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1.  КІРІСПЕ  
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«Әрекеттегі бизнесті жүргізуге сервитсік қолдау» (бұдан әрі – сервистік 

қолдау) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 

қаулысына (бұдан әрі - Қаулы) сәйкес «Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасының төртыншы бағыты шеңберінде іске асырылады.  

Қаулыға сәйкес Ұлттық кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі-ҰКП) сервистік 

қолдаудың операторы болып табылады.  ҰКП сервистік қолдауды облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың және астананың Аймақтық кәсіпкерлер 

палаталары (бұдан әрі - АКП) арқылы жергілікті жерлерде ұсынады.  

Сервистік қолдау экономиканың барлық секторларында жұмыс істейтін 

шағын және орта кәсіпкерлік (ШОК) субъектілеріне тегін көрсетіледі.  

Сервисті қолдау шеңберінде ШОК субъектілері мынадай қызметтер 

бойынша мамандандырылған сервистік қолдау алады:  

- №1 қызмет - Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ 

статистикалық есептілікті жасауға байланысты көрсетілетін қызметтер; 

-  №2 қызмет – Кедендік рәсімдер бойынша қызметтер;  

- №3 қызмет - Менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру 

және бүкіл процесті толық сүйемелдеу;  

- №4 қызмет – Заң қызметтерін көрсету;  

- №5 қызмет – Маркетинг мәселелері бойынша қызметтер 

- №6 қызмет - Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы 

консультациялар;  

- №7 қызмет - Мемлекеттік сатып алумен, ұлттық 

компаниялардың және жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуымен 

байланысты көрсетілетін қызметтер.  

Сервистік қызметтің әрбір түрі Қаулыда қарастырылған әртүрлі 

консультациялар мен қызметтерді қамтиды. Сервистік қолдау бойынша қызметте 

Облыс орталықтарындағы және республикалық маңызы бар қалалардағы, сондай-

ақ Семей қ. Кәсіпкерлерге қымет көрсету орталығында (КҚКО) «бір терезе» 

қағидаты бойынша ұсынылады. Қажет болған жағдайда, КҰП айқындаған 

жекелеген қызмет түрлері бойынша клиенттің кәсіпорнына баруға рұқсат етіледі. 

Көрсетілетін қызмет түрлері бойынша сервистік қолдау 27 моноқаладағы, аудан 

орталықтарындағы және шағын қалалардағы  Кәспкерлерді қолдау 

орталықтарында (бұдан әрі –КҚО)  кәсіпкерлерден түскен, немесе Аудандық 

кәсіпкерлер палатасының базасында өтініштердің жиналуына қарай Мобильдік 

кәсіпкерлерді қолдау орталықтары (бұдан әрі – МКҚО) құрамында 

консультанттардың шығуы арқылы ұсынылады.  

Сервистік қызметтерді АКП конкурстық іріктеу нәтижесінде анықтаған 

сервистік компаниялардың консультанттары көрсетеді. Кейбір аймақтарда АКП 

қызметтерді сервистік компанияларды тартпай, консультанттарды жалдау 

(аутсорсинг) жолымен көрсетеді.   

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бқдан әрі – Қор) Қаулыға сәйкес 

төртінші бағыттың Операторы болып табылады және сервистік қолдауды ұсыну 

мониторингін жүзеге асырады.  
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Қор 2014 жылғы 11 наурыздағы №27 Қызметтерді мемлекеттік сатып алу 

туралы шарттың және 2014 жылғы 03 мамырдағы Сервистік қолдауды ұсыну 

бойынша өзара іс-қимыл туралы келісімнің талаптарына сәйкес өзінің аймақтық 

филиалдық желісі арқылы мониторинг жүргізеді.  

Қордың аймақтық филиалдары (бұдан әрі Қордың АФ) мониторинг жүргізу 

шеңберінде АКП ұсынатын өтінім берушілердің тізілімдерін және орындалған 

жұмыстар актілерін тексереді, сондай-ақ қатысушыларға Көрсетілген қызметтің 

сапасын бағалау бойынша сауалнамаларды (бұдан әрі - Сауалнама) ұсыну және 

клиенттерге телефон шалу арқылы жобаға қатысушылардан сауалнамалық 

жауаптар алады.  

 

2. АЙМАҚТАР БОЙЫНША ӘРЕКЕТТЕГІ БИЗНЕСТІ ЖҮРГІЗУГЕ 

СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

2014 жылы сервистік қолдау шілде мен желтоқсан айларының аралығында 

көрсетілді (1Диаграмманы қараңыз).  

2014 жылы көрсетілген қызметтердің жалпы саны 17 322 шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілеріне (бұдан әрі – ШОК субъектілері) 34 445 қызметті 

құрады.  

Диаграммада көрсетілгендей қызметтердің ең көп саны қыркүйек айында - 

8 220 қызмет, ал ең аз саны маусым айында – 1031 қызмет көрсетілді.  Шілде 

айындығы төмен көрсеткіштер сервистік қызметтердің тек 11 аймақта 

көрсетілуімен байланысты. 
 

 
 1-диаграмма. Маусым мен қазан айлары аралығында көрсетілген қызметтер мен ШОКС санының динамикасы   

 

 

Маусым айындағы көрсеткіштердің төмендігі сервистік қызметтердің тек 11 

аймақта ғана көрсетілгенімен байланысты. Астана қ. және Ақмола, Жамбыл, 

Солтүстік Қазақстан облыстарында қызметтер шілде айынан бастап, ал 

Маңғыстау облысында қыркүйек айынан көрсетіле бастады. Алайда, 2014 жылы 

сервистік қолдауды іске асыруда сервистік қызметтермен аймақтық қамту 2013 
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жылдың деректерімен салыстырғанда едәуір жоғары екендігін атап өту қажет. 

Себебі, 2013 жылы маусым айында сервистік қолдау 5 аймақта ғана, ал 2014 

жылы осы кезең ішінде 11 аймақта көрсетілді.   

1-кестеде есепті кезең ішінде сервистік қолдауды аймақтық бөліністе іске 

асыру туралы ақпарат берілген.  
 

1-кесте. Маусым және қараша айлары аралығындағы қызметтер мен ШОК 

субъектілерінің жалпы саны 

Қала\облыс 

Қызметтер саны ШОКС саны 
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Астана қ-сы 0 300 749 431 311 276 209 0 215 562 356 225 194 172 

Алматы қ-сы 112 556 547 484 402 250 123 112 204 231 221 230 135 48 

Алматы  4 419 489 451 542 563 393 4 283 362 340 404 418 301 

Ақмола  0 191 160 211 274 244 397 0 117 112 115 170 148 247 

Ақтөбе  78 526 754 600 689 308 0 44 190 240 247 265 105 0 

Атырау 102 322 318 568 158 151 50 59 162 157 203 77 60 13 

ШҚО 354 491 381 427 251 245 52 138 278 247 275 130 191 33 

Жамбыл 0 316 449 544 504 340 0 0 79 201 245 176 147 0 

БҚО 254 466 452 211 192 297 147 86 149 152 76 56 106 55 

Қарағанды 11 166 146 283 228 164 20 11 88 116 218 207 143 20 

Қызылорда 26 82 149 227 140 165 93 26 82 147 226 140 165 93 

Қостанай 11 219 356 399 359 503 22 10 175 180 199 252 300 19 

Манғыстау 0 0 0 111 164 111 129 0 0 0 101 135 108 129 

Павлодар 48 167 105 143 159 109 51 38 109 80 96 92 51 27 

СҚО 0 51 154 215 48 238 23 0 26 109 128 26 82 17 

ОҚО 31 491 2 731 2 915 1041 815 541 30 159 617 846 405 301 225 

Барлығы  1031 4 763 7 940 8 220 5462 4779 2250 558 2 316 3 513 3 892 2 990 2654 1399 

Жалпы 34 445 қызмет 17 322 ШОКС 

 

1-кестеде көрсетілгендей, барлық іске асырылу кезеңі ішінде қызметтердің 

ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысында, ал ең аз саны шілде мен тамыз 

айларында Солтүстік Қазақстан облысында, сондай-ақ Маңғыстау және Павлодар 

облыстарында көрсетілген.    

ШОК субъектілерінің ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысында тамыз 

және қыркүйек айларында, тамыз айында Астана қаласында, қараша мен қазан 

айыларында Алматы облысында қамтылған. Сервистік қолдау қатысушыларының 

ең аз саны Павлодар облысында қараша мен желтоқсан айларында белгіленген (1-

кестені қараңыз).  

Сондай-ақ, қазан мен қараша айлары аралығындағы кезеңде Ақтөбе, Шығыс 

Қазақстан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында көрсетілген қызметтер саны шамамен екі есеге күрт төмендеген (1-

кестені қараңыз).  
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3. АСТАНА ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫ, 14 ОБЛЫСТАР 

БОЙЫНША ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫН АЙМАҚҚА ЖӘНЕ 

САЛАЛАРҒА БӨЛІП ТАЛДАУ 

 

Сервистік қолдауға қатысушылардың жалпы санын талдау есепті кезеңде 

сервистік қызметтерді жалпы саны 17 322 ШОК субъектісі алғанын көрсетті.  

Олардың ішінде ең көп ШОК субъектілерінің саны Оңтүстік Қазақстан 

облысына тең келеді –2583 қатысушы немесе жалпы санның 15%.  

 

 
2-диаграмма. Өңірлер бойынша сервистік қолдау қатысушыларының саны  

 

Севристік қызметтермен қамтылған ШОК субъектілерінің ең төменгі 

көрсеткіші Солтүстік Қазақстан облысында тіркелген – барлығы 388 субъект 

немесе жалпы санның 2%.  

