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Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының кіріспе сөзі
Статистика органдары үшін 2010 жыл Қазақстанның мемлекеттік
статистикасының 90 жылдығымен және Дүниежүзілік Статистика күнінің
өткізілуімен есте қалды.
Статистика өмір шындығын сандарда көрсетеді. Ол мемлекеттік
проблемалардың дұрыс шешімдерінің қабылдануы, олардың алдын алу,
сондай-ақ қоғам мен тұтастай елдің даму серпінін қадағалау үшін қажет.
Біздің республикамызда айтарлықтай өзгерістер жүруде, олар тек
статистикалық көрсеткіштерде ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік
статистика жүйесінің өзінде көрінеді.
БҰҰ жариялаған адам құқықтарының арасында дәйекті және объективті
ақпарат алу құқығы да бар, ол басқа өмірлік маңызды құқықтармен қатар
мойындалады. Елдің экономикалық, әлеуметтік, демографиялық және
экологиялық салаларында жүріп жатқан процестер туралы ақпаратқа
Үкімет ғана емес, сонымен бірге әрбір азамат қол жеткізе алуы керек.
Азаматтардың барлық құқықтары, соның ішінде объективті және дәйекті
ақпарат алу құқығы толықтай іске асырылуы керек. Мемлекеттік статистика
барлық қоғамға қызмет етіп, көпшілік қауымның пікірлері мен мүдделерін
ескеруі қажет.
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І.	Статистикалық жұмыстардың 2010
жылға арналған жоспарының
орындалу қорытындылары
Ұлттық шоттар статистикасы
Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес құрылымдық статистика
бойынша 10 және конъюктуралық зерттеулер бойынша 14 статистикалық
байқау жүргізілді, келесі көрсеткіштердің есептеулері жүргізілді:
•	Өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім, тоқсандық және жылдық негізде,
ағымдағы және тұрақты бағаларда;
•	Табыстар әдісімен жалпы ішкі өнім, тоқсандық және жылдық негізде,
ағымдағы бағаларда;
•	Түпкілікті пайдалану әдісімен жалпы ішкі өнім, тоқсандық және
жылдық негізде, ағымдағы және тұрақты бағаларда;
•	Жалпы өңірлік өнім, тоқсандық және жылдық негізде, ағымдағы
және тұрақты бағаларда;
•

Қысқа мерзімді экономикалық индикатор, ай сайынғы негізде;

•	Еңбек өнімділігі, тоқсандық және жылдық негізде;
•	ЖІӨ-де шағын және орта кәсіпкерлік үлесі;
•	Кәсіпкерліктің сенімділік идексі;
•	Тұтынушылық белсенділігінің индексі.
Келесі шоттар мен теңгерімдер қалыптастырылды:
•	ҰШЖ барлық ағымдағы шоттары;
•	ҰШЖ жинақтау шоттары – капиталмен операциялар шоты,
қаржылық шот;
•

«ресурстар-пайдалану» және «шығындар - шығарылым» кестелері;

•	Туризмнің қосалқы шоты;
•	Негізгі құралдардың теңгерімі.
Жүргізілген
есептеулердің
нәтижелері
бойынша
2010
жылы
пайдаланушылар үшін ақпаратты ұсынудың келесі нысандары
дайындалды:
Баспасөз-хабарламалары – 28 бірлік; жедел ақпараттар – 47;
статистикалық бюллетеньдер – 30; жинақтар – 3; баяндама бөлімдері – 13;
электронды кестелер – 13.
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Өндіріс статистикасы
Статистикалық жұмыстардың 2010 жылға арналған жоспарына сәйкес
өндіріс саласы статистикасы бойынша 147 статистикалық байқау жүргізіліп,
103 статистикалық бюллетень шығарылды. 5 салалық статистикалық
жинақ жарияланды.
Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту
жөнiндегi 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын (бұдан
әрі – Бағдарлама) ақпараттық қамтамасыз ету үшін мұнай-газ секторы,
кен-металлургия, химия және құрылыс өнімдері, фармацевтикалық және
жеңіл өнеркәсіп, машина жасау мен электр энергиясы, агроөнеркәсіптік
кешен сияқты экономиканың басым салаларының жағдайы мен дамуын
сипаттайтын негізгі индикаторлар бойынша деректер тоқсан сайын
жарияланады. Бағдарламаға сәйкес республиканың арнайы экономикалық
аймақтарында негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін және
өндірілген өнім (жұмыстар, қызметтер) көлемін көрсететін нысаналы
индикаторлар жарияланады.
Бағдарламаның шеңберінде Қазақстанды индустрияландыру картасына
енгізілген инвестициялық жобаларды іске асыру барысына мониторинг ай
сайын жүргізіледі.
Сатып
алынатын
тауарлардың
қазақстандық
қамту
деңгейіне
мониторинг жүргізу мақсатында ай сайын жөнелтілген өнеркәсіп өнімінің
республикалық көлемінде ұлттық компаниялардың мемлекеттік сатып
алулары және сатып алулары бойынша жөнелтілген өнеркәсіп өнімінің
үлесін сипаттайтын индикаторлар қадағаланады.

Қызмет көрсету статистикасы
Статистикалық жұмыстардың 2010 жылға арналған жоспарына сәйкес
қызмет көрсету саласы статистикасы бойынша 96 статистикалық
байқау жүргізіліп, 85 статистикалық бюллетень шығарылды. 8 салалық
статистикалық жинақ жарияланды.
Статистикалық ақпараттың сапасын арттыру мақсатында республиканың
облыстары бойынша теміржол және құбыр көлігінің қызметтерін бөлуді
жүзеге асыратын әдістемелік ұсынымдар бекітілді. Дүниежүзілік Туристік
Ұйымның 2008 жылғы халықаралық ұсынымдарын есепке алумен туризм
статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру жөніндегі ұлттық әдістемелік
ұсынымдар әзірленді.
Жаңа редакциядағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне
сәйкес
1990-2008
жылдардағы
салғастырмалы
көрсеткіштерді
қалыптастыру үшін «Қызмет көрсету саласы статистикасы көрсеткіштерінің
жаңа жіктеліміне сәйкес серпінділік қатарларын қайта есептеу әдістемесі»
әзірленді.
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Интернет және ұялы байланыс қызметтерінің дамуын сипаттайтын
байланыс статистикасы бойынша жаңа көрсеткіштер енгізілді.

Баға статистикасы
Баға статистикасы бойынша 2010 жылы 288 айлық байқау, 8 тоқсандық, 6
жартыжылдық және 1 жылдық статистикалық байқау жүргізілді. Жүргізілген
байқаулар негізінде пайдаланушылар үшін келесі ақпарат жарияланды:
222 жедел ақпарат; 383 бюллетень (электронды кестелер); 5 жинақ; 92
баспасөз хабарламасы.
Пайдаланушылардың
қажеттіліктерін
қанағаттандыру
үшін
баға
статистикасының
көрсеткіштері
бойынша
статистикалық
жарияланымдардың саны 2010 жылы өткен жылға қарағанда 5 пайызға
артты.
Баға статистикасы бойынша 2008-2010 жылдардағы
статистикалық жарияланымдар
саны, кезеңділікті есепке алумен

Тұтыну бағаларының индексін есептеу үшін статистикалық деректер қорын
құруға арналған «Мақсаттар бойынша жеке тұтыну жіктеуішіне тауарлық
жайғасымдардың номенклатурасы» ведомстволық стандарты қайта
қаралды. Тұтыну бағаларының индексі қоржынына бағалау үшін мүлдем
жаңа баптар енгізілді, жекелеген жайғасымдар олардағы өкіл-тауарлар
бағаларының ауытқуын азайту мақсатында нақтыланған. Экономиканың
нақты сегментінде бағаларды жинау үшін анықталған өнімдер, қызметтер
мен тауарлар түрлерінің 11 анықтамалығы көкейтесті етілді. Өнеркәсіп
өнімін өндірушілер бағалары индексінің құрамы өнеркәсіп кәсіпорындары
көрсететін өндірістік сипаттағы қызметтің жаңа түрлерінің енгізілуі есебінен
кеңейтілді.
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Баға индекстерін құрудың технологиялық тізбесінде маңызды буындар
реформаланды.
Еуроодақтың
барлық
елдерінің
және
әлемнің
көптеген елдерінің статистикалық тәжірибесінде қолданылатын тәсілге
элементарлық агрегат деңгейінде орташа бағаларды есептеу тәртібі
өзгертілді. Бұл негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің сапасын және
халықаралық салғастырымдылығын, инфляциялық процестерді бағалау
нақтылығын жақсартуды қамтамасыз етеді.
2011 жылғы деректер бойынша ЖІӨ Халықаралық салыстыруларының
жаһандық
раунды
шеңберінде
ТМД
елдерінің
Халықаралық
Салыстыруларының Бағдарламалары үшін баға ақпаратын жинауды
ұйымдастыру жөніндегі даярлық жұмыстарының циклі аяқталды. Тұтыну
тауарларының 8 тобы бойынша өкіл-тауарлардың келісілген тізбелері
анықталды, деректерді жинау кезеңділігі, оларды бақылау және өңдеу
рәсімдері анықталды.

