына санақ бойынша ақпараттық бейнероликтерді жіберсін.
5. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары Ұлттық санақтарға дайындық
және өткізу басқармасына, ағымдағы жылғы халық санағын өткізуге жәрдемдесу
мақсатында аумақтық статистика органдарына бару бойынша атын ұсыныстар
енгізсін
6. Аумақтық статистика органдарының басшылары Комитетке тартылатын
персоналды жұмысқа қабылдау және конкурстық рәсімдерді 2019 жылдың 31
қаңтарына дейін үлгі қағидаларын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізсін.
10.

«Планшеттік құрылғылардан деректерді жинау және жіберу процесі
және онлайн режимдегі санақ»
(Е.А. Бекбердиев)
1. Ақпараттық
технологиялар
басқармасы
басшысының
міндетін
атқарушының ақпараты назарға алынсын.
2. Ақпараттық технологиялар басқармасы басшысының м. а. ҚР Ұлттық
экономика министрінің қолы қойылған ұлттық халық санағын өткізу кезінде
санақ персоналы үшін өңірлерде МО БКО байланысымен қамтамасыз ету
бойынша тапсырманы әзірлеп және облыстардың, астананың және
Республикалық маңызы бар қалалардың әкімдеріне жіберсін.
3. АЕО РМК АТБ-мен бірлесіп санақ деректерін Комитеттің орталық
серверіне беру жөніндегі егжей-тегжейлі нұсқаулықты әзірлеп, аумақтық
статистика органдарына жіберсін.
4. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
4.1.шағын кәсіпорындардың он-лайн режимінде есеп тіліқті ұсыну бойынша
жұмысты күшейтсін;
11.
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4.2.ЖАО-мен бірлесіп, санақ бойынша деректерді Комитеттің орталық
серверіне жүктеу үшін МО БКО-ға қол жеткізе отырып, жұмыс орнын ұсыну
туралы мәселені пысықтасын.
4.3. Комитеттің негізгі интернет-ресурсына жүктемені төмендету мақсатында
респонденттердің есепті тапсырған кезде (www.stat.gov.kz) респонденттің
кабинетіне тікелей сілтеме жасасын (http://cabinet.stat.gov.kz).

«Аудандастыру АЖО дайындау және өткізу және Call – орталығын
ұйымдастыру»
(К.Т. Нашаров)
1. «АЕО» РМК директоры орынбасарының ақпараты назарға алынсын.
2. АЕО РМК басшылығы аумақтық статистика органдарына халық санағы
кезінде техникалық сүйемелдеуге жауапты АЕО РМК-ның аумақтық
кураторларының байланыс деректері (АЖО аудандастыру, мобильді қосымша)
бар тізімдерді жолдасын.
12.

«Sanaq.gov.kz» сайты, «Интернет-сауалнама» Web-қосымшасы
(К.Т. Нашаров)
1. «АЕО» РМК директоры орынбасарының ақпараты назарға алынсын.
2. Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасының басшысы зертханада
Sanaq.gov.kz сайтына тестілеу жүргізсін.
3. Аумақтық статистика органдарының басшылары халық санағын
насихаттау жөніндегі жұмысты күшейтсін.
13.

«Техниқалық қолдау үшін колл-орталықтың жұмысын дауындау»
(Г.А. Зайцев)
1. «АЕО» РМК директоры орынбасарының ақпараты назарға алынсын.
2. АЕО РМК басшылығы Ұлттық халық санағын өткізу кезеңінде Callорталық қызметкерлерінің екі ауысымдық кезекшілігін қамтамасыз етсін.
14.

15.«Әртүрлі»
1. Заң басқармасы:
1.1. Комитеттің
мүдделі
құрылымдық
бөлімшелерімен
бірлесіп
профилактикалық бақылау қорытындыларын сақтау форматын регламенттеу;
1.2. аумақтық статистика органдарының ұсыныстарын ескере отырып, санақ
бойынша ақылы қызмет көрсету шартын ресімдеу тәсілдерінің бірізділігіне
келтірсін;
1.3. аумақтық статистика органдарының қызметкерлеріне қорытындыларды
тарату және әкімшілік іс жүргізу рәсімдерін түсіндіру бойынша жұмысты
ұйымдастырсын.
2. Аумақтық статистика органдарының басшылары:
2.1. «халықтың құқық қорғау органдарына сенімділік деңгейі зерттеуі
бойынша деректердің сапалы және уақтылы жиналуын ерекше бақылауға алсын»
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