Бұл ретте, ШОК субъектілерінің саны бойынша орташа көрсеткіш 1000 

қатысушыны құрайды. Алайда, Оңтүстік Қазақстан облысында осы көрсеткіш 

орташадан 2,5 есеге дерлік жоғары, ал Солтүстік Қазақстан облысында орташадан 

үш шеге дерлік төмен.  

Қаулыға сәйкес, сервистік қолдау экономиканың барлық секторларында 

ШОК субъектілеріне ешбір шектеусіз ұсынылады. Есепті кезең ішінде 

экономиканың әртүрлі салаларындағы 17 322 ШОК субъектісі сервистік қолдауды 

алған. Олардың ішінде есепті кезеңде қызметті алған субъектілердің ең көп саны 

көтерме-бөлшек саудамен айналысады – 5 848 қатысушы, бұл жалпы санның 34% 

құрайды,  бұрынғы аумақтық ұйымдар мен органдардың қызметімен байланысты 

салалардағы ең аз саны – 4 субъект (3-диграмманы қараңыз). Есепті кезең ішінде 

мемлекеттік басқару және қорғаныс саласында қызмет ететін ШОК субъектілеріне 

қызметтер көрсетілмеген, сондықтан олар Диаграммада бейнеленбеген.  

 

388 

473 

493 

680 

731 

803 

848 

879 

909 

1091 

1135 

1181 

1292 

1724 

2112 

2583 

СКО 

Мангистауская 

Павлодарская 

ЗКО 

Атырауская  

Карагандинская 

Жамбылская 

Кызылординская 

Акмолинская  

Актюбинская 

Костанайская 

г. Алматы 

ВКО 

г. Астана 

Алматинская 

ЮКО 
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3-диаграмма. Экономика салалары бойынша ШОК субъектілерінің саны  

 

Экономика саласында жұмыс істейтін және сервистік қолдау бойынша 

қызметті иемденген ШОК субъектілерінің аймақтар бөлінісіндегі саны 2-кестеде 

келтірілген.  

Барлық аймақтарда ШОК субъектілерінің жалпы санынан қатысушылардың 

орташа есеппен алғанда 30%-40% көтерме-бөлшек саудамен айналысады.  

2-кестеден көрсетілгендей, көтерме-бөлшек саудамен айналысатын ШОК 

субъектілерінің ең көп саны аймақтар бойынша Оңтүстік Қазақстан облысына тең 

келеді – 2 583 ШОК субъектісі ішінен 890 қатысушы, бұл осы аймақтағы 

сервистік қолдау қатысушыларының жалпы санының  34% құрайды. Сонымен 

қатар, Алматы облысында 2 112  жобаға қатысушының  ішінен 757 ШОК 

субъектісі көтерме-бөлшек саудамен айналысады, бұл осы аймақта қолдауға ие 

болғандардың 36% құрайды.  

Екінші орында сервистік қолдау қатысушылары айналысатын экономика 

салаларының ішінде өзге де қызмет түрлерін ұсыну бойынша саланы бөліп 

көрсетуге болады. Өзге де қызмет түрлерін ұсынумен айналысатын сервистік 

қолдау қатысушыларының үлесі қызметті алған субъектілердің жалпы санының 

16% құрайды (3-диаграмманы қараңыз). 

Бұл салада ШОК субъектілерінің ең көп саны тағы да Оңтүстік Қазақстан 

облысына тең келді – 451 ШОК субъектісі немесе облыс бойынша жобаға 

қатысушылар санының 17% (2-кестені қараңыз). 

 
2-кесте. Аймақтар бөлінісінде экономика салалары бойынша ШОК субъектілерінің саны  

4 
9 30 

71 74 
90 

165 
215 

268 
293 

319 378 

549 
627 

763 

931 

1452 

2426 2810 

5848 

Экстерриториальды мекемелер мен 
ұйымдардың қызметі 
Үй шаруашылықтарының қызметі 

Электрмен жабдықтау және ауа салқындату 
қызметі 
Канализация және сумен қамтамасыз ету 

Тау-кен өндіру өнеркәсібі 

Қаржылық және сақтандыру қызмет 

Өнер, ойын-сауық және демалысх 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
қызметтер; 
Жылжымайтын мүлікпен операциялар 

Ақпарат және байланыс 

Білім беру 

Әкімшілік қызмет көрсету саласындағы 
қызметтер 
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 



7 
 

қала\облыс 

0
1

.0
3

.2
0
1

5
 А

у
ы

л
, 

о
р

м
а

н
 ж

ән
е 

б
а

л
ы

қ
 

ш
а

р
у

а
ш

ы
л

ы
ғ
ы

 

0
5

.0
9

.2
0
1

5
 Т

а
у

-к
ен

 ө
н

д
ір

у
 ө

н
ер

к
әс

іб
і 

0
1

.1
0

.1
9
3

3
 Ө

ң
д

еу
 ө

н
ер

к
әс

іб
і 

3
5

 Э
л

ек
т
р

м
ен

 ж
а

б
д

ы
қ

т
а
у

 ж
ән

е 
а

у
а
 

са
л

қ
ы

н
д

а
т
у
 қ

ы
зм

ет
і 

3
6

-3
9

 К
а

н
а

л
и

за
ц

и
я

 ж
ән

е 
су

м
ен

 

қ
а

м
т
а

м
а

сы
з 

ет
у

 

 4
1

-4
3
 Қ

ұ
р

ы
л

ы
с 

  
4

5
-4

7
 К

ө
т
ер

м
е-

б
ө

л
ш

ек
т
еп

 с
а

т
у
 

4
9

-5
3

 К
ө

л
ік

 ж
ән

е 
қ

о
й

м
а

л
а
р

ғ
а

 

о
р

н
а

л
а

ст
ы

р
у

  

 5
5

-5
6
 Т

ұ
р

ғы
н

 ж
ән

е 
т
а

м
а

қ
т
а

н
у

 

са
л

а
сы

н
д

а
ғ
ы

 қ
ы

зм
ет

т
ер

 

 5
8

-6
3
 А

қ
п

а
р

а
т
 ж

ән
е 

б
а

й
л

а
н

ы
с
 

6
4

-6
6

 Қ
а
р

ж
ы

л
ы

қ
 ж

ән
е 

са
қ

т
а

н
д

ы
р

у
 

қ
ы

зм
ет

 

6
8

 Ж
ы

л
ж

ы
м

а
й

т
ы

н
 м

ү
л

ік
п

ен
 

о
п

ер
а

ц
и

я
л

а
р

 

6
9

-7
5

 К
әс

іб
и

, 
ғы

л
ы

м
и

 ж
ән

е 

т
ех

н
и

к
а

л
ы

қ
 қ

ы
зм

ет
  

7
7

-8
2

 Ә
к

ім
ш

іл
ік

 қ
ы

зм
ет

 к
ө

р
се

т
у

 

са
л

а
сы

н
д

а
ғ
ы

 қ
ы

зм
ет

т
ер

  

8
5

 Б
іл

ім
 б

ер
у
 

 8
6

-8
8
 Д

ен
са

у
л

ы
қ

 с
а

қ
т
а
у

 ж
ән

е 

әл
еу

м
ет

т
ік

 қ
ы

зм
ет

т
ер

; 
 

 9
0

-9
3
 Ө

н
ер

, 
о

й
ы

н
-с

а
у

ы
қ

 ж
ән

е 

д
ем

а
л

ы
с 

9
4

-9
6

 Қ
ы

зм
ет

т
ер

д
ің

 б
а

сқ
а
 д

а
 

т
ү

р
л

ер
ін

 к
ө
р

се
т
у
 

 9
7

-9
8
 Ү

й
 ш

а
р

у
а

ш
ы

л
ы

қ
т
а

р
ы

н
ы

ң
 

қ
ы

зм
ет

і 

9
9

 Э
к

ст
ер

р
и

т
о

р
и

а
л

ь
д

ы
 м

ек
ем

ел
ер

 

м
ен

 ұ
й

ы
м

д
а

р
д
ы

ң
 қ

ы
зм

ет
і 

Астана қ-сы 4 8 144 4 5 

17

7 511 

10

1 58 60 10 89 

15

8 83 71 21 23 196 1 0 

Алматы қ-сы 9 1 131 2 4 37 297 52 46 59 6 12 75 45 66 28 17 293 1 0 

Алматы қ-сы 646 10 138 1 6 58 757 53 70 24 9 13 21 32 17 10 12 235 0 0 

Ақмола 61 2 62 4 1 58 449 56 23 10 6 15 53 8 9 9 7 76 0 0 

Ақтөье 168 14 102 2 3 70 397 74 15 6 2 10 22 11 25 25 4 141 0 0 

Атырау 38 2 69 4 7 85 205 53 20 21 3 17 17 62 26 29 13 60 0 0 

ШҚО 134 6 157 1 8 76 427 80 29 24 11 24 37 14 14 24 28 198 0 0 

Жамбыл 226 10 95 0 2 65 175 11 34 17 4 0 22 33 0 15 7 127 5 0 

БҚО 131 1 40 3 3 33 241 35 34 8 8 3 19 23 9 4 4 81 0 0 

Қарағанды 54 5 115 4 11 38 308 35 29 16 4 24 21 20 9 20 14 76 0 0 

Қызылорда 88 2 53 3 2 39 328 28 14 14 9 6 10 10 24 7 9 233 0 0 

Қостанай 117 2 61 0 8 33 439 84 22 9 5 18 28 7 4 0 2 295 0 1 

Манғыстау 8 4 45 0 1 19 96 25 0 1 0 3 6 0 7 4 9 243 0 2 

Павлодар 52 1 76 0 2 33 193 23 11 6 0 9 24 21 7 2 4 29 0 0 

СҚО 47 2 28 0 2 19 135 21 5 7 3 12 19 0 6 3 3 76 0 0 

ОҚО 643 4 136 2 6 91 890 32 

21

7 11 10 13 17 9 25 14 9 451 2 1 

Барлығы 2426 74 1452 30 71 931 5848 763 627 293 90 268 549 378 319 215 165 2810 9 4 

 

Ауыл шаруашылығымен айналысатын субъектілердің ең көп саны Алматы 

облысында тең келеді – 646 ШОК субъектісі немесе 31% және Оңтүстік Қазақстан 

облысына – 643 ШОК субъектісі немесе 25%. Осы факт аталған аймақтардың 

ауыл шаруашылығын дамыту үшін географиялық та және климаттық жағдайлары 

бойынша анағұрлым қолайлы болғандығымен байланысты. Сондай-ақ, осы 

аймақтарда басқа облыстармен салыстырғанда қатысушылар санының көптігіне 

де қатысты (2-диаграмманы қараңыз).  