Әлеуметтік және демографиялық статистика
2010 жыл бойы сайтта әлеуметтік және демографиялық статистика
бойынша 42 статистикалық бюллетень, 48 баяндама, 9 баспасөз
хабарламасы және 15 жедел ақпарат орналастырылды.
Мульти-индикаторлық кластерлік зерттеу (бұдан әрі – МИКЗ-4) – ЮНИСЕФ
әзірлеген көптеген көрсеткіштер бойынша зерттеу өткізу жөнінде
ұсынымдар әзірленді. МИКЗ-4 сұрақнамаларын әзірлеу нәтижесінде 2010
жылы 21 жаңа көрсеткіш енгізілді (оның ішінде 6 көрсеткіш – әйелдердің
репродуктивті денсаулығы бойынша, 6 көрсеткіш – қанағаттандырылмаған
қажеттіліктер бойынша, 5 көрсеткіш – әйелдер арасындағы тұрмыстық
зорлық-зомбылық, қалған көрсеткіштер 5 жасқа дейінгі баланың дамуымен,
балаларды тамақтандырумен, жастардың сексуалдық мінез-құлықтары,
түсіктерге және т.б. байланысты). МИКЗ-4 барысында алынған барлық
ақпарат Қорытынды Есепте жарияланады. МИКЗ-4 бойынша қазақ, орыс
тілдерінде жарнама ролигі, презентация слайдтары және Баяндама, ал
ағылшын тілінде МИКЗ туралы презентация орналастырылды.
4 жаңа көрсеткіш енгізілді: интерактивті жабдықтың саны; Интернетке
қолжетімділік; мини бала бақшалардың саны; мини бала бақшаларға
баратын балалардың саны.
Есептіліктің 2 нысаны электронды пішімге ауыстырылды – Білім
беру қызметтері және Денсаулық сақтау қызметтері. Бұдан басқа
жалпымемлекеттік статистикалық есептіліктің 3 нысаны қайта қаралды
(жаңғыртылды).
Агенттік статистикалық ақпаратты тұтынушыларды гендерлік тұрғыда
кешенді ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында «Қазақстанның әйелдері
мен ерлері» статистикалық жинағының шығарылымын жүзеге асырады.
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2010 жылғы 29 қарашада «2009 жылғы Қазақстан Республикасы
халқының санағы. Қысқаша қорытындылар» статистикалық жинағының
презентациясымен журналистер үшін брифинг өткізілді.
PDF/Word
форматындағы жинақ Агенттіктің сайтында қазақ және орыс тілдерінде
орналастырылған, сондай-ақ сайтта баспасөз хабарламалары және
Презентация слайдтары орналастырылған. Санақ қорытындылары
бойынша 20 томнан тұратын 16 серия бойынша тақырыптық жинақтар
дайындалды. Олар да Агенттіктің сайтында орналастырылған.

Еңбек және үй шаруашылықтарын зерттеу
статистикасы
Статистикалық жұмыстардың 2010 жылға арналған жоспарына сәйкес
еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы бойынша 2 ай сайынғы, 4 тоқсан
сайынғы және 7 жылдық байқау орындалды.
2010 жыл бойы еңбек статистикасы бойынша еңбек құны индексін құру
және бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша
әдіснамалық материалдар әзірленді.
Тұрмыс деңгейі статистикасы бойынша табыс көздерін кеңейту және
бақыланбайтын экономикаға қоса есептеу коэффициентін есептеуді
өзгерту бөлігінде Халықтың атаулы ақшалай табысын есептеу (бағалау)
жөніндегі әдістеме көкейтесті етілді.
2010 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметі және Дүниежүзілік банк
арасындағы келісімнің негізінде бірлескен экономикалық зерттеулер
бағдарламасының шеңберінде «Үй шаруашылықтарының бюджетін
зерттеуге арналған жаңа іріктеме әзірлеу» жобасымен жұмыс істеу
аяқталды. Жобаны іске асыру қорытындылары бойынша «Халықтың
тұрмыс деңгейін зерттеу бойынша үй шаруашылықтарын іріктеуді құру
әдістемесі» бекітілді және 2010 жылғы 1 шілдеден бастап зерттеудің үй
шаруашылықтарының жаңа желісіне өтуі жүргізілді.
Статистикалық нысандарды қайта қарау жұмысы жалғастырылды,
сонымен 2010 жылы еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы бойынша 8
статистикалық нысан қайта қаралды.
Респонденттерге жүктемені төмендету мақсатында 2010 жылдан бастап
3 статистикалық нысан бойынша есептерді электронды түрде қабылдау
жүзеге асырылуда.
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ІІ.	Агенттіктің 2010-2014 жылдарға
арналған Стратегиялық жоспарының
орындалуы қорытындылары
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2010-2014 жылдарға
арналған Стратегиялық жоспары 5 стратегиялық бағытты қамтиды:
1) статистикалық əдіснаманы жəне статистикалық құралды жетілдіру;
2) респонденттермен жұмысты жетілдіру;
3) статистикалық ақпаратты пайдаланушылармен жұмысты жетілдіру;
4) мемлекеттік статистика органдары жүйесінің тиімділігін арттыру;
5) статистикалық қызмет саласында халықаралық тəжірибені алу.

1-стратегиялық бағыт бойынша
2010 жылы 5 талдамалық жұмыс жүргізу жоспарланған болатын.
6 талдамалық жұмыс орындалды;
-	Дүниежүзінің және Қазақстанның энергетикалық ресурстары;
-	Сұраныстың
макроэкономикалық
салғастырымдылығын талдау;

көрсеткіштерінің

-

Қазақстан Республикасында мемлекеттік статистиканы жоспарлау
жүйесі: проблемалары мен жетілдіру жолдары;

-

Қоршаған ортаны қорғау жағдайын талдау. Атмосфералық ауаның
ластануына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық факторлар мен
жағдайларды айқындау;

-

2009 жылғы халық санағының деректері бойынша жоспарланатын
балалар санымен тууды анықтау;

-

«Бір терезе» принципі бойынша стандарттарды әзірлеу және енгізу:
Ағымдағы жағдайды талдау.

Статистика салаларының әдіснамасын жетілдіру бөлігінде 17 әдіснамалық
ұсыным қайта қаралып, әзірленді.
2010 жылы 3 жаңа статистикалық байқау енгізілді:
-

келушілерді зерттеу сауалнамасы;

-

балық аулау және аквадақыл өнімдері мен қызметтеріне бағалар;

-

мульти-индикаторлық кластерлік зерттеу;
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Осы байқаулар негізінде «Қазақстан Республикасында келушілерді
(туристерді) іріктемелі зерттеу туралы», «Балық аулау және аквадақыл
өнімдері мен қызметтеріне баға және баға индексі» статистикалық
бюллетеньдері шығарылды.
2010 жылы 48 статистикалық индикаторды енгізу болжанған болатын, іс
жүзінде 51 жаңа статистикалық көрсеткіш енгізілді.
Статистикалық деректердің салғастырымдылығын арттыру мақсатында
(әртүрлі әдістермен есептелген негізгі макроэкономикалық индикаторларды
бағалаулардағы айырмашылықтарды қысқарту) көрсетілген көрсеткіштер
бойынша айырмашылықтардың себептерін талдау жұмыстары жүргізілді.
«Соңғы тұтынуға үй шаруашылықтарының шығындары» бойынша
салыстырмалы айырмашылықтар кестесі дайындалды. Айырмашылықтар
бар көрсеткіштер анықталды. Есептеулерді жетілдіру бойынша бұдан арғы
жұмыстар жүргізілуде.

2-Стратегиялық бағыт бойынша
2010 жылы алғашқы статистикалық деректер санын азайту мақсатында
статистикалық нысандарда 667 алғашқы статистикалық көрсеткіш
жойылды.
Жаппайды іріктемелі зерттеуге ауыстыру шеңберінде келушілерді
зерттеу сауалнамасы бойынша іріктемелі зерттеу жүргізіліп, «Қазақстан
Республикасында келушілерді (туристерді) іріктемелі зерттеу туралы»
статистикалық бюллетень шығарылды.
Қолданыстағы ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық
нысандарын қайта қарауды жүргізу кезінде 10 ведомстволық нысанды
қайта қарау жоспарланды, іс жүзінде 31 нысан қайта қаралды, оның ішінде
6 нысан жойылды.
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың нысандарын
қараумен жоспарланғандай 70 статистикалық нысан қамтылды.

қайта

онымен қатар, 53 статистикалық нысанды электронды түрде қабылдау
бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу жүзеге
асырылды.
Облыстық статистика департаменттермен респонденттерге 24 793 түсінік
теме, кеңестер өткізілді.
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3-Стратегиялық бағыт бойынша
Статистика агенттігінің интернет-ресурсына кірулер саны Агенттіктің
және облыстық статистика департаменттерінің сайтында статистикалық
ақпаратты орналастыру және көкейкесті ету есебінен 280 мыңнан асып
түсті.
Орталық аппаратта Сапа менеджменті жүйесінің ҚР СТ 9001-2001
талаптарына сәйкестігін растау мақсатында Агенттіктің құрылымдық
бөлімшелерінде инспекциялық бақылау өткізілді және стандарт
талаптарына сәйкестігіне растау алынды.
«Алғашқы статистикалық деректерді
стандартының жобасы әзірленді.

ұсыну»

мемлекеттік

қызмет

2010 жылы Халықтың ұлттық санағының қорытындылары бойынша 16
сериялы статистикалық жинақ шығару жоспарланған болатын. 2010 жылғы
29 қарашада «2009 жылғы Қазақстан Республикасының халық санағы.
Қысқаша қорытындылары.» статистикалық жинақтың тұсауы кесілді.
Жарияланымның электронды нұсқасы Статистика агенттігінің сайтында
орналастырылған.

4-Стратегиялық бағыт бойынша
Мемлекеттік органдардың 5 жұмыс істеп тұрған ақпараттық жүйелерімен
өзара іс-қимыл қамтамасыз етілді: ІІМ Автокөлік құралдарының ДҚ; ҚР ӘМ
АХАЖ АЖ, ҚР ӘМ ЖТ МДҚ, ҚР ӘМ МЖТ МДҚ, ҚР ҚМ СК АЖ.
2010 жылғы 19 наурызда «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы қабылданды.

5-Стратегиялық бағыт бойынша
2010 жылы Қазақстан Республикасында халықаралық семинарлар өткізу
шеңберінде Экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің
статистикалық қызметтері басшыларының екінші кездесуі өткізілді. Баға
статистикасы бойынша ТМД өңірі елдерінің 2011 жылға халықаралық
салғастырылымдар бағдарламасының Жаһандық раунды үшін тауарлар
мен қызметтерді келісу бойынша кеңес өткізілді. Қазақстанның мемлекеттік
статистикасының 90 жылдығына орай халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция өткізілді.
Статистика саласындағы халықаралық
агенттігінің 84 қызметкері қатысты.

семинарларда

Статистика
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III.	Статистикалық қызметтер
Статистикалық ақпаратты пайдаланушылар үшін
қызметтер
Статистикалық ақпаратты пайдаланушыларға сұрау жүргізу нәтижелері
бойынша 2010 жылы 85% көбі жарияланатын ақпараттың көлемімен
қанағаттанады. Агенттік сайтынан ақпаратты алатын пайдаланушылар
үлесі 65% құрай отырып, 14 пайыздық тармаққа артты. Ақпаратты ұсыну
нысанымен толық қанағаттанған пайдаланушылардың үлес салмағы 4,8
пайыздық тармаққа артты. Мұның өзінде көбіне талдамалық ақпаратты
сұралғандардың 42% алғымыз келеді. Ресми статистика деректеріне
жоғары сенім деңгейін статистикалық ақпаратты пайдаланушылардың
(75% жоғары) 71% белгіледі.
Статистика агенттігі статистикалық ақпаратты тарату нысаны мен әдістерін
үнемі жетілдіріп отырады, көпшілік қауымға Қазақстанның әлеуметтікэкономикалық дамуы туралы объективті және сапалы ақпаратты
уақытында ұсынуға тырысады.

Жарияланымдар
2010 жылы Агенттік жарияланымның 47 атауын шығарды, соның ішінде:
•

Қазақстанның үдемелі индустриалды-инновациялық дамуының
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске
асыруды мониторингілеу шеңберінде тоқсан сайын «Қазақстанның
үдемелі, индустриалды-инновациялық дамуының 2010-2014
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының көрсеткіштері»
бюллетені шығарылып отырады;

•	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» кітапшасы
шығарылды;
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•

Қазақстанның мемлекеттік статистикасының 90 жылдығына
орай «Қазақстанның мемлекеттік статистикасы. 90 жыл»
жинағы, «Қазақстанның мемлекеттік статистикасының даму
перспективалары» кітапшасы, «Қазақстан статистикасы: даму
қорытындылары мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция баяндамаларының жинағы шығарылды;

•

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында
«Қазақстан тәуелсіздік жылдарында» жинағы шығарылды.

www.stat.gov.kz

Барлық статистикалық жарияланымдар орыс және қазақ тілдерінде
шығарылады. Ақпаратпен халықаралық алмасу мақсатында жарияла
нымдардың бір бөлігі ағылшын тілінде шығарылады.
Халықаралық тәжірибені ескере отырып статистикалық жарияланымдар
құрылымы мен мазмұнын жетілдіру, полиграфиялық орындау сапасы мен
дизайнын жақсарту бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде.

Интернет және электронды тарату
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік)
интернет-ресурсы www.stat.gov.kz өз пайдаланушыларын Қазақстанның
барлық өңірлері бойынша өзекті статистикалық ақпаратпен қамтамасыз
ететін статистикалық ақпаратты таратудың негізгі арналардың бірі болып
табылады.
Бүгінгі күні Интернет-ресурста «Қазақстан цифрларда», «Жарияла
нымдар», «Агенттік туралы», «Респонденттерге» сияқты және т.б.
бөлімдерде
ұсынылған
әртүрлі
статистикалық
материалдардың
топтамасы жарияланады. Сондай-ақ Интернет-ресурста соңғы 5 жылға
негізгі көрсеткіштер бойынша ақпарат, 10-нан астам жылға серпінділік
қатарлар, сондай-ақ жаңалықтар мен Агенттіктің баспасөз хабарламалары,
әдіснамалық түсініктемелер, жоспарлар мен есептер, бейне материалдар,
әртүрлі кестелік және кескіндік материалдар жарияланатын барлық
салалар бойынша деректер ұсынылған.
Барлық ақпараттық материалдар Интернет-ресурста Статистикалық
жұмыстар жоспарына сәйкес орналастырылады. Интернет-ресурстың
әрбір бөлімі тиісті өзекті әрі дәйекті статистикалық ақпаратты ұсынады.
Мәселен,
«Жарияланымдар»
бөлімінде
әртүрлі
статистикалық
жинақтар мен журналдар, сондай-ақ статистиканың 20 саласы бойынша
бюллетеньдер ұсынылған.
Саланың әрбір бетінде пайдаланушылар
қосымша ақпарат алу үшін жүгіне алатын байланысушы тұлғалардың
деректері жарияланады.
Интернет желісі арқылы Агенттік қызметкерлерімен Интернет-ресурста
тиісті бөлімдерде де жарияланатын статистикалық ақпаратты электронды
тарату жүзеге асырылады. 2010 жылы Интернет-ресурстан жыл сайын
40-тан астам атауы орналастырылатын баспасөз хабарламаларын
электронды таратуға 1084 пайдаланушы жазылған. Интернет-ресурс
арқылы электрондық таратуды жасау жұмыстары жалғастырылуда.
Интернет-ресурс электронды ақпараттық қызмет көрсетуден басқа
пайдаланушыларға өздерін қызықтыратын сұрақтарды «Блоктар»
бөлімінде қоюға және оларға жауап алуға, сонымен қатар Агенттік
қызметкерлеріне кеңес үшін жүгінулеріне мүмкіндік беретін электронды
интерактивті қызметтер ұсынады.
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Интернет-ресурсқа ай сайын 30 мыңнан астам Интернет желісін
пайдаланушы кіреді. 2010 жылы келушілердің ең жоғары саны қазан
айында тіркелді – 45 097.
Шетелдік пайдаланушылар мен халықаралық ұйымдарға статистикалық
деректер бойынша 130-дан астам (жоспар бойынша 100) сұрақнамаға
жауаптар берілді.

Респонденттерге арналған қызметтер, статистикалық
жүктемені төмендету
2010 жылы алғашқы статистикалық деректерді ұсынатын респонденттердің
қанағаттанушылығына пікіртерім жүргізілді.
Агенттік жұмысымен
қанағаттанушылық деңгейін 995 сауалнама қатысушыларының 75%
артығы белгіледі, бұл сұралғандардың 66% құрады.
Статистика
органдарының ұсынылатын алғашқы деректердің құпиялылығына
кепілідігін толыққанды қамтамасыз ететініне сенімді респонденттер
үлесі өткен жылмен салыстырғанда артып, 96%-ды құрады. Пікіртерім
нәтижелері бойынша респонденттердің 79% статистикалық нысандарды
электронды түрде тапсыруға дайын. Агенттік сайтында орналастырылған
ақпаратты пікіртерім қатысушыларының 54%-ы пайдаланады.
Агенттікпен барлық аумақтық бөлімшелерде «бір терезе» принципі
бойынша жұмыс қызметі – респонденттермен жұмыс бойынша басқарма
енгізілді, ол:
1) респонденттерден алғашқы статистикалық ақпаратты жинауды
қамтамасыз етеді;
2) ұсынылған деректердің дәйектілігін бақылауды жүзеге асырады;
3) статистикалық тіркелімге өзгерістер енгізеді;
4) респонденттерді статистикалық нысандар бланкілерімен және
оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтармен қамтамасыз етеді;
5) респонденттерге оларға ыңғайлы нысанда әдіснамалық және
консультативтік қолдау көрсетеді;
6) қажетті анықтамалық ақпаратты қамтамасыз етеді.
Статистиканың аумақтық органдарының веб-сайтында респонденттер
үшін әр түрлі ақпараттар орналастырылады (семинарлар жоспары,
статистикалық нысандар тізбесі және т.б.). Сонымен қатар өңірлік
деңгейлерде «бір терезе» принципін енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде.
Респонденттерге жүктемені төмендету мақсатында статистикалық
нысандар, оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтардың сапасы жақсаруда,
сондай-ақ әкімшілік дереккөздер деректерін пайдалану кезінде
статистикалық нысандарды оңтайландыру жұмыстары жүргізілуде.
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IV.	Статистика жөніндегі статистика
Кадрлық потенциалы
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жалпы штат саны 2011
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3 170 қызметкерді құрайды, оның
ішінде: Агенттіктің орталық аппаратында 260 қызметкер, аумақтық
бөлімшелерде 2 910 қызметкер.
Агенттікте жұмыс істейтін әйелдердің жалпы саны 201 адамды құрады,
олардың жұмыс істейтіндердің жалпы санынан үлес салмағы 82,7%.
Агенттік мемлекеттік қызметшілерінің орташа жас мөлшері 33,8 жасты
құрайды.
Неғұрлым үлкен үлес салмақты (55,2%) 30 жасқа дейінгі қызметкерлер
құрайды, неғұрлым төмен (9,1%) 51 жастан үлкендер.
Жоғары білімі бар мемлекеттік қызметкерлер 242 адам немесе жалпы
санынан 99,6%. 143 қызметкердің жоғары экономикалық білімі бар, немесе
59,1%, олардың 8 адамның ғылыми дәрежесі бар, 37 адамның немесе
15,3% біреуден көп жоғары білімі бар.
Ұлттық құрамы бойынша Агенттіктің мемлекеттік қызметшілері келесідей
бөлінеді:
қазақтар - 221 адам (90,9%);
орыстар - 19 адам (7,8%);
басқалар - 3 адам (1,2%), оның ішінде: татарлар 2, қырғыздар 1.
Қызметкерлердің мемлекеттік қызметінің орташа өтілі 6,9 жылды құрайды,
оның ішінде:
бір жылға дейін – 26 адам (10,7%);
1-ден 5 жылға дейін – 105 адам (43,2%);
5-тен 10 жылға дейін – 59 адам (24,3%);
10-нан 15 жылға дейін – 21 адам (8,6%);
15-тен 20 жылға дейін – 13 адам (5,4%);
20 жылдан астам – 19 адам (7,8%).
Агенттік қызметкерлерінің атқаратын лауазымындағы орташа өтілі 2,2
жылды құрайды, оның ішінде:
бір жылға дейін 56 адам (23%);
1-ден 5 жылға дейін – 181 адам (74,5%);
5 жылдан астам – 6 адам (2,5%).
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Қазіргі уақытта Агенттікте Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын бітірген 4 қызметкер және
«Болашақ» бағдарламасы бойынша оқытудан өткен 5 қызметкер жұмыс
істейді.
Даярлау (қайта даярлау), біліктілікті арттыру курстарында оқытудан
орталық аппараттың 20 қызметкері өтті.