Бұл ретте, ауыл шаруашылығымен айналысатын ШОК субъектілерінің ең аз 

саны Манғыстау облысы, Астана қ. және Алматық. байқалады (2-кестені 

қараңыз).  

Ауыл шаруашылығымен айналыстаны ШОК субъектілерінің үлесі 

қатысушылардың жалпы санының 14% құрайды.  

Өңдеу өнеркәсібінде басқа аймақтармен салыстырғанда сервистік қолдауды 

алу үшін жүгінген субъектілер саны бойынша Шығыс Қазақстан облысы мен 

Алматы қаласы көш бастап отыр. Шығыс Қазақстан облысына 157 субъект, ал 

Алматы қаласына 144 ШОК субъектісі тиесілі (2-кестені қараңыз). Дегенмен, 

өңдеу өнеркәсібіндегі ШОК субъектілерінің үлесі облыс бойынша 13% аспайды, 
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ал Аламты қ. бойынша әрбір аймақта қызмет алу үшін жүгінген қатысушылардың 

жалпы санының 13% аспайды. Бұл өңдеу өнеркәсібіндегі қатысушылардың үлесі 

жалпы көлемнің бар болғаны 9% құрайтындығын білдіреді (3-диаграмманы 

қараңыз).  

Көлік және қоймалау саласында аймақтағы қатысушылардың жалпы 

санының 8% құрайтын 84 ШОК субъектісі бар Қостанай облысын бөліп көрсетуге 

болады.   

Осы салада жұмыс істейтін субъектілердің ең көп саны Ресеймен шекаралас 

жатқан облыстарда екендігін атап өту қажет. Және осы аймақтарда Кедендік 

одақты дамыту шеңберінде көлік және жүк тасымалымен айналысатын 

субъектілер саны артты (Қостанай, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан).  

 

4. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ-

ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫНА ҚАРАЙ ТАЛДАУ 

Қаулыға сәйкес, сервистік қолдау ШОК субъектілеріне ұсынылады. Есептік 

кезең бойынша жеке кәсіпкерлер (бұдан әрі- ЖК), жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер (бұдан әрі- ЖШС), шаруа қожалығы (бұдан әрі- ШҚ), акционерлік 

қоғамы (бұдан әрі-АҚ) және коммерциялық қызмет атқарып отырған өндірістік 

кооперативтер сияқты ШОК субъектілері  сервистик қолдау қызметін алған.   

Сондай-ақ сервистік қолдауға ауыл шаруашылығының өндірістік 

кооперативтері, фермерлік қожалықтар және осы талдауда «басқа» тобына 

қосылған толық серіктестіктер жүгінген.  

Одан басқа, осы топқа коммерциялық емес ұйымға жататын және ШОК 

субъектілері болып табылмайтын қатысушылар қосылған. 

Ұйымдастырушылық-құққықтық нысаны бөлігінде қатысушылардың жалпы 

санын талдау ЖК нысанында жекеменшік нысанынан ие ШОК субъектілері 

үлесінің басқа ұйымдастырушылық-құқықтық нысандардан едәуір асып түсіп, 

63% құрайды (4-диаграмманы қараңыз).  

ЖШС нысанында тіркелген субъектілер үлесі – 27%. Шаруа 

қожалықтарының үлесіне сервистік қолдауға қатысушылардың жалпы санының 

10% ғана тең келеді.  

4-диаграммада көрсетілгендей, өндірістік кооперативтер мен акционерлік 

қоғамдар ретінде тіркелген субъектілер үлесі өте аз және 1%  төмен. 

 



9 
 

 
4-диаграмма.  

 

Аймақтар бөлігінде ұйымдастырушылық-құқықтық нысан бойынша  ШОК 

субъектілерінің саны 3-кестеде берілген. 
 

3-кесте. Аймақтар бөлігінде ұйымдастырушылық-құқықтық нысан бойынша  ШОК 

субъектілерінің саны. 

Қала\облыс ЖК ЖШС ШҚ ӨК АҚ Басқа Барлығы 

 Астана қ. 922 800 1 1 0 0 1724 

Алматы қ. 522 648 0 5 5 1 1181 

Алматы 1344 191 555 17 0 5 2112 

Ақмола 650 240 17 0 1 1 909 

Ақтөбе 669 262 142 10 0 8 1091 

Атырау 517 185 27 2 0 0 731 

ШҚО 872 338 74 8 0 0 1292 

Жамбыл 488 169 186 5 0 0 848 

БҚО 439 118 118 0 1 4 680 

Қарағанды  504 260 35 2 2 0 803 

Қызылорда 652 167 53 4 1 2 879 

Қостанай 792 262 73 3 5 0 1135 

Манғыстау 243 217 5 0 3 5 473 

Павлодар 272 187 27 1 3 3 493 

СҚО 168 202 17 1 0 0 388 

ОҚО 1852 306 387 38 0 0 2583 

Барлығы 10906 4552 1717 97 21 29 17322 

 

3-кестеде көрсетілгендей, барлық аймақтарда ЖК ретінде жекеменшік 

нысанындағы субъектілер саны басқа нысандардан едәуір басым.  

Жобаға қатысушылардың қатарынан аймақтар бойынша ЖК ең көп саны 

Оңтүстік Қазақстан облысында – 1852 субъект және Алматы облысында – 1344 

субъект.  

63% 

27% 

10% 

0% 0% 
0% 

ЖК ЖШС ШҚ ӨК АҚ Басқа 
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ЖШС нысанындағы ең көп жүгінген субъектілер Астана қаласында 

тіркелген – 800 субъект және Алматы қ. – 648 субъект.  

Сервистік қолдау алған анағұрлым көп шаруа қожалықтарының саны 

Алматы облысында белгіленген – 555 субъект.  

Қызметтерді алған 97 өндірістік кооперативтердің ішінен 38 субъекті 

Оңтүстік Қазақстан облысына және 17 субъект Алматы облысына тиесілі.  

3-кестеде көрсетілгендей, басқа меншік нысанына ие субъектілер саны 

«басқа» тобына біріктірілген және 29 субъектіні құрайды. Олардың ішінде 

сервистік қолдауды Павлодар облысындағы фермерлік шаруашылық ретінде 

тіркелген 2 субъект, Алматы облысындағы өндірістік кооператив ретінде 

тіркелген 1 субъект алған.   

Осы топқа қоғамдық бірлестіктер, жеке мекемелер, оқу орындары және 

басқа ұйымдар секілді субъектілер де жатады.  

Сонымен, Қызылорда облысында «Көпсалалы «Ұлағат» колледжі» және 

«Балбөпе» жеке мекемелеріне, Алматы облысында «Мақсат» жеке мекемесіне 

және «Назар» қоғамдық бірлестігіне, Батыс Қазақстан облысында «Гауһар жол» 

қоғамдық бірлестігіне, Алматы қаласында «Алматы көпсалалы техникалық-

экономикалық колледжі» мекемесіне, Маңғыстау облысында «Маңғыстау 

облыстық анитариялық-экпидемиологиялық сараптама орталығы» мемлекеттік 

мекемесіне, «Инновациялық технологиялар арқылы демократияға үйрету 

орталығы» жастар қоғамдық бірлестігіне, «Маңғыстау облысының Энергетика 

колледжі және «Жаңаөзен мұнай және газ колледжі»  » мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорындарына, «Болашақ» Қазақстандық қазіргі заман колледжі» 

мекемесіне, Ақтөбе облысынжа «Орда», «Ардагерлер одағы», «Таэквандо», 

«Мейірім Ақтөбе» қоғамдық бірлестіктеріне қызметтер көрсетілді.   

Алайда, аталған заңды тұлғалар коммерциялық емес ұйымдар болып 

табылады. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының заңына, 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан 

Республикасының заңына, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан 

Республикасының заңына және Қаулыға сәйкес коммерциялық емес ұйымдар 

жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайды және Бағдарламаның төртінші бағыты 

шеңберінде сервистік қолдау қызметін ала алмайды деп айқындалған.  

Сондықтан Қор ҰКП мен АКП коммерциялық емес ұйымдарға сервистік 

қолдау аясында қызмет көрсету заң бұзушылық болып табылатындығы туралы 

хат жолдады.  

Аймақтарда бір кәсіпкерге әртүрлі меншік нысаны тіркелген бірнеше 

субъектінің тіркелгенін атап өту қажет. Мысалы, Алматы облысындағы кәсіпкер 

Т.А. Петренко қыркүйек айында 4 түрлі субъектінің атынан қызметтер алған, ал 

Астана қаласында кәсіпкер М.Р: Смаков 3 компанияның құрылтайшысы бола 

отырып, «Норма-НТ» ЖШС, ЖК «СтройБИзнесКомфорт», ЖК 

«Железнодорожник» компанияларының атынан қызметтер алған.  