Халықаралық ынтымақтастық
Агенттіктің халықаралық өзара іс-қимылдары әртүрлі статистикалық
ұйымдармен (БҰҰ Статистикалық комиссиясы, БҰҰ Еуропалық
Экономикалық Комиссиясы, Экономикалық Ынтымақтастық және Даму
Ұйымы, Еуростат, Түрік Халықаралық ынтымақтастық агенттігі, ТМД
Статистикалық комитеті және басқалары) және ұлттық статистикалық
офистермен (Норвегия, Германия, Түркия, Әзірбайжан және басқалары)
көптараптық және екітараптық деңгейлерде іске асырылады.
Шет елдермен өзара тиімді ынтымақтастық жалғасуда. Қазіргі уақытта
Қазақстан және Норвегия сапаны басқару, ұлттық шоттар, тіркелімдер және
баға статистикасы бойынша жобаларды іске асыруда, осының шеңберінде
екі ел мамандарының өзара келіп-кету сапарлары жүзеге асырылады.
Агенттік Германияның Федералдық статистикалық басқармасымен
табысты жұмыс істейді, атап айтқанда, тауарлық-экономикалық
ынтымақтастық жөніндегі қазақстандық-германдық үкіметаралық жұмыс
тобы шеңберінде қызмет көрсету статистикасы және сауда статистикасы
саласында.
2010 жылы Дүниежүзілік банкпен ынтымақтастықта Қазақстанның
статистикалық жүйесін кешенді дамыту бойынша жұмыс басталды.
2010 жылы Қазақстан БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхитқа арналған
экономикалық және әлеуметтік комиссиясының (АТМЭК) Статистика
комитеті бюросының Вице-Төрағасы болғанын атап өту қажет.
2010 жылғы 9 қарашада ТМД елдері Статистикалық қызметтерінің
басшылары кеңесінің 44-інші отырысында ҚР Статистика агенттігінің
төрағасы Ә.А. Смайылов Кеңестің Төрағасы болып тағайындалды.
Басқа халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықтың маңыздылығы
кем емес. Агенттіктің өз қызметкерлерін жыл сайын халықаралық
ынтымақтастық бойынша Бірікккен Вена институтының, Халықаралық
валюта қорының, Корея, Жапония және Түрік агенттіктерінің оқу
курстарына (KOICA, JICA және ТІСА) бағыттау мүмкіндігі бар.
2010 жылы Агенттіктің 84 қызметкері шетелде келесі бағыттар бойынша
статистика саласында тәжірибемен алмасу және біліктілікті арттыру
курстары бойынша 30-дан астам іс-шараларға қатысты:
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-

метадеректер бойынша;

-

көші-қон статистикасы бойынша;

-

ресми статистиканың сапасы бойынша;

-

гендерлік статистика бойынша;

-

статистикалық ақпаратты тарату бойынша;

-

адами ресурстарды басқару бойынша;

-

бизнес тіркелімдер және олардың бизнес статистикасында рөлі
бойынша;

-

жұмыспен қамтуды өлшеу бойынша;

-

статистиканы ақпараттандыру
логиялар және т.б. бойынша.

және

коммуникациялық

техно

Қазақстан Республикасында халықаралық өкілдердің қатысуымен
статистика бойынша 4 халықаралық семинар (жоспар бойынша 1) өткізілді.
Түркияның, Румынияның, Кореяның статистикалық қызметтерімен,
ТМД Статистикалық комитетімен, Еуростат, ЮНФПА және ЮНИСЕФпен ынтымақтастық туралы 6 халықаралық меморандумға қол қойылды.
Иранмен меморандумға қол қою бойынша жұмыс жүргізілуде.
Агенттіктің статистикалық әлеуетін дамыту мақсатында
Республикасында
халықаралық
сарапшылардың
13
ұйымдастырылды.

Қазақстан
миссиясы

Ақпараттық технологиялар
Агенттік ағымдағы ақпараттық инфрақұрылымды даму үшін озық ақпа
раттық технологияларды және «электрондық үкімет» инфрақұры
лымымен және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен
интеграцияланған телекоммуникациялық жүйелерді қолдана отырып,
республикалық ауқымды қамтитын, өзіне пайдаланылатын және құры
латын ақпараттық жүйелердің жиынтығын біріктіретін «е-Статистика»
интеграцияланған ақпараттық жүйесін («е-Статистика» ИАЖ) құру
бойынша жұмыстарды жүргізуде.
«е-Статистика» ИАЖ 18 компонентті қамтиды, оның 4-і дамытуды талап
етпейді және 4 компоненті дамытуға жатады, ал 10 компонент әзірлеуге
жатады.
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Жобаны іске асырудан түсетін пайда:
1.	Мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар (ақпарат дереккөздері) үшін:
•
•
•

сұрауды электронды түрде өңдеуге біртіндеп көшу, қағаздық
өңдеуден шығу;
статистикалық деректермен қамтамасыз ету;
есептілікті қалыптастыруға және ұсынуға кететін уақыт және нақты
шығындарды қысқарту.

2.	Мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғалар (ақпаратты
алушы) үшін
•
•
•

қажетті ақпаратты іздеуге және алуға уақытты қысқарту;
статистикалық ақпаратты өзінің ақпараттық жүйелерінде бастапқы
ақпарат ретінде тиімді пайдалану мүмкіндігі;
алынатын ақпараттың неғұрлым кең ауқымы.

3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі үшін:
•
•

барлық қызметтерді электронды түрге ауыстыру;
жұмыстың тиімділігін арттыру.

Жобаны іске асыру 2011-2013 жылдарға жоспарланған, алайда 2010
жылдың мынадай компоненттер әзірленді:
•
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«Он-лайн режимінде деректерді жинау» АЖ респонденттерге
Агенттіктің веб-порталында статистикалық есептілік бланктерін
цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, кеңседен шықпай толтыруға
мүмкіндік береді,
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•

«Әкімшілік деректер» ДҚ алғашқы әкімшілік статистикалық
ақпаратты көшіруге, қайта құруға, біріздеуге, сақтауға және олар
бойынша есептерді зерттеуге және дайындауға арналған;

•

«Ақпараттық-талдамалық жүйе» пайдаланушыларға қажетті
кестелік, графикалық немесе географиялық бейнеде қажетті
ақпарат алуға мүмкіндік береді.

«е-Статистика» ИАЖ құру, сондай-ақ басқа АЖ-мен интеграциялау
статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау процесін орталықтандырады
және статистикалық тіркелімдер жұмысын жетілдіреді.

Статистика саласында нормативтік-құқықтық базаны
жетілдіру
2010 жылғы 16 сәуірде Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік
статистика туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттік статистика және салық салу мәселелері бойынша
өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы
Заңдары күшіне енді.
Заңдар:
-

статистикалық ақпаратты түзу
пайдаланудың толықтылығына;

кезінде

әкімшілік

деректерді

-

алғашқы статистикалық ақпарат құпиялылығының кепілін бекітуге
лауазымды тұлғалардың құпиялылықты сақтамағаны үшін
жауапкершілігін күшейтуге;

-

мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды тұлғаларының
алғашқы статистикалық деректерді ұсыну бойынша статистика
органдарының жұмысына және респонденттердің қызметіне
араласпауына;

-	Агенттіктің
тарапынан
ресми
статистикалық
ақпаратты
қалыптастыру саласында барлық мемлекеттік органдардың
қызметіне үйлестіруді күшейтуге бағытталған.
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан әрі – негізі Заң) негізгі мақсаты мемлекеттік статистика саласында
мемлекетік саясаттың құқықтық негіздерін құру болып табылады.
Заң қоғамды, мемлекеттік және халықаралық қоғамдастықты Қазақстан
Республикасының әлеуметтік, экономикалық, демографиялық және
экологиялық жағдайы туралы толық, дәйекті, сапалы, ғылыми-негізделген
және уақтылы мемлекеттік статистикамен қамтамасыз етуге бағытталған
және статистикалық ақпаратты пайдаланудың мақсатын (тек статистикалық
мақсатта) нақты анықтауға мүмкіндік береді, бұл респонденттер ұсынатын
алғашқы статистикалық ақпараттың сапасын арттырады. Респонденттер