Алайда, Қаулыда кәсіпкер бірнеше ШОК субъектілерінің құрылтайшысы 

бола отырып, сервистік қолдауды ала алмайды деп шектеу қойылмаған, 

сондықтан осы фактілер сервистік қолдау шарттарына қайшы келмейді және 

бұзушылық болып саналмайды. 
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Сондай-ақ есепті кезең ішінде АО нысанындағы 21 субъекті қызмет алған. 

Қаулыға сәйкес сервистік қолдауды шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 

ұсыныла алатын болғандықтан, Қордың АФ менеджерлері осы субъектілерге 

қосымша тексерулер жүргізіп, АКП шағын немесе орта бизнеске тиесілілігі 

туралы растайтын құжаттарды ұсыну туралы сұраулар жолдады. 3-кестеде 

көрсетілген барлық АҚ ретінде тіркелген ШОК субъектілері шағын және орта 

бизнес өкілдеріне жатады.  

Осылайша, жобаға қатысушылар қатарынан ең көп АҚ саны 5 ШОК 

субъектісінен Алматы қ. және Қостанай облысында тіркелген. Сондай-ақ, АҚ 

түрінде меншік нысанына ие субъектілер Ақмола, Қарағанды, Қызылорда және 

Маңғыстау облыстарында қызметтер алды (3-кестені қараңыз).  

 

5. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫН КӘСІПОРЫННЫҢ 

КӨЛЕМІНЕ ҚАРАЙ ТАЛДАУ 

Есепті кезең ішінде 17 332 ШОК субъектісінің ішінен сервистік қолдау 

алған 16 626 кәсіпорын немесе 96% шағын бизнес, ал тек 696 кәсіпорын немесе 

4% орта қатарына жатады (4-диаграмманы қараңыз). 

 

 
4-диаграмма. Кәсіпорынның көлемі бойынша ШОК субъектілерінің саны 

 

Есепті кезеңде сервистік қолда көрсетудің динамикасы шағын бизнес 

кәсіпорындарының саны орта бизнес кәсіпорындарының санына қарағанда 

біршама артқанын көрсетеді (5-диаграмманы қараңыз).  
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5-диаграмма. Есепті кезеңде шағын және орта бизнес ШОК субъектілерінің динамикасы  

 

Есепті кезеңде аймақтар бойынша ШОК субъектілерін сервистік 

қызметтермен қамтудың өсу динамикасы байқалады және шағын бизнес 

кәсіпорындарының айтарлықтай қатысқаны көрінеді.  

Кәсіпорын көлемі бойынша қатысушылар санын талдау щағын бизнеске 

жататын кәсіпорындардың ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысына – 2506 

кәсіпорын және Алматы облысына – 2056 кәсіпорын тиесілі екендігін көрсетті (6-

диаграмманы қараңыз).  

 

 
6-диаграмма. Аймақтар бөлінісінде кәсіпорынның көлемі бойынша ШОК субъектілерінің саны  

Сервистік қолдау алған шағын бизнес кәсіпорындарының ең аз саны 

Солтүстік Қазақстан облысында белгіленді – 333 кәсіпорын. 

Орта бизнес кәсіпорындарының ең көп саны Алматы облысында тіркелген – 

80 кәсіпорын, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысында – 77 және Шығыс 

Қазақстан облысында – 66 кәсіпорын. 

Орта бизнес кәсіпорындарынң ең аз саны Батыс Қазақстан облысында 

белгіленген – 10 кәсіпорын (6-диграмманы қараңыз).  

 

6. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫН ГЕНДЕРЛІК 

ТАЛДАУ 

Генлерлік нышаны бойынша қатысушылардың жалпы саны 17 344 ер 

адамдар мен әйелдерді құрады. Олардың ішінде ер адамдар саны 9 288 адамға 

немесе 54%, ал әйелдер саны 8056 адамға немесе 46% жетті.  

Гендерлік нышан бойынша қатысушылар санының динамикасы барлық 

есепті кезең аралығында ер адамдар санының 6-8%  айырмашылықпен басым 

түсіп тұрғанын көрсетеді (7-диаграмманы қараңыз).  
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7-диаграмма. Есепті кезеңдегі гендерлік бөліністегі қатысушылар санының динамикасы  

 

Дегенмен, көрсеткіштердің деректерін есепке алу кезінде ШОК 

субъектілерінің саны мен қатысушылар саны арасында олардың жыныстық 

нышандары бойынша бөлу кезінде айырмашылықтың туындайтынын атап өту 

қажет.  Жобаға қатысушылар ШОК субъектілері, яғни шағын және орта бизнес 

кәсіпорындары мен компаниялары болатындықтан, кәсіпорын-қатысушылардан 

әртүрлі жыныс нышанындағы өкілдер жүгінеді.   

Сонымен, гендерлік бөлікте қатысушылардың жалпы санын талдау еркектер 

мен әйелдер санының 17344 адамға жеткенін, қолдау алған ШОК 

субъектілерініңсаны 17 322 субъектіге жеткенін көрсетті. 22 адамды құрайтын 

айырмашылық бір кәсіпорыннан әртүрлі жыныстық нышандағы және жастағы 

бірнеше адамның жүгінгендігінен орын туындап отыр (4-кестені қараңыз).  

4-кестеде көрсетілгендей, Астана қаласында сервистік қолдау алуға 1724 

кәсіпорын өтініш берген, ал қолдауды 1734 адам алған. Алматы облысында 2 

компаниядан 2 клиенттен келген, сол себепті субъектілер саны 2 112, клиенттер 

саны 2116 адамды құраған. Шығыс Қазақстан облысында 4 кәсіпорынның атынан 

2 адамнан өтініш берген, нәтижесінде ШОК субъектілерінің саны 1292  

кәсіпорынға, ал клиенттер саны 1300 адамға жеткен (4-кестені қараңыз).   

 
5-кесте. Шілде-қыркүйектегі гендерлік бөліністегі қатысушылар саны  

Қала\облыс Ерлер  Әйелдер 

Жалпы 

саны 

ШОКС 

саны 

Астана қ. 839 895 1734 1724 

Алматы қ. 633 548 1181 1181 

Алматы 1077 1039 2116 2112 

Ақмола 450 459 909 909 

Ақтөбе 539 552 1091 1091 

Атырау 413 318 731 731 

ШҚО 660 640 1300 1292 

Жамбыл 554 294 848 848 
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1272 

1855 

2067 

1641 

1379 

773 

259 

1049 

1662 
1832 

1351 
1279 

624 

маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан 

ерлер әйелдер 
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БҚО 365 315 680 680 

Қарағанды 395 408 803 803 

Қызылорда 512 367 879 879 

Қостанай 531 604 1135 1135 

Манғыстау 267 206 473 473 

Павлодар 263 230 493 493 

СҚО 254 134 388 388 

ОҚО 1536 1047 2583 2583 

Барлығы 9288 8056 17344 17322 

 

Аймақтар бөлінісінде гендерлік нышан бойынша қатысушылар саны 8-

диаграммада келтірілген, мұнда әйелдер жағына қарай басымдылық Астана 

қаласында байқалады, бұл жерде 839 ер азаматқа 895 әйел адамнан келеді, 

сондай-ақ Қостанай облысында 531 ер азаматқа 604 әйел-кәспкер келеді. Бірақ, 

бұл басымдық аз және бірінші аймақта  4%, екінші аймақта 7% құрайды.  

Ер азаматтар жағына айқын басымдық Оңтүстік Қазақстан облысында 

байқалады, мұнда 1536 ер азаматқа 1047 әйел адам келеді және Жамбыл 

облысында 554 ер азаматқа 294 әйел адамнан келеді. Бұл ретте, ер азаматтардың 

әйел адамдардан басымдығы Оңтүстік Қазақстан облысында 18%, ал Жамбыл 

облысында 31% құрап отыр.  

 

 
7-диаграмма.Аймақтар бойынша гендерлік шеңберде ШОК субъектілерінің саны 

 

 Басқа аймақтарда ер азаматтардың әйел адамдардан шамалы ғана 2-8% 

құрайтын сандық басымдығымен гендерлік тепе-теңдікте екендігін атап өтуге 

болады (7-диаграмманы қараңыз).  

 

7. ЖАС ШАМАСЫНА ҚАРАЙ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ САНЫНА 

ТАЛДАУ 
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Қатысушылар санын жас шамасына қарай талдау сервистік қолдау алуға 17-

ден 57-ге жасқа дейінгі және одан үлкен қатысушылардың жүгінетіндігін 

көрсеттіЕсепті кезең ішінде сервистік қолдау алуға 17 344 адам жүгінген, бұл 

жерде қолдау алған ШОК субъектілерінің саны 17 322 субъектіні құрады. 

Сервистік қызметтерді алған клиенттер саны ШОК субъектілерінің санынан 

артық, себебі бірнеше адам бір кәсіпорын/компанияның атынан өтініш бере 

алады.  

Осылайша, есепті кезеңде ең көп қызметтер санын 30-дан 49-ға дейінгі жас 

шамасындағы адам немесе сервистік қолдау алуға жүгінгендердің 51% немесе 

8 839 адам алған. 6-кестеде көрсетілгендей, жас шамасы 30-дан 49-ға дейінгі 

қатысушылар барлық аймақтарда белсенділік танытқан және олардың саны әрбір 

облыста және Астана және Алматы қалаларында қолдау алғандардың жалпы 

санының 50% және одан жоғарыны құрайды.  

Қатысушылардың ең аз саны 57 жастағы және одан үлкен адамдардан 

құралады -  1095 адам немесе 6%. Есепті кезеңде қолдау жас шамасы 17-ден 29-ға 

дейінгі 3 355  қатысушыға көрсетілген, бұл  19% құрайды, сондай-ақ 50-57 жас 

аралығындағы қатысушыларға – 3155 адам, бұл ШОК субъектілерінің жалпы 

санының 18% құрайды.  