19

ұсынатын алғашқы статистикалық деректердің құпиялылығын қамтамасыз
ету бірінші кезекте кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қорғауға
бағытталған, бұл мемлекеттік статистика органдарына кіретін мемлекеттік
органдарға сенімді арттыруға мүмкіндік береді және пайдаланушыларды
дәйекті статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етеді.
Негізгі Заңда құқық қолдану тәжірибесіндегі әр түрлі ұғынылуын алдын алу
мақсатында үй шаруашылықтарының мазмұнын ашатын және көрсетілген
функцияның (шаруашылық бойынша есепке алу – үй шаруашылықтары
бойынша әкімшілік деректерді қалыптастыру процесі) іске асырылуын
анықтайтын норма көзделген.
Негізгі Заң Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық
комиссиясы өңіріндегі ресми статистиканың негіз құрайтын принциптеріне
сәйкес келеді.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік
статистика және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер және
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы ілеспе
заң болып табылады. Осы заң заңнамалық актілердегі терминологияны
негізгі Заңға сәйкестендіруді көздейді.
Анықтамаларды нақтылау, мемлекеттік органдардың құзыретін қозғайтын
нормаларды негізгі Заңдағы терминологияға және тұжырымдаға
сәйкестендіру, уәкілетті органның әкімшілік дереккөздердің деректеріне
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 105 заңнамалық актіге өзгерістер
енгізілді. Дүниежүзілік Банкпен өзара іс-қимыл жасау бойынша Қазақстан
Республикасында бизнесті жүргізу (Doing business) қолайлылығының
деңгейі жөніндегі рейтингті тағайындау бойынша жүргізілетін жұмыс
шеңберінде бірқатар заңдарға мемлекеттік статистика саласында уәкілетті
органда тіркеудің құжатсыз нысанын көздейтін өзгерістер енгізілді,
яғни статистикалық карточканың күші жойылды. Тиісінше, заңнамалық
актілерден кәсіпкерлік субъектілерінің құрылтайшы құжаттармен қатар
статистикалық карточканы міндетті ұсынуын көздейтін нормалар алынып
тасталуда.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Атап айтқанда, респонденттерді
сәйкестендіруге мүмкіндік беретін алғашқы статистикалық деректерді,
статистикалық ақпаратты немесе деректер қорын жоғалтқаны, сатқаны,
бергені немесе өзге де заңсыз жария еткені үшін әкімшілік және қылмыстық
жауаптылық көзделген.
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Сапа менеджменті жүйесі
Агенттікте ҚР СТ ИСО 9001 ұлттық стандартының талаптарына сәйкес
келетін сапа менеджменті жүйесі енгізілді. Агенттік жыл сайын стандарт
талаптарына сәйкестікті растайды.
2010 жылы жүргізілген инспекциялық бақылаудың қорытындылары
бойынша сыртқы аудиторлар жүйе нәтижелілігінің артуын атап өтті. 2011
жылы аумақтық статистика органдарында сапа менеджменті жүйесін
енгізуді бастау жоспарлануда.
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Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің құрылымы/Структура Агентства Республики Казахстан по статистике
Төраға/ Председатель
Смаилов А.А.
a.smailov@stat.kz

Төрағаның орынбасары/Заместитель
Председателя
Айдапкелов Н.С.
n.aidapkelov@stat.kz
Баға статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики цен
Кривко Н.И.
nkrivko@stat.kz
Тұтыну бағаларының
статистикасы
басқармасы/
Управление ста
тистики потреби
тельских цен
Шауенова А.С.
ashauenova@stat.kz
Өндіріс саласы
және қызмет көр
сету бағаларының
статистикасы бас
қармасы/Управление
статистики цен
производственной
сферы и услуг
Оспанова Д.Н.
dospanova@stat.kz
Аграрлық сектор
және құрылыс
жұмыстары баға
ларының статисти
касы басқармасы/
Управление статис
тики цен аграрного
сектора и строи
тельных работ
Тлепбергенова Э.Н.
etlepbergenova@
stat.kz
Бағалық салғас
тырулар басқар
масы/ Управление
ценовых сопос
тавлений
Джапарова Г.Б.
g.dzhaparova@
stat.kz

Әлеуметтік және
демографиялық
статистика
департаменті/
Департамент
социальной и
демографической
статистики
Куканова Г.Ж.
G.Kukanova@stat.kz

Еңбек және
тұрмыс деңгейі
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики труда
и уровня жизни
Евстафьев В.Е.
vevstafyev@
stat.kz

Әлеуметтік
статистика
басқармасы/
Управление
социальной
статистики
Амирханова М.М.
mamirhanova@
stat.kz

Еңбек
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики труда
Белоносова Н.Е.
nbelonosova@
stat.kz

Демографиялық
статистика
басқармасы/
Управление
демографической
статистики
Касенова А.К.
a.kasenova@stat.kz

Тұрмыс деңгейі
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики уровня
жизни
Караулова Г.С.
gkaraulova@
stat.kz

Хатшылық/Секретариат
Ішкі бақылау басқармасы/
Управление внутреннего контроля

Жауапты хатшы/ Ответственный секретарь
Шокаманов Ю.К.
(барлық департаменттер/ все департаменты)
ushokamanov@stat.kz
Жарияланымдар
және ақпараттық
технологиялар
департаменті/
Департамент
публикаций и инф.
технологий
Жармухамбетов Д.
D.Zharmukhambetov
@stat.kz
Жарияланымдарды
дайындау басқар
масы/ Управление
подготовки
публикаций
Сарсембина А.М.
asarsembina@
stat.kz
Статистикалық
ақпаратты тарату
басқармасы/
Управление
распространения
статистической
информации
Ахамбаева А.Б.
a.akhambaeva@
stat.kz
Ақпараттық
қауіпсіздік және
бағдарламалықаппараттық қамта
масыз ету басқар
масы/ Управление
информационной
безопасности
и программноаппаратного
обеспечения
Ақпараттық жүйе
лерді дамыту және
интеграциялау
басқармасы/
Управление разви
тия и интеграции
информационных
систем

Құқықтық
және ұйымдық
қамтамасыз ету
департаменті/
Департамент
правового и
организационного
обеспечения
Бралина С.К.
s.bralina@stat.kz

Қаржы және
құжаттамалық
қамтамасыз ету
департаменті/
Департамент фи
нансов и докум.
обеспечения
Кенжебаева А.С.
A.Kenzhebaeva@
stat.kz

Статистикалық
жұмыстарды жос
парлау басқармасы/
Управление пла
нирования статис
тических работ
Рахимбеков Б.А.
B.Rakhimbekov@
stat.kz

Құқықтық
қамтамасыз ету
басқармасы/
Управление
правового
обеспечения
Кабулова Б.Д.
b.kabulova@stat.kz

Бюджеттік
жоспарлау
басқармасы/
Управление
бюджетного
планирования
Каримова Д.А.
D.Karimova @stat.kz

Кадрлық
қамтамасыз ету
басқармасы/
Управление
кадрового
обеспечения
Чикаева Б.К.
B.Chikaeva@stat.kz

Бухгалтерлік есеп
және есептілік
басқармасы/
Управление бухгал
терского учета и
отчетности
Нурмуханбетова Р.Т.
R.Nurmuhanbetova@
stat.kz

Әкімшілік есепке
алу басқармасы/
Управление
административного
учета

Мемлекеттік сатып
алулар басқармасы/
Управление госуд.
закупок
Кирибаев Т.Р.
T.Kiribaev@stat.kz

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

Статистикалық
үдерістерді дамыту
басқармасы/
Управление
развития статисти
ческих процессов
Тарасова Н.В.
N.Tarasova@stat.kz

Мемлекеттік
тіл басқармасы/
Управление
государственного
языка
Ешекенова С.А.
SAmangeldieva@
stat.kz

Стратегиялық
даму департа
менті/Департамент
стратегического
развития
Орунханов К.К.
k.orunkhanov@
stat.kz
Статистикалық
құралдарды дамыту
басқармасы/ Управ
ление развития
статистического
инструментария
Дауранова П.И.
pdauranova@stat.kz

Халықаралық байланыстар басқармасы/
Управление международных связей
Төрағаның орынбасары/Заместитель Председателя
Джаркинбаев Ж.А.
zh.jarkinbayev@stat.kz
Ұлттық шоттар
департаменті/
Департамент
национальных
счетов
Исмурзина Г.Х.
gismurzina@stat.kz
Экономикалық
баланстар басқар
масы/ Управление
экономических
балансов
Малдыбаева Г.С.
gmaldybaeva@
stat.kz
Ағымдағы
шоттар және
конъюнктуралық
зерттеулер басқар
масы/ Управление
текущих счетов и
конъюнктурных
обследований
Жинақтау шоттары
және қосалқы
шоттар басқар
масы/ Управление
счетов накопления
и вспомогательных
счетов
Демесинова А.А.
ademesinova@
stat.kz
Құрылымдық
статистика басқар
масы/Управление
структурной
статистики
Мисюра М.В.
mmisyura@stat.kz

Өндіріс және
қоршаған орта
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики про
изводства и окр.
среды
Епбаева А.Т.
aepbaeva@stat.kz
Өнеркәсіп
статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики
промышленности
Рябенко Н.Н.
nriabenko @stat.kz

Қызмет көрсету
статистикасы
департаменті/
Департамент
статистики услуг
Якупова З.Р.
zyakupova @stat.kz
Қызмет көрсету,
көлік және байла
ныс статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики услуг,
транспорта и связи
Раисов Д:Д.
D.Raissov@stat.kz

Аграрлық сектор
статистикасы бас
қармасы/ Управ
ление статистики
аграрного сектора
Тимофеева С.А.
s.timofeeva@stat.kz

Инновациялар
және туризм
статистикасы
басқармасы
/Управление ста
тистики инноваций
и туризма
Нукушева С.К.
s.nukusheva@
stat.kz

Құрылыс және
инвестициялар
басқармасы /
Управление
строительства и
инвестиций
Алимбетова М.А.
m.alimbetova@
stat.kz

Сауда статистикасы
басқармасы/
Управление
статистики торговли
Джартыбаева А.К..
a.dzhartibaeva@
stat.kz