 

 
8-диаграмма. Жас шамасына қарай қатысушылардың жалпы саны  

 

Жас шамасына қарай ШОК субъектілерінің аймақтар бойынша саны 6-

кестеде көрсетілген.  

 
6-кесте. Жас шамасына қарай ШОК субъектілерінің аймақтар бойынша саны  

Қала\облыс  17-29 30-49 50-57 

57 ден 

жоғары Барлығы 

ШОКС 

саны 

 Астана қ. 504 930 215 85 1734 1724 

 Алматы қ. 291 629 178 83 1181 1181 

Алматы 222 988 498 408 2116 2112 

Ақмола 135 520 170 84 909 909 

Ақтөбе 248 545 179 119 1091 1091 

3355 

8839 

3155 

1995 

17-29 30-49 50-57 57-ден жоғары 
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Атырау  165 399 112 55 731 731 

ШҚО 214 658 297 131 1300 1292 

Жамбыл 151 367 174 156 848 848 

БҚО 97 338 162 83 680 680 

Қарағанды 190 412 140 61 803 803 

Қызылорда 171 411 160 137 879 879 

Қостанай 200 592 220 123 1135 1135 

Мангистау 155 270 38 10 473 473 

Павлодар 111 269 71 42 493 493 

СҚО 78 224 59 27 388 388 

ОҚО 423 1287 482 391 2583 2583 

Барлығы 3355 8839 3155 1995 17344 17322 

 

Аймақтар бойынша талдау «жас кәсіпкер» санатында (17-ден 29 жасқа 

дейінге жастағы) – Астана қ. жас қатысушылар анағұрлым белсенді, олардың 

саны 504 адамды немесе қала бойынша барлық қолдау алу үшін жүгінгендердің 

29% құрайды. «Жас» кәсіпкерлердің ең аз саны Солтүстік Қазақстан облысында – 

78 адам немесе облыс бойынша жобаға барлық қатысушылардың 20% құрайды.  

Оңтүстік Қазақстан облысындағы қатысушылар санының басқа аймақтарға 

қарағанда 2,5 және 3 есеге едәуір үлкен екендігін ескеретін болсақ, барлық жас 

санаты бойынша қатысушылардың ең көп саны осы облыста екендігі байқалады 

(6-кестені қараңыз).  

Осылайша, аймақтық бөліністе жас шамасы 30-дан 49-ға дейінгі ШОК 

субъектілерінің ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысында 1287 адамды және 

Алматы облысында 988 адамды құрайды. 

Солтүстік Қазақстан облысындағы қатысушылардың саны ең төмен екенін 

ескеретін болсақ, сәйкесінше дәл осы аймақта «орта жастағы» қатысушылардың 

саны бойынша өте төмен көреткіш тіркелген, олардың саны 224  адамды құрайды 

немесе 58%. 

Жас шамасы 50-ден 57-ге дейінгі зейнеталды қатысушылар және жасы 57-

ден асатын зейнеткерлер Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарында 

айтарлықтай белсенді. Оңтүстік Қазақстан облысындағы зейнеталды жасындағы 

қатысушылардың саны 482 адамды, ал зейнет жасындағылар – 391 адамды 

құрады; Алматы облысындағы 50-ден 57 жасқа дейінгі – 498 адам және 57 

жастағы және одан үлкен – 408 адам.  

Сонымен қатар, осы жас санатындағы төмен көрсеткіштер Маңғыcтау 

облысында тіркелген: зейнеталды жасындағы – 38 адам және зейнет жасындағы – 

10  адам, ал Солтүстік Қазақстан облысында зейнеталды жасында - 59 адам, 

зейнеттегі жаста 27 адам, ал Павлодар облысында зейнеталды жаста 71 адам, 

зейнеттегі жаста – 42 адам. 

 

8. ЖҮРГІЗІЛГЕН САУАЛНАМАҒА СӘЙКЕС АЙМАҚТАРДА 

КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ӨҢДЕУ 

ЖӘНЕ ТАЛДАУ 
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Кәсіпкерлерге қызмет көрсетіліп болғаннан кейін сауалнама жүргізілді.  

Кәсіпкерлер қызмет сапасын бағалау жөніндегі сауалнама парақтарын (бұдан әрі – 

сауалнама) толтырып, оны жәшікке салады. Сауалнамадағы мәліметтерді «Даму» 

Қорының менеджерлері өңдейді және талдайды.  

Сауаланамадағы сұрақтар тізімі және оның жауаптары сервистік компания 

кеңесшілерінің жұмыстарының және көрсетілген кеңестерінің/қызметтерінің 

сапаларын бағалауға мүмкіндік береді. 

Сервистік компания кеңесшілері жұмысының сапасы Сауалнама 

жауаптарының негізінде сұрақ-жауап нәтижесі бойынша 3 көрсеткішпен 

бағаланады: ақпараттың баяндалуын түсініктілігі, ақпараттың толық ашылуы 

және қызмет көрсету сапасы. Әрбір көрсеткіш 5 баллдық межелікпен бағаланады. 

Балл сомасы кеңесші жұмысы сапасының жалпы бағасын құрайды. Осылайша, 

балдың жиынтық сомасы сервистік компания кеңесшілерінің жұмыс сапасын 

анықтайды. «Өте жақсы» деген жалпы бағалау 13-тен 15-ке дейінгі балл 

сомасына, «жақсы» - 10-нан 12-ге дейінгі балл сомасына, «қанағаттанарлық» - 7-

ден 9-ға дейінгі балл сомасына және «нашар» 7-ден төмен балл сомасына сәйкес 

келеді.   

Мониторинг жүргізу аясында барлық аймақтар бойынша «Даму» қорының 

менеджерлері сауыттар мен жәшіктерден Сауалнамаларды жинап алды. 

Толтырылған сауалнамаларды талдау есепті кезең ішінде кеңесшілер жұмысының 

сапасы туралы сұраққа жобаға қатысушылардан 17 185 сауалнама алынды, 

олардың ішінде 15 634 сауалнама жауаптармен толтырылған, ал 1551  сауаланама 

жауаптарсыз ұсынылған. Бұл ретте, есепті кезең ішінде қолдау алған жоба 

қатысушыларының саны 17 322 ШОК субъектісін құрады (7-кестені қараңыз).  

Сауалнаманың нәтижесі бойынша кәсіпкерлер кеңесшілердің жұмысын 

дерліктей жоғары бағалаған және 9-диаграммадан байқауға болатындай, сервистік 

компаниялар кеңесшілерінің жұмысын «өте жақсы» деп бағалайтын кәсіпкерердің 

саны 14 703 респондентті немесе 94% құрайды.  

 

 
 9-диаграмма. Сервистік компаниялар кеңесшілерінің жұмысын бағалау 

 

14703 

785 16 130 

өте жақсы ( 13-тен  15-ке дейін) 

жақсы (10-нан 12-ге дейін) 

қанағатандырлған (7-ден 9-ға дейін) 

жаман (7-ден төмен) 
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Сауалнама нәтижесі бойынша 785 қатысушы немесе барлық жүгінгендер 

санының 5% «жақсы» бағасын қойған, бұл 10-нан 12 баллға дейінгі сомаға сәйкес 

келеді. 

Сауалнаманың нәтижесі бойынша 16 респондент кеңесшілердің жұмысын 

«қанағаттанарлық» деп , ал 130 қатысушы кеңесшінің жұмысына көңілдері 

толмай «нашар» деген баға қойған.  

Аймақтар бойынша сауалнамаларды талдау кеңесшілердің жұмысын 

«нашарға» бағалағандар Маңғыстау облысында – 43 респондент, Солтүстік 

Қазақстан облысында – 18 қатысушы және Қостанай облысында – 15 респондент 

(7-кестені қараңыз). 

 
 7-кесте. Аймақтар бойынша кеңесшілер жұмысының сапасын бағалау бойынша  балл сомасы  

 

Город\область 

13-тен  

15-ке 

дейін 

10-нан 

12-ге 

дейін 

7-ден 

9-ға 

дейін 

7-ден 

төмен  

толтыры

лмаған 

Барл

ығы  

анкет 

ШОК

С 

барлы

ғы 

Астана қ. 1795 42 4 7 32 1880 1724 

Алматы қ. 1233 26 0 0 0 1259 1181 

Алматы 1356 288 7 13 41 1705 2112 

Ақмола  708 8 0 0 0 716 909 

Ақтөбе 1121 15 0 0 22 1158 1091 

Атырау  318 73 0 2 0 393 731 

ШҚО 714 17 0 0 88 819 1292 

Жамбыл 768 36 0 4 1 809 848 

БҚО 668 18 0 0 383 1069 680 

Қарағанды 681 18 1 0 141 841 803 

Қызылорда 837 30 0 15 0 882 879 

Қостанай 1116 178 2 15 367 1659 1135 

Маңғыстау 205 1 2 43 32 283 473 

Павлодар 360 0 0 0 181 541 493 

СҚО 315 8 0 18 236 577 388 

ОҚО 2508 27 0 13 27 2575 2583 

Барлығы   14703 785 16 130 1551 17185 17322 

 

7-кестеде көрсетілгендей, 1551 сауалнама жауапсыз қайтарылған. Сонымен, 

ең көп толтырылмаған Сауалнамалар саны Қостанай, Батыс Қазақстан және 

Солтүстік Қазақстан облыстарында екендігін атап өтуге болады. Тек, Алматы қ., 

Ақмола және Атырау облыстарында барлық Сауалнамаларда кеңесшілер 

жұмысының сапасын бағалау бойынша сұрақтарға жауап белгіленген.   

Сауалнамалардың барлық аймақтарда дұрыс толтырылмағандығын атап өту 

қажет. Сервистік компаниялар мен АКП арасында жасалған Шарттарда 

кеңесшілердің Сауалнамаларды кәсіпкерлерге міндетті түрде толтыруға ұсынуы 

жөнінде тармақ көзделген. Сауалнама көрсетілген қызметтің сапасын 
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бағалайтындықтан, кәсіпкер алған әрбір қызмет бойынша Сауалнама толтырылуы 

тиіс.   

Кейбір аймақтарда кәсіпкерлер бір лот шеңберінде бірнеше қызмет алады 

және сервистік қолдау алу үшін жүгінген сайын сауалнаманы толтырып отырады. 

Сондықтан, осы аймақтарда сауалнамалар саны ШОК субъектілерінің санынан 

артық (7-кестені қараңыз).  

Сондай-ақ, толтырылған Сауалнамалардың саны сервистік қолдау алған 

ШОК субъектілерінің санына сәйкес келуі тиіс, себебі әрбір кәсіпкер қызметті алу 

кезінде кем дегенде бір рет сауалнаманы толтыруы тисі.    

Бірақ 7-кестеде көрсетілгендей, Атырау, Шығыс Қазақстан, Алматы, 

Жамбыл және Маңғыстау облыстарында ШОК субъектілерінің санына қарағанда 

сауалнамалар саны аз. Демек, осы аймақтарда қызметтерді алғаннан кейін 

Сауалнамаларды толтырмаған қатысушылар бар.  

Кәсіпкерлер көрсетілген қызмет сапасын келесі сұрақтарға жауап беру 

арқылы бағалады: көрсетілген кеңестің пайдасы, кеңес көрсету үдерісінің 

ұйымдастыру сапасы, алынған кеңес күтілген болжалының ақталуы деңгейінің 

мөлшері және  қызмет сапасының қанағаттану дәрежесі. Бағалау нәтижесі 

бойынша 4 көрсеткіштен балдардың жиынтық сомасы шығарылады. Осылайша, 

«өте жақсы» бағасы 18-ден 20-ға дейінгі балл сомасына, «жақсы» – 15-тен 17-ге 

дейінгі балл сомасына, «қанағаттанарлық» 12-ден 14-ке дейінгі балл сомасына, 

«нашар» - 12-ден төмен балл сомасына сәйкес келеді.  

Толтырылған Сауалнамалардың тексеру көрсетілген қызметтік сапасына 

қатысты сұрақтарға 16 215 респонденттің жауап бергенін, бұл ретте алынған 

сауалнамалар саны 17 553 құрағанын, ал есепті кезең ішінде сервистік қолдау 

алған субъектілердің жалпы саны 17 322 субъектіні құрағанын көрсетті.  

Сауалнамаларды талдаудың нәтижесінде 16 215 респонденттің ішінде 

15 266 қатысушы немесе 94% алынған қызмет сапасын «өте жақсы» деп 

бағалаған.  

 

 
10-диаграмма. Алынған қызметтің сапасын бағалау   

 

15 266 

738 124 

87 

18-ден 20-ға дейін 15-тен 17-ге дейін 

10-нан 12-ге дейін 12-ден төмен 
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Алынған қызметтің сапасын 738 қатысушы 15-тен 17-ге дейінгі балл 

сомасына белгі қою арқылы «жақсы» деп бағалаған.  

Көрсетілген қызметтің сапасын 87 қатысушы «нашар» деп бағалаған және 

алынған қызметтің сапасына 124 респондент қанағаттанған.  

8-кестеде көрсетілгендей, аймақтар бөлінісінде Ақтөбе облысында 23 адам, 

Солтүстік Қазақстан облысында 16 респондент, сондай-ақ Маңғыстау облысында 

жобаға қатысушы 15 респондент алынған қызметті «нашар» деп бағалаған.   

 

 

 
8-кесте. Аймақтар бойынша көрсетілген қызметтер сапасын бағалау бойынша балл сомасы  

 

Қала/облыс 

18-ден 

20 

баллға 

дейін  

15-тен 

17 

баллға 

дейін 

12-ден 

14 

баллға 

дейін  

12-ден 

төмен 

толтыр

ылмаға

н 

Сауа

лнам

алар

дың 

барл

ығы   

ШОК

С 

барлы

ғы 

Астана қ. 1772 77 12 6 13 1880 1724 

Алматы қ. 1230 28 1 0 0 1259 1181 

Алматы 1501 228 9 2 5 1745 2112 

Ақмола  684 32 0 0 0 716 909 

Ақтөбе 1113 20 2 23 23 1181 1091 

Атырау  323 66 2 0 0 391 731 

ШҚО 706 27 0 0 82 815 1292 

Жамбыл 677 33 87 11 0 808 848 

БҚО 649 37 0 0 383 1069 680 

Қарағанды 766 31 1 1 141 940 803 

Қызылорда 851 30 0 1 0 882 879 

Қостанай 1264 37 1 9 367 1678 1135 

Маңғыстау 420 14 5 15 42 496 473 

Павлодар 507 6 1 1 26 541 493 

СҚО 316 16 0 16 229 577 388 

ОҚО 2487 56 3 2 27 2575 2583 

Барлығы   15266 738 124 87 1338 17553 17322 
 

8-кестеде көрсетілгендей, 1138 сауалнама жауапсыз қайтарылған, бұл 

жобаға қатысушылардың оларға көрсетілген қызметті қалай бағалайтынын 

талдауға кедергісін тигізеді. Ең көп толтырылмаған сауалнамалар  Қостанай 

облысында ұсынылған, мұнда 1678 сауалнаманың ішінен 367 толтырылмаған, 

Солтүстік Қазақстан облысында 577 сауалнаманың 229 толтырылмаған, Батыс 

Қазақстан облысында барлығы 1069 сауалнама ұсынылып, олардың 383 

толтырылмай кері қайтарылған.   

Сонымен қатар, көрсетілген қызмет сапасын бағалауда да Сауалнамалардың 

дұрыс толтырылмағандығын және мүлдем толтырылмағандығын, және 

жауаптары белгіленіп толтырылған сауалнамалар санының есепті кезеңде 
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қызметті алған қатысушылардың санынан аз екендігін атап өту қажет (8-кестені 

қараңыз).  

Осылайша, Алматы облысында қолдау алған ШОК субъектілерінің жалпы 

саны 2112 қатысушыны, ал Сауалнамалар саны 1745 құрады. Атырау облысында 

731 ШОК субъектілері қолдауды алған, бірақ Сауалнаманы бар болғаны 391 

қатысушы толтырған және Шығыс Қазақстан облысында жобаға 1292 адам 

қатысып, ұсынылған Сауалнамалар саны 815 құрап, олардың ішінде 82 жауапсыз 

кері қайтарылған.   

Көрсетілген қызмет сапасын бағалау бойынша сауалнаманы толтыру 

кеңесші жұмысының және көрсетілген қызмет сапасын бағалауға мүмкіндік 

беретін мониторинг жүргізудің міндетті шарты болып табылады. Алайда, оны 

дұрыс толтырмау және толтырылған Сауалнамаларды толығымен ұсынбау осы 

үдерісті қиындатады.  

 

9. СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ АЛҒАННАН КЕЙІН БИЗНЕСТІ 

ҰЛҒАЙТУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН 

ТАЛДАУ 

 

Сервистік қолдау алғаннан кейін бизнесті ұлғайту бойынша көрсеткіштерді 

талдау қызметтер немесе кеңестер көрсетілгеннен кейін  кәсіпкерлер толтырған 

сауалнама жауаптарынан құралады.  

Осылайша, ұсынылған Сауалнамалар саны 19 090 сауалнаманы құрады, ал 

жобаға қатысушылардың бизнесті ұлғайтуға қатысты сұрақтарға жауаптарын 

қамтитыны 15 154 сауалнамаға жетті. Осыдан, 3 936 сауалнаманың жауапсыз бос 

күйінде кері қайтарылғанын байқауға болады (9-кестені қараңыз). 

Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, 3 355  респондент сауалнамада өндіріс 

өнімін арттыруды қалайтындықтары туралы, 1629 қатысушы тауарлар мен 

қызметтер сапасын көтеруге ынталы екендіктері туралы жауап берген. Сұралған 

қатысушылардың ішінде 1320 респондент өз бизнесі үщін жаңа нарықты 

меңгергісі келетіні және 2642 қатысушы бизнесте жаңа бағыт ашуды 

қалайтындығы туралы жауап берген. 

 
 9-кесте. Бизнесті одан әрі ұлғайту бойынша сауалнама сұрағына берілген жауаптар саны  

 

Қала/облыс 

Бизнесте 

жаңа бағыт 

ашу  

Жаңа 

нарықт

ы 

меңгеру 

Өндіріс 

өнімін 

ұлғайту  

Тауарлар 

мен 

қызметте

рдің 

сапасын 

көтеру  Өзге  

Толты

рылма

ған  

Сауа

лнам

алард

ың 

барл

ығы   

Астана қ. 155 149 269 239 754 386 1952 

Алматы қ. 146 46 47 55 682 880 1856 

Алматы  305 95 344 64 12 620 1440 

Ақмола 128 88 157 175 167 0 715 

Ақтөбе 242 107 292 196 261 60 1158 

Атырау  58 60 140 54 78 0 390 
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Қала/облыс 

Бизнесте 

жаңа бағыт 

ашу  

Жаңа 

нарықт

ы 

меңгеру 

Өндіріс 

өнімін 

ұлғайту  

Тауарлар 

мен 

қызметте

рдің 

сапасын 

көтеру  Өзге  

Толты

рылма

ған  

Сауа

лнам

алард

ың 

барл

ығы   

ШҚО 218 119 413 107 491 277 1620 

Жамбыл 176 60 174 40 328 31 809 

БҚО 133 76 277 120 148 288 1039 

Қарағанды  144 95 180 144 76 164 803 

Қызылорда 133 87 91 64 524 154 1053 

Қостанай 107 99 110 154 840 254 1564 

Маңғыстау 65 43 32 103 171 100 514 

Павлодар 69 58 86 45 253 33 544 

СҚО 33 33 40 31 177 217 531 

ОҚО 530 105 683 38 1274 472 3102 

Барлығы   2642 1320 3335 1629 6236 3936 19090 

 

9-кестеде көрсетілгендей, Сауалнама сұрақтарына жауап берген 

кәсіпкерлердің басым көпшілігі бизнестерін дамыту жөнінде өзге мақсаттары бар 

екенін көруге болады. Сонымен 6 236  респондент Сауалнамада «өзге» бағамын 

көрсеткен.   