Тіркелімдер және
сыныптамалар
департаменті/
Департамент
регистров и
классификаций
Султанова З.М.
zsultanova@stat.kz
Әлеуметтік
тіркелімдер
басқармасы/
Управление
социальных
регистров
Сагатов А.Е.
asagatov@stat.kz
Сыныптауыштар
мен метадеректерді
жүргізу басқармасы/
Управление ве
дения классифика
торов и метаданных
Чалова Е.С.
e.chalova@stat.kz
Экономикалық
тіркелімдер
басқармасы/
Управление
экономических
регистров
Кунашев А.У.
akunashev@stat.kz
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Приветственное слово
Председателя Агентства по
статистике Республики Казахстан
Для органов статистики 2010 год ознаменован 90-летием государственной
статистики Казахстана и проведением Всемирного дня Статистики.
Статистика отражает реальность жизни в цифрах. Она необходима
для принятия правильных решений государственных проблем, для их
предупреждения, а также для наблюдения динамики развития общества
и страны в целом.
В нашей республике происходят значительные изменения, которые
отражаются не только в статистических показателях, но и в самой системе
государственной статистики.
Среди провозглашенных ООН прав человека имеется право на получение
достоверной и объективной информации, которое признается наряду
с другими жизненно важными правами. Не только Правительство, но
и каждый гражданин должны иметь доступ к информации обо всех
процессах, происходящих в экономической, социальной, демографической
и экологической сферах страны. Все права граждан, в том числе на
объективную и достоверную информацию должны быть реализованы
в полной мере. Государственная статистика должна служить всему
обществу, учитывать мнение и интересы широкой общественности.
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I. Итоги выполнения Плана
статистических работ 2010 года
Статистика национальных счетов
В соответствии с Планом статистических работ были проведены
10 статистических наблюдений по структурной статистике и 14 – по
конъюнктурным обследованиям, произведены расчеты следующих
показателей:
•	Валовой внутренний продукт методом производства на квартальной
и годовой основе, в текущих и постоянных ценах;
•	Валовой внутренний продукт методом доходов на квартальной и
годовой основе, в текущих ценах;
•	Валовой внутренний продукт методом конечного использования на
квартальной и годовой основе, в текущих и постоянных ценах;
•	Валовой региональный продукт на квартальной и годовой основе, в
текущих и постоянных ценах;
•	Краткосрочный экономический индикатор на ежемесячной основе;
•

Производительность труда на квартальной и годовой основе;

•	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП;
•	Индекс предпринимательской уверенности;
•	Индекс потребительской активности.
Были сформированы следующие счета и балансы:
•	Все текущие счета СНС;
•	Счета накопления СНС – счет операций с капиталом, финансовый
счет;
•	Таблицы «ресурсы – использование» и «затраты – выпуск»;
•	Вспомогательный счет туризма;
•	Баланс основных средств.
По результатам проведенных расчетов для пользователей в 2010 году
были подготовлены следующие формы представления информации:
Пресс-релизы - 28 единиц; экспресс-информации – 47; статистические
бюллетени – 30; сборники – 3; разделы доклада - 13; электронные таблицы
– 13.
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Статистика производства
В соответствии с Планом статистических работ на 2010 год по статистике
сферы производства было проведено 147 статистических наблюдений,
выпущено 103 статистических бюллетеней. Опубликовано 5 отраслевых
статистических сборников.
Для информационного обеспечения Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы (далее Программа), ежеквартально
публикуются данные по основным индикаторам, характеризующим
состояние и развитие приоритетных отраслей экономики: нефтегазового
сектора, горно-металлургической, химической и строительной продукции,
фармацевтической и легкой промышленности, машиностроения и
электроэнергии, агропромышленного комплекса. В соответствии с
Программой публикуются целевые индикаторы, отражающие объем
инвестиций в основной капитал и объем произведенной продукции (работ,
услуг) в специальных экономических зонах республики.
В рамках Программы ежемесячно проводится мониторинг о
ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в Карту
индустриализации Казахстана.
С целью мониторинга уровня казахстанского содержания закупаемых
товаров, ежемесячно отслеживаются индикаторы, характеризующие
долю промышленной продукции, отгруженной по госзакупкам и закупкам
национальных компаний в республиканском объеме отгруженной
промышленной продукции.

Статистика услуг
В соответствии с Планом статистических работ на 2010 год по статистике
сферы услуг было проведено 96 статистических наблюдений, выпущено 85
статистических бюллетеней. Опубликовано 8 отраслевых статистических
сборников.
В целях повышения качества статистической информации утверждены
методические рекомендации, позволяющие осуществлять распределение
транспортных услуг железнодорожного и трубопроводного транспорта по
областям республики. С учетом международных рекомендаций Всемирной
Туристской Организации 2008 года подготовлены национальные
методические рекомендации по формированию показателей статистики
туризма.
Для формирования сопоставимых показателей за 1990-2008 годы
в соответствии с новой редакцией Общего классификатора видов
экономической деятельности разработана «Методика пересчета
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динамических рядов в соответствии
показателей статистики сферы услуг».

с

новыми

классификациями

Введены новые показатели по статистике связи, характеризующие
развитие услуг Интернета и сотовой связи.

Статистика цен
По статистике цен в 2010 году было проведено 288 месячных наблюдений,
8 – квартальных, 6 – полугодовых и 1 годовое статистическое наблюдение.
На основе проведенных наблюдений была опубликована следующая
информация для пользователей: 222 – экспресс-информации; 383 –
бюллетеней (электронные таблицы); 5 сборников; 92 пресс-релиза.
Для удовлетворения потребностей пользователей число статистических
публикаций по показателям статистики цен за 2010 год относительно
предыдущего года увеличено на 5 процентов.
Статистические публикации по статистике цен в 2008-2010гг.
количество с учетом периодичности

Пересмотрен ведомственный стандарт «Номенклатуры товарных
позиций к Классификатору индивидуального потребления по целям»,
предназначенной для создания статистической базы данных для расчета
индекса потребительских цен. В корзину индекса потребительских
цен введены совершенно новые для оценки статьи, отдельные
позиции детализированы с целью уменьшения вариации цен товаровпредставителей в них. Актуализированы 11 справочников видов продукции,
услуг и товаров, определенных для сбора цен в реальном сегменте
экономики. Состав индекса цен производителей промышленной продукции
расширен за счет включения новых видов услуг производственного
характера, оказываемых промышленными предприятиями.
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Реформированы важнейшие звенья в технологической цепочке
построения индексов цен. Изменен порядок расчета средних цен на
уровне элементарного агрегата на подход, применяемый в статистической
практике всех стран Евросоюза и большинства стран мира. Это обеспечит
улучшение качества и международную сопоставимость ключевых
макроэкономических показателей, точность оценки инфляционных
процессов.
Завершен цикл подготовительных работ по организации сбора ценовой
информации для Программы Международных Сопоставлений стран
СНГ в рамках Глобального раунда международных сопоставлений ВВП
по данным за 2011 год. Подготовлены согласованные перечни товаровпредставителей по 8-ми группам потребительских товаров, определены
периодичность сбора данных, процедуры их контроля и обработки.

Социальная и демографическая статистика
В течение 2010 года на сайте размещено 42 статбюллетеня, 48
докладов, 9 пресс-релизов и 15 экспресс-информаций по социальной и
демографической статистике.
Разработаны рекомендации по проведению Мульти-индикаторного
кластерного обследования (далее МИКО-4) – Обследование по
множественным показателям, разработанный ЮНИСЕФ. В результате
разработки вопросников МИКО-4 в 2010 году внедрен 21 новый
показатель (из них 6 показателей – по репродуктивному здоровью
женщин, 6 показателей – по неудовлетворенным нуждам, 5 показателей
– по бытовому насилию среди женщин, остальные показатели связаны с
развитием ребенка до 5 лет, питанием детей, по сексуальному поведению
молодежи, аборты и тп.). Вся полученная информация в ходе МИКО-4
будет опубликована в Итоговом Отчете. По МИКО-4 размещен рекламный
ролик, слайды презентаций и Доклад на казахском и русском языках, а на
английском – слайды презентации о МИКО.
Введены 4 новых показателя - количество интерактивного оборудования;
доступ к Интернету; количество минисадиков; численность детей,
посещающих минисадики.
2 формы отчетности переведены на электронный формат - Услуги
образования и Услуги здравоохранения. Кроме того, осуществлен
пересмотр (модернизация) 3-х форм общегосударственной отчетности.
Агентством в целях комплексного информационного обеспечения
потребителей статистической информацией в гендерном аспекте
осуществляет выпуск статистического сборника «Женщины и мужчины
Казахстана».

7

29 ноября 2010 года прошел брифинг для журналистов с презентацией
статистического сборника «Перепись населения Республики Казахстан
2009 года. Краткие итоги». Сборник в формате PDF/Word размещен на
сайте Агентства на казахском и русском языках, там же размещены прессрелизы и слайды Презентаций. По итогам переписи были подготовлены
тематические сборники по 16 сериям, состоящих из 20 томов, которые
размещены на сайте Агентства.

Статистика труда и обследований домашних
хозяйств
Согласно Плану статистических работ на 2010 год по статистике труда и
уровня жизни выполнено 2 ежемесячных, 4 ежеквартальных и 7 годовых
наблюдений.
В течение 2010 года по статистике труда разработаны методологические
материалы по построению индекса стоимости труда и формированию
показателей неформальной занятости.
По статистике уровня жизни актуализирована Методика по расчету
(оценке) номинальных денежных доходов населения, в части расширения
источников доходов и изменения расчета коэффициента досчета на
ненаблюдаемую экономику.
В 2010 году на основе соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Всемирным Банком в рамках программы совместных
экономических исследований закончена работа над проектом «Разработка
новой выборки для обследования бюджета домашних хозяйств». По
итогам реализации проекта утверждена «Методика построения выборки
домашних хозяйств по обследованию уровня жизни населения» и с 1 июля
2010 года произведен переход обследования на новую сеть домашних
хозяйств.
Продолжена работа по пересмотру статистических форм, так в 2010 году
по статистике труда и уровня жизни пересмотрено 8 статистических форм.
В целях снижения нагрузки на респондентов, по 3-м статистическим
формам, начиная с 2010 года, осуществляется прием отчетов в
электронном виде.
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II. Итоги выполнения
Стратегического плана
Агентства на 2010-2014 годы
Стратегический план Агентства Республики Казахстан по статистике на
2010-2014 годы содержит 5 Стратегических направлений:
1) совершенствование статистической методологии и статистического
инструментария;
2) совершенствование работы с респондентами;
3) совершенствование работы с пользователями статистической
информации;
4) повышение эффективности системы органов государственной
статистики;
5) получение международного опыта в области статистической
деятельности.