Сауалнамаларды тексеру арқылы кейбір аймақтарда Сауалнамалардың 

жартылай толтырылатындығы және Сауалнамаларда сервистік қолдауды алғаннан 

кейін бизнесті ұлғайтуға қатысты сұрақтарға жауаптардың жоқтығы анықталды.  

Кейбір аймақтардағы сервистік қолдау қатысушыларының бизнесті одан әрі 

дамыту бойынша Сауалнама сұрақтарына белсенді жауап бергенін және бірнеше 

жауаптарды көрсетіп өткенін атап өту қажет. Сондықтан ұсынылған 

Сауалнамалардың саны кеңесшілер жұмысының және көрсетілген қызметтің 

сапасын бағалау бойынша Сауалнамалар санына қарағанда көптеу (7,8,9-

кестелерді қараңыз) 

Алайда, жобаның қатысушылары бизнесті одан әрі дамыту туралы 

сұрақтарға қарағанда сервистік компаниялар кеңесшілерінің жұмысына және 

оларға көрсетілген қызметтерге баға беретін сұрақтарға мұқият жауап берген. 

Сонымен, бизнесті ұлғайту туралы сұрақтар бойынша толтырылмаған 

сауалнамалар 3 936, ал кеңесшілер жұмысының сапасын бағалау туралы сұрақтар 

бойынша толтырылмаған сауалнамалар саны 1551 және көрсетілген қызметтің 

сапасын бағалау бойынша 1338 құрады.  

 

10. СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ АЛҒАННАН КЕЙІН АШЫЛҒАН 

ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫН ТАЛДАУ 

 

Талдаудың осы түрі кәсіпкерлер қызметтерді алғаннан кейін жүргізіледі. 

Қызметтердің маусым, шілде және қыркүйек айларында көрсетілгенін ескере 

отырып, 16 аймақтағы кәсіпкерлермен сервистік қызметтерді алғаннан кейін 
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жұмыс орындарын ашу бойынша телефон арқылы сұрақ-жауап жүргізілді. «Даму» 

қорының АФ менеджерлері тарапынан мынадай сұрақтар қойылды: «Сіз сервистік 

қолдауды алғаннан кейін жаңа жұмыс орнын ашар ма едіңіз?» немесе «Жаңа 

жұмыс орындарын құру жоспарыңызда бар ма?». Телефон арқылы сұрау салуға 

4 519 ШОК субъектілері қатысты. Олардың ішінде 3 947 респондент сеорвистік 

қызметті алғаннан кейін жаңа жұмыс орындарын ашпағаны туралы жауап берді.  

Дегенмен, сұрақтарға жағымды жауап бергендер жаңа жұмыс орындарын ашуды 

енді ғана жоспарлап отырғандарын білдірді. Осыған байланысты, 10-кестеде 

көрсетілген деректер жоспарлы көрсеткіштер болып табылады. Кеңес беру және 

оқыту түрінде қаржылай емес қолдау көрсету жаңа жұмыс орындарын құру және 

салықтық аударымдарды арттыру  сияқты экономикалық көрсеткіштердің өсіміне 

тікелей әсер етпейтінін ескеру қажет. Қаржылай емес бағдарламалардың 

тиімділігін және олардың нәтижелерінің кәсіпорынның дамуына және бизнестің 

нығаюына әсерін бағалау қиын, талдау және бағалау үшін белгілі бір уақыт қажет 

етіледі.  

 Есепте кезең ішінде қолдау алған ШОК субъектілерінің ең көп саны өз 

кәсіпорындарында 5 жұмыс орнына дейін ашуды жоспарлап отыр, және олардың 

саны 478 ШОК субъектісін құрады. 10-кестеден 63 ШОК субъектісі 5-тен 10 

жұмыс орнына дейін, 25 ШОК субъектісі 10-нан 20 жұмыс орнына дейін және бар 

болғаны 6 ШОК субъектісі 20 және одан жоғары жұмыс орнын ашқысы 

келетіндігін байқауға болады.  

 
10-кесте. Аймақтар бойынша ашылған жұмыс орындарының саны.  

Город\область 

до 5 

мест 

от 5до 

10 

мест 

от 10 

до 20 

мест 

от 20 и 

выше 

не 

создано 

количество 

респондентов 

г. Астана 0 0 0 0 524 524 

г. Алматы 7 0 0 0 112 119 

Алматинская 68 2 0 0 350 420 

Акмолинская  21 6 1 0 175 203 

Актюбинская 64 1 0 0 291 356 

Атырауская  7 0 0 0 267 274 

ВКО 28 2 0 2 90 122 

Жамбылская 5 1 0 0 251 257 

ЗКО 70 24 13 3 175 285 

Карагандинская 21 4 2 0 233 260 

Кызылординская 70 20 9 0 183 282 

Костанайская 0 0 0 0 356 356 

Мангистауская 8 0 0 0 183 191 

Павлодарская 0 0 0 0 125 125 

СКО 7 0 0 0 175 182 

ЮКО 102 3 0 1 457 563 

Всего  478 63 25 6 3947 4519 
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11. ӘРІ ҚАРАЙ БЖК-2020 БАҒДАРЛАМАНЫҢ БАСҚА 

БАҒЫТТАРЫНА ҚАТЫСУШЫЛАР САНЫН САРАЛАУ  

 

Мониторинг жүргізу кезінде кәсіпкерлердің әрі қарай  «Бизнестің жол 

картасы 2020» Бағдарламасының басқа бағыттарына қатысу жөніндегі сауалнама 

жүргізілген (әрі қарай - Бағдарлама). 

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде ШОБ субъектілеріне қаржылық және 

бейқаржылық қолдау ұсынылады. Бейқаржылық қолдау ШОб субъектілеріне 

сервистік қолдау ұсыну, Бағдарлама бойынша кеңестер көрсету, «Бизнес-Кеңесші 

1» және «Бизнес-Кеңесші 2» жобалары бойынша оқыту, сонымен қатар, «Шағын 

және орта бизнес топ-менеджменттерін оқыту», «Іскерлік байланыстар», «Аға 

сеньорлар» және BAS бағдарламаларын қарастырады.  

11-ші диаграмма. Сауалнама нәтижелері бойынша бағдарламаның 

қаржылық емес қолдауын қажет ететіндері туралы мәліметтер жиынтығы 

берілген, онда кәсіпкерлердің басым көпшілігі сервистік қолдау бойынша 

қызметті слғысы келетіндіктерін көрсеткен. Сервистік қолдау қызметі алғысы 

келетін қатысушылардың саны 6 174 қатысушыны құраған. 

 

 
11-диаграмма. Бағдарламаға одан әрі қатысу жөнінде сауалнамаға қатысушылардың саны  

 

Кәсіпкерлердің 164 қатысушысы қатысқысы келетін мемлекеттік қолдау 

құралдары қаржылық емес қолдау құрал  «BAS бағдарламасы» сұраныс жоғары 

болып отыр.  Бұл бағдарлама 2013 жылдың «Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады, сондықтан кәсіпкерлер, 

бұлбағдарламаға қатысу мүмкіндігі туралы және оның шарттары туралы жақсы 

ақпараттанған.   

Жоба қатысушыларының арасында екінші орында көбірек сұранысқа ие 

болып отырған қаржылық емес қолдау құралы   «Бизнестің жол картасы 2020» 

бағдарламасы бойынша 3 051 жоба қатысушысы алғысы келетін кеңес беру 

қызметі болып отыр. Алайда,  бұл көрсеткіш одан да жоғары болуы мүмкін еді, 

11-ші кестеден көріп отырғанымыздай 1062 қатысушы. Сауалнамаға жауап беру 

1543 1179 

901 

1174 

174 

6174 

3051 

164 

Бизнес – Советник 

Бизнес-Советник- 2 

Топ–Менеджмент 

«Іскерлік байланыстар» 

«Аға Сеньорлар»  

Сервистік қолдау  

«БЖК-2020» Бағдарламасы 
бойынша кеңес алу 

Программа BAS 
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кезінде «басқа да» жолын көрсеткендер болды. Бұл дегеніміз, бұл респонденттер 

не бағдарлама жобасына қатысуды қаламайтын қызығушылығы жоқ, не олармен 

дұрысырақ хабары жоқ болып отыр.  Консультантам сервистік компанияның 

кеңесшілерінің қажеттілігі егеh кәсіпкер бұлсұрақтарға жауап бере алмаған 

жағдайда, оларды мемлекеттік бағдарлама бойынша ЦОП қорының кеңесшілеріне 

бағыттайды.  Алайда, сервистік қолдау көрсету бойынша кеңес беретін 

консультанттардың барлығы да ЦОП-та көрсетілген, кейбіреулері кеңес 

берушілер және қызметтер сервистік компанияның мекемесінде берілген, 

кәсіпорындар немесе кәсіпкерлер көп жиналатын басқа да орындарда кеңестер 

берілген.  Бұл факт, біріншіден,сауалнаманы толтыру барысын бақылауға 

мүмкіндік бермейді, ал екіншіден, мемлекеттік бағдарлама бойынша, кеңес алу 

үшін ККО кеңесшілеріне қатысушыларды бағыттау.  