По Стратегическому направлению 1
В 2010 году было запланировано проведение 5 аналитических работ.
Выполнено 6 аналитических работ:
-

Энергетические ресурсы мира и Казахстана;

- 	Анализ сопоставимости макроэкономических показателей спроса;
- 	Система планирования государственной статистики в Республике
Казахстан: проблемы и пути совершенствования;
- 	Анализ состояния охраны окружающей среды. Выявление
социально-экономических факторов и условий, оказывающих
воздействие на загрязнение атмосферного воздуха;
- 	Детерминация рождаемости по планируемому числу детей по
данным переписи населения 2009 года;
- 	Введение и разработка стандартов по принципу «Одного окна»:
Анализ текущей ситуации.
В части совершенствования методологии отраслей статистики было
пересмотрено и разработано 17 методологических рекомендаций.
В 2010 году внедрены 3 новых статистических наблюдений:
- анкета обследования посетителей;
- цены на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры;
- мульти-индикаторное кластерное обследование.
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На основе данных наблюдений выпущены статистические бюллетени
«О выборочном обследовании посетителей (туристов) в Республике
Казахстан», «Индекс цен и цены на продукцию и услуги рыболовства и
аквакультуры».
В 2010 году предполагалось внедрить 48 статистических индикаторов,
фактически было внедрено 51 новых статистических показателей.
В целях повышения сопоставимости статистических данных (сокращение
расхождений в оценках основных макроэкономических индикаторов,
рассчитанных разными методами) были проведены работы по анализу
причин расхождения по указанным показателям. Подготовлена
сравнительная таблица расхождений по «расходам домашних хозяйств
на конечное потребление». Определены показатели, по которым имеются
расхождения. Проводится дальнейшая работа по совершенствованию
расчетов.

По Стратегическому направлению 2
В 2010 году в целях уменьшения количества первичных статистических
данных в статистических формах было отменено 667 первичных
статистических показателей.
В рамках перевода сплошных на выборочные обследования было
проведено выборочное наблюдение по анкете обследования посетителей
и выпущен статистический бюллетень «О выборочном обследовании
посетителей (туристов) в Республике Казахстан».
При проведении пересмотра существующих статистических форм
ведомственных статистических наблюдений планировалось пересмотреть
10 ведомственных форм, фактически было пересмотрено 31 форма, из
них 6 форм отменены.
Пересмотром форм общегосударственных статистических наблюдений
было охвачено 70 статистических форм, как и планировалось.
Также осуществлено внедрение и поддержка программного обеспечения
по приему 53 статистических форм в электронном виде
Проведено 24 793 разъяснений, консультаций респондентам областными
департаментами статистики.
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По Стратегическому направлению 3
Число посещений интернет-ресурса Агентства по статистике превысило
280 тысяч за счет размещения и актуализации на сайте Агентства и
областных департаментов статистики статистической информации.
В целях подтверждения соответствия системы менеджмента качества
требованиям СТ РК 9001-2001 в центральном аппарате был проведен
инспекционный контроль в структурных подразделениях Агентства и
получено подтверждение соответствия требованиям стандарта.
Разработан проект стандарта государственной услуги «Представление
первичных статистических данных».
В 2010 году планировался выпуск статистических 16 серий сборников
по итогам Национальной переписи населения. 29 ноября 2010 года был
презентован статистический сборник «Перепись населения Республики
Казахстан 2009 года. Краткие итоги». Электронный вариант публикации
размещен на сайте Агентства по статистике.

По Стратегическому направлению 4
Обеспечено взаимодействие с 5 существующими информационными
системами государственных органов: БД Автотранспортных средств МВД;
ИС ЗАГС МЮ РК; ГБД ФЛ МЮ РК; ГБД РН МЮ РК; ИС НК МФ РК.
В 2010 году 19 марта был принят Закон Республики Казахстан «О
государственной статистике».

По Стратегическому направлению 5
В 2010 году в рамках проведения международных семинаров в Республике
Казахстан была проведена вторая встреча глав статистических служб
стран-членов
Организации
Экономического
сотрудничества.
По
статистике цен проведено совещание по согласованию товаров и услуг
для Глобального раунда Программы международных сопоставлений за
2011 год стран региона СНГ. В честь 90-летия государственной статистике
Казахстана проведена международная научно-практическая конференция.
Участие в международных семинарах в сфере статистики приняли 84
сотрудников Агентства по статистике.
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III. Статистические услуги
Услуги для пользователей статистической
информации
По результатам опроса пользователей статистической информации в 2010
году более 85% удовлетворены объемом публикуемой информации. На
14 процентных пунктов увеличилась доля пользователей, получающих
информацию с сайта Агентства, составив 65%. Удельный вес
пользователей, полностью удовлетворенных формой представления
информации, увеличился на 4,8 процентных пункта. При этом хотели бы
получать больше аналитической информации 42% опрошенных. Высокую
степень доверия данным официальной статистики (более чем на 75%)
отметили 72% пользователей статистической информации.
Агентство по статистике постоянно совершенствует формы и методы
распространения статистической информации, стремится своевременно
предоставлять
широкому
кругу
пользователей
объективную
и
качественную информацию о социально-экономическом развитии
Казахстана.

Публикации
В 2010 году Агентство выпустило 47 наименований публикаций, в том
числе:
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-

в рамках мониторинга реализации Государственной программы
форсированного
индустриально-инновационного
развития
Казахстана на 2010-2014 годы ежеквартально выпускается
бюллетень
«Показатели
Государственной
программы
форсированного
индустриально-инновационного
развития
Казахстана на 2010-2014 годы»;

-

в рамках реализации государственной программы борьбы с
коррупцией на 2006-2010 годы была выпущена брошюра «О борьбе
с коррупцией»;

-

к 90-летию государственной статистики Казахстана выпущены
сборник «Государственная статистика Казахстана. 90 лет»,
брошюра «Перспективы развития государственной статистики
Казахстана»,
сборник
докладов
Международной
научнопрактической конференции «Статистика Казахстана: итоги и
перспективы развития»;

-

в преддверии 20-летия независимости Республики Казахстан
выпущен сборник «Казахстан за годы независимости».

www.stat.gov.kz

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.

Интернет и электронная рассылка
Интернет-ресурс Агентства Республики Казахстан по статистике (далее
– Агентство)
www.stat.gov.kz является одним из основных каналов
распространения статистической информации, который обеспечивает
своих пользователей актуальной статистической информацией по всем
регионам Казахстана.
На сегодняшний день на Интернет-ресурсе публикуется подборка
различных статистических материалов, представленных в таких разделах,
как:
«Казахстан в цифрах», «Публикации», «Об агентстве», «Для
респондентов» и др. Также на Интернет-ресурсе представлены данные
по всем отраслям, в которых публикуется информация по основным
показателям за последний 5-летний период, динамические ряды более чем
за 10 лет, а также новости и пресс-релизы агентства, методологические
пояснения, планы и отчеты, видеоматериалы, различный табличный и
графический материал.
Все информационные материалы размещаются на Интернет-ресурсе
согласно Плану статистических работ. Каждый раздел Интернетресурса представляет соответствующую актуальную и достоверную
статистическую информацию. К примеру,
в разделе «Публикации»
представлены различные статистические сборники и журналы, а также
бюллетени по 20 отраслям статистики. На каждой странице отрасли
публикуются данные контактных лиц, к которым пользователи могут
обратиться за дополнительной информацией.
Посредством сети Интернет сотрудниками Агентства осуществляется
и электронная рассылка статистической информации, публикуемой
также и на Интернет-ресурсе в соответствующих разделах. За 2010 год
было подписано 1084 пользователей на электронную рассылку прессрелизов с Интернет-ресурса, которых ежегодно размещается более 40
наименований. Продолжается работа по созданию электронной рассылки
посредством Интернет-ресурса.
Интернет-ресурс
помимо
электронных
информационных
услуг
представляет и электронные интерактивные услуги, позволяющие
пользователям задать интересующие их вопросы в разделе «Блоги»
и получить на них ответы, а также обратиться за консультацией к
сотрудникам Агентства.
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Ежемесячно Интернет-ресурс посещают более 30 тыс. пользователей сети
Интернет. Максимальное число посетителей за 2010 год зарегистрировано
в октябре – 45 097.
Зарубежным пользователям и международным организациям были
предоставлены ответы на более чем 130 вопросников по статистическим
данным (по плану 100).

Услуги для респондентов, снижение статистической
нагрузки
В 2010 году проводился опрос удовлетворенности респондентов,
представляющих
первичные
статистические
данные.
Уровень
удовлетворенности работой Агентства более чем на 75% отметили 995
участников анкетирования, что составило 66% опрошенных. Увеличилась
по сравнению с прошлым годом доля респондентов, уверенных в полном
обеспечении органами статистики гарантий конфиденциальности
представляемых первичных данных и составила 96%. По итогам опроса
более 79% респондентов готовы сдавать статистические формы в
электронном виде. Используют информацию, размещенную на сайте
Агентства, 54% участников опроса.
Агентством во всех территориальных подразделениях была внедрена
служба работы по принципу «одного окна» - управление по работе с
респондентами, которое:
1) обеспечивает
респондентов;

сбор

первичной

статистической

информации

от

2) осуществляет контроль достоверности представленных данных;
3) вносит изменений в статистический регистр;
4) обеспечение респондентов
инструкциями по их заполнению;

бланками

статистических

5) оказывает респондентам методологическую
поддержку в удобной для них форме;

и

форм

и

консультативную

6) обеспечивает необходимой справочной информацией.
На веб-сайтах территориальных органов статистики размещается
различного рода информация для респондентов (план семинаров,
перечень статистических форм и так далее). Также ведется работа по
внедрению принципа «одно окно» на районных уровнях.
В целях снижения нагрузки на респондентов улучшается качество
статистических форм, инструкций по их заполнению, а также ведется
работа по оптимизации статистических форм при использовании данных
административных источников.
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IV. Статистика о статистике
Кадровый потенциал
Общая штатная численность Агентства Республики Казахстан по
статистике по состоянию на 1 января 2011 года составляет 3170
работников, в том числе: в центральном аппарате Агентства 260
работников, в территориальных подразделениях 2910 работников.
Общее число женщин, работающих в Агентстве, составила 201 человек, их
удельный вес к общей численности работающих 82,7%. Средний возраст
государственных служащих Агентства составляет 33,8 лет.
Наибольший удельный вес (55,2%) составляют работники в возрасте до 30
лет, наименьший (9,1%) - 51 год и старше.
Государственные служащие, имеющие высшее образование 242 человека,
или 99,6% от общей численности. Высшее экономическое образование
имеют 143 работника, или 59,1%, из них 8 человек имеют ученые степени,
37 человек или 15,3% имеют более одного высшего образования.
По национальному составу государственные
распределяются следующим образом:

служащие

Агентства

казахи - 221 человек (90,9%);
русские - 19 человек (7,8%);
другие - 3 человека (1,2%), из них: татары 2, киргизы 1.
Средний стаж государственной службы работников составляет 6,9 лет, из
них:
до года – 26 человек (10,7%);
от 1 года до 5 лет – 105 человек (43,2%);
от 5 до 10 лет – 59 человек (24,3%);
от 10 до 15 лет – 21 человек (8,6%);
от 15 до 20 лет – 13 человек (5,4%);
свыше 20 лет - 19 человек (7,8%).
Средний стаж работников Агентства в занимаемой должности составляет
2,2 года, из них:
до года 56 человек (23%);
от 1 до 5 лет – 181 человек (74,5%);
свыше 5 лет – 6 человек (2,5%).
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В настоящее время в Агентстве работают 4 работника окончившие
Академию государственного управления при Президенте Республики
Казахстан и 5 работников прошедших обучение по программе «Болашак».
Прошли обучение: курсы подготовки (переподготовки),
квалификации 20 работников центрального аппарата.

повышения

Международное сотрудничество
Международное взаимодействие Агентства реализуется на многосто
роннем и двустороннем уровнях с различными статистическими
организациями
(Статистическая
Комиссия
ООН,
Европейская
Экономическая
Комиссия
ООН,
Организация
Экономического
Сотрудничества и Развития, Евростат, Турецкое агентство международного
сотрудничества, Статистический комитет СНГ и другие) и национальными
статистическими офисами (Норвегия, Германия, Турция, Азербайджан и
другие).
Продолжается
двустороннее
взаимовыгодное
сотрудничество
с
зарубежными странами. В настоящее время Казахстан и Норвегия
реализуют проекты по управлению качеством, национальным счетам,
регистрам и статистике цен, в рамках которых осуществляются взаимные
визиты специалистов двух стран.
Агентство плодотворно сотрудничает с Федеральным статистическим
управлением Германии, в частности в сфере статистики услуг и статистики
торговли в рамках
казахстанско-германской межправительственной
рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.
В сотрудничестве со Всемирным банком в 2010 году начата работа по
комплексному развитию статистической системы Казахстана.
Стоит отметить что в 2010 году Казахстан был Вице – Председателем
Бюро Комитета по статистике Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
9 ноября 2010 года на 44-ом заседании Совета руководителей
статистических служб стран СНГ Председатель Агентства по статистике
РК Смаилов А.А. избран Председателем Совета.
Не менее важно и сотрудничество с остальными международными
организациями. Ежегодно Агентство имеет возможность направлять своих
специалистов на учебные курсы Объединенного Венского института,
Международного валютного фонда, Корейского, Японского и Турецкого
агентств по международному сотрудничеству (KOICA, JICA и TICA).
В 2010 году 84 сотрудника Агентства приняли участие в более чем 30
мероприятиях по обмену опытом и курсах повышения квалификации в
сфере статистики за рубежом по следующим направлениям:
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-

по метаданным;
по статистике миграции;
по качеству официальной статистики;
по гендерной статистике;
по распространению статистической информации;
по управлению человеческими ресурсами;
по бизнес регистрам и их роли в бизнес статистике;
по измерению занятости;
по информатизации статистики и коммуникационным технологиям
и т.д.

Были проведены 4 международных семинара (по плану 1) по статистике в
Республике Казахстан с участием международных представителей.
Подписано 6 международных меморандумов о сотрудничестве со
статистическими службами Турции, Румынии, Кореи, Статистическим
комитетом СНГ, Евростатом, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Ведется работа по
подписанию меморандума с Ираном.
Были организованы 13 миссий международных экспертов в Республику
Казахстан с целью развития статистического потенциала Агентства.

Информационные технологии
Для развития текущей информационной инфраструктуры Агентством
проводятся работы по созданию интегрированной информационной
системы
«е-Статистика»
(ИИС
«е-Статистика»),
охватывающую
республиканский масштаб и объединяющую в себе совокупность
эксплуатируемых и создаваемых информационных систем, с применением
передовых информационных технологий и телекоммуникационных систем,
интегрированную с инфраструктурой «электронного правительства» и с
информационными системами государственных органов.
ИИС «е-Статистика» включает в себя 18 компонентов, 4 из которых не
требуют развития и 4 компонента подлежат развитию, а 10 компонентов
подлежат разработке.
Выгоды от реализации проекта:
1.	Для государственных
информации):

органов,

юридических

лиц

(источники

•

постепенный переход на обработку запроса в электронном виде,
отход от бумажной обработки;

•

обеспечение статистическими данными;

•

сокращение временных и фактических затрат на формирование и
предоставление отчетности.
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2.	Для государственных органов, юридических и физических лиц
(получатели информации)
•
•
•

сокращение времени на поиск и получение необходимой
информации;
возможность
эффективного
использования
статистической
информации в качестве исходной в собственных информационных
системах;
более широкий спектр получаемой информации.

3.	Для Агентства Республики Казахстан по статистике:
•
•

перевод всех услуг в электронный вид;
повышение эффективности работы.

Реализация проекта запланирована на 2011-2013 годы, однако в 2010 году
уже разработаны такие компоненты, как:
•	ИС «Сбор данных в он-лайн режиме», которая позволит респон
дентам заполнять бланки статистической отчетности на вебпортале Агентства с применением цифровой подписи, не выходя из
офиса;
•	БД «Административные данные», предназначенная для загрузки,
преобразования, унификации, хранения первичной администра
тивной статистической информации для обследования и подготовки
отчетов по ним;
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•

«Информационно-аналитическая система», которая позволит
пользователям получить необходимый разрез информации в
необходимом табличном, графическом или географическом
представлении.

Создание ИИС «е-Статистика», а также интеграция с другими ИС
централизует процессы сбора, обработки, хранения статистической
информации и усовершенствует работу статистических регистров.

Совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере статистики
16 апреля 2010 года вступили в силу законы Республики Казахстан от
19 марта 2010 года «О государственной статистике» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам государственной статистики и налогообложения».
Законы направлены на:
-

полноту
использования
административных
производстве статистической информации;

данных

при

-

закрепление
гарантий
конфиденциальности
первичной
статистической
информации,
усиление
ответственности
должностных лиц за несоблюдение конфиденциальности;

-

невмешательство государственных органов и их должностных
лиц в работу органов статистики и деятельность респондентов по
предоставлению первичных статистических данных;

-

усиление координации со стороны Агентства за деятельностью всех
государственных органов в области формирования официальной
статистической информации.

Основной целью закона Республики Казахстан «О государственной
статистике» (далее – основной Закон) является создание правовых основ
государственной политики в области государственной статистики.
Закон направлен на обеспечение общества, государства и международного
сообщества полной, достоверной, качественной, научно-обоснованной
и своевременной государственной статистикой о социальном,
экономическом,
демографическом
и
экологическом
положении
Республики Казахстан и позволяет четко определить цель использования
статистической информации (только в статистических целях), что повысит
качество предоставляемой респондентами первичной статистической
информации. Обеспечение конфиденциальности предоставляемых
респондентами первичных статистических данных в первую очередь
направлено на защиту интересов субъектов предпринимательства, что
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позволит повысить доверие к государственным органам, входящим
в органы государственной статистики, и обеспечит пользователей
достоверной статистической информацией.
В основном законе с целью предупреждения разночтений в
правоприменительной практике предусмотрена норма, раскрывающая
содержание домашнего хозяйства, и определяющие реализацию
указанной функции (похозяйственный учет – процесс формирования
административных данных по домашним хозяйствам).
Основной
Закон
соответствует
основополагающим
принципам
официальной статистики в регионе Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций.
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственной статистики и налогообложения» является сопутствующим
законом. Данный закон предусматривает приведение терминологии в
законодательных актах в соответствие с основным Законом.
Изменения внесены в 105 законодательных актов для уточнения
определений,
приведения
норм,
затрагивающих
компетенцию
государственных органов, в соответствие с терминологией и концепцией
основного закона, обеспечения доступа уполномоченного органа к данным
административных источников. В рамках работы по взаимодействию
со Всемирным Банком, проводимой по присвоению рейтинга по
уровню благоприятности ведения бизнеса в Республике Казахстан (Doing business), в ряд законов внесены изменения, предусматривающие
бездокументарную форму регистрации в уполномоченном органе в
области государственной статистики, то есть отменена статистическая
карточка. Соответственно, из законодательных актов исключаются
нормы, предусматривающие обязательное представление субъектами
предпринимательства статистической карточки наряду с учредительными
документами.
Были внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных
правонарушениях Республики Казахстан. В частности за утрату, продажу,
передачу или иное незаконное разглашение первичных статистических
данных, статистической информации или баз данных, позволяющих
идентифицировать респондента, предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
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Система менеджмента качества
В Агентстве внедрена система менеджмента качества, соответствующая
требованиям национального стандарта СТ РК ИСО 9001. Ежегодно
Агентством подтверждается соответствие требованиям стандарта.
По итогам проведенного в 2010 году инспекционного контроля внешние
аудиторы отметили повышение результативности системы. В 2011
году планируется начать внедрение системы менеджмента качества в
территориальных органах статистики.
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