11-ші кестеде көрсетілгендей аумақтарға бөліп көрсеткендегі сауалнаманың 

нәтижесі.  
 

11-кесте. Аумақтар бойынша бөліп көрсеткендегі бағдарламаның қаржылық емес қызметіне 

қатысушылардың сауалнамасының нәтижесі  

Облыс\қала  «
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Астана қ-сы 157 168 180 198 34 156 163 41 543 1640 

Алматы қ-сы 182 81 107 189 13 283 71 2 330 1258 

Алматы облысы 30 46 17 40 3 225 417 3 2 783 

Ақмола облысы 36 55 27 69 3 266 260 21 0 737 

Актөбе облысы 235 154 108 109 14 363 239 19 16 1257 

Атырау облысы 48 0 5 4 0 200 132 0 15 404 

ШҚО 283 154 113 113 14 564 372 19 31 1663 

Жамбыл облысы 49 19 38 35 3 788 144 0 40 1116 

БҚО 101 85 66 103 26 390 263 8 0 1042 

Қарағанды облысы 86 35 50 75 17 217 65 16 0 561 

Қызылорда облысы 94 15 26 109 20 413 112 10 23 822 

Қостанай облысы 64 72 31 58 11 735 322 17 0 1310 

Маңғыстау облысы 16 29 45 15 3 37 35 2 0 182 

Павлодар облысы 36 50 35 32 10 123 114 6 36 442 

СҚО 13 20 18 15 1 67 83 0 1 218 

ОҚО 113 196 35 10 2 1347 259 0 25 1987 

Барлығы   1543 1179 901 1174 174 6174 3051 164 1062 15422 

 

Қаржылық емес қолдау бағдарламасына әрі қарай қатысуға қатысты 

қатысушылардың жауаптармен берілген сауалнаманың жалпы саны, 15422 

сауалнаманы құраған. Сауалнаманы толтырмаған жағдайлар да болған немесе 

толтырмай қайтарып берген жағдайлар да орын алған.  
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Алайда, сауалнаманы толытыру кезінде кәіпкерлердің белсенділік танытқан 

жағдайлар да кездеседі және  өздері қатысқысы келетін «Бизнестің жол картасы 

2020» бағдарламасының бірнеше жобаларын көрсеткен.  Наибольшее количество 

участников в Шығыс Қазақстан Облысының қатысушыларының басым көпшілігі 

– 283 ШОБ субъектілері «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша жаңадан кәсіп 

бастаған кәсіпкерлер үшін оқудан өткісі келетіндіктерін көрсеткен. Сервистік 

қолдау көрсетудің қатысушылары тек қана әрекет етіп отырған кәсіпкерлер болуы 

мүмкіндігіне қарамастан, 1543 кәсіпкерлер осы аталған жобаға 

қызығушылықтарын танытқан,  және 1179 кәсіпкер  к проекту «Бизнес- Кеңесші -

2»  жобасына қызығушылық танытқан (11-кестені қараңыз). Әрекет етіп отырған 

кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық танытқан «Бизнестің жол картасы 2020»  

бағдарламасы бойынша гранттық қаржыландыру алу үшін «Бизнес- Кеңесші -1 

және 2» курсынан өткендігі туралы серификаты болуы қажет.  

Әрекет етіп отырған кәсіпкерлерге арналған «Бизнес- Кеңесші -2» жобасы 

бойынша хотели обучиться Оңтүстік Қазақстан Облысының  196 қатысушы  оқуға 

қатысқысы келетіндіктерін көрсеткен.   

 «Іскерлік байланыстар» жобасына қатысқан қатысушылардың арасынан 

сұранысқа ие - 1174 кәсіпкерлер аталған жоба бойынша өз біліктітіктерін 

көтергенді қалайды.  Олардың ішінде  қатысушылардың басым көпшілігі Алматы 

қаласына тиесілі – 189 кәсіпкерлер және Астана қаласы бойынша – 198 

кәсіпкерлер (11-ші кестені қараңыз). 

«Аға сеньорлар» жобасы бойынша Астана қаласының кәсіпкерлеріне бұл 

жоба көбірек таныс болып шықты,   больше– 34 ШОБ субъектілері, оның 

қатысушысы болғысы келетіндер және Батыс Қазақстан Облысынан 26 адам (11-

ші кестені қараңыз). 

Сонымен бірге, «Аға сеньорлар» және BAS бағдарламасы сияқты жобалар 

кәсіпкерлер арасында зор сұранысқа ие екенін атап өту керек,  қатысушылар 

тарапынан да шығындарды қоса қаржыландыру талап етіледі.  

Бағдарламаны жүзеге асыру барысында кәсіпкерлер «Даму» Қорының 

кепілі түрінде мемлекеттік қаржылық қолдауды алуға мүмкіндігі бар, 

субсидияланған пайыздық төлем, гранттық қаржыландыру және  «Даму Start-Up» 

өнімін алуға құқылы. 

Сауалнама нәтижесі көрсеткендей, кәсіпкерлер арасында  

субсидиландыруды көбірек қажет ететіндер – 3301 қатысушы осындай 

мемлекеттік қолдауға ие болғысы келетіндер. Кәсіпкерлікті қаржылық қолдау 

құралына сұраныс та жоғары – қордың кепілдемесімен беріледі. Сонымен, 

сервистік қолдауға ие болған 2182 кәсіпкерлер, несие алу үшін және өзінің 

бизнесінің ары қарай өрлеуіне кепілдеме алғысы келеді. Одан өзге,  969 

қатысушылар  «Даму Start-Up» құралы бойынша Қордың кепілдемесін алғысы 

келетіндер.  

 Гранттық қаржыландыруға 2011 жоба қатысушылары көрсеткен.   
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Диаграмма 12. Қаржылық жобаға қатысушылар бойынша қатысушылардың саны 
 

Алайда, 12 –ші диаграммада көріп отырғанымыздай,  респонденттердің 

басым бөлігі сауалнамада «басқалары» деген жауапты көрсеткен -  6 513 

қатысушы. Мүмкін, бұл көрсеткіш, аталған сұраққа жауап бермеген 

кәсіпкерлердің бұл бағдарламаның қаржылық құралдар туралы білмеуіне 

байлансты болар, ал сервистік компаниялардың кеңесшілері  өз кезегінде ол 

туралы білмеуі мүмкін және түсініктеме бере алмайды.  

 
12-ші кесте бағдарламаға әрі қарай қатысу бойынша қатысушылардың саны 

Облыс\қала 

Кепілденд

ірілген  

Субсидиял

анған 

Гранттық 

қаржыланды

ру 

ДАМУ -

STARTUP 

Басқал

ары  

Сауа

лнам

аны 

барл

ығы  

Астана қ-сы 75 126 246 126 716 1289 

Алматы қ-сы 72 178 172 51 637 1110 

Алматы облысы 128 424 109 48 5 714 

Ақмола облысы 53 184 89 53 354 733 

Актөбе облысы 182 259 248 139 319 1147 

Атырау облысы 80 132 68 31 67 378 

ШҚО 262 393 316 172 386 1529 

Жамбыл облысы 139 277 141 38 357 952 

БҚО 265 291 185 61 48 850 

Қарағанды облысы 165 152 78 34 274 703 

Қызылорда облысы 107 137 65 88 523 920 

Қостанай облысы 56 129 88 32 1005 1310 

Маңғыстау облысы 29 115 41 45 334 564 

Павлодар облысы 29 135 37 34 208 443 

СҚО 22 36 16 4 155 233 

ОҚО 518 333 112 13 1125 2101 

Барлығы   2182 3301 2011 969 6513 14976 

2182 

3301 

2011 969 

6513 
Кепілдеме беру 

Субсидиялау 

Грант 

ДАМУ -STARTUP 

Өзге 
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12-ші кестеде, бағдарламаның қаржылық жобасына қатысу бойынша 

аумақтарға бөліп көрсеткендегі субъектілердің саны көрсетілген. Кәсіпкерлердің 

басым көпшілігі Оңтүстік Қазақстан Облысынан– 518 қатысушы Қордың 

кепілдемесін алғысы келетіндер, ал қалған құралдар бойынша қатысушылардың 

басым көпшілігі Шығыс Қазақстан Облысы  бойынша көрсеткен: субсидиялау 

бойынша – 393 қатысушылар, гранттық  қаржыландыру – 316 және 172 

предпринимателей по «Даму Start-Up» бойынша кәсіпкерлер қатысқысы 

келетіндіктерін көрсеткен. 

Мониторинг жүргізі аясында,  қобдишалар мен  жәшіктерге таза бос парақ 

немесе бөлігі ғана толтырылған сауалнамалар салынатыны анықталды.   Олардың 

талдауы көрсеткендей, негізінен  қаржылық және қаржылық емес қолдау 

құралдары туралы білмейтін болғандықтан, бағдарламаға қатысуға байланысты 

сұрақтарға жауап беруді қиналатындықтан кәсіпкерлер жауап беруден бас 

тартады. 

 

12. Кеңес берудің түрлері бойынша сандық көрсеткіштердің талдауы  
16 аумақ бойынша есептік кезеңде  17 322 ШОБ субъектілеріне 34 445 

қызмет көрсетілген. Олардың ішінде, Оңтүстік Қазақстан Облысында қызмет 

санының басым көпшілігі көрсетілген – 8565 қызмет немесе есептік кезең ішіндегі 

барлық көрсетілген қызметтің көлемінен 24%-ы, ал  наименьшее количество 

услуг в Маңғыстау облысында қызметтің ең аз көлемі – 515 қызмет көрсетілген 

немесе есептік кезең ішіндегі барлық көрсетілген қызметтің көлемінен 1% (13-ші 

диаграмма). 

 Сонымен, есептік кезең ішінде барлық көрсетілген қызметтің көлемінен 

орташа  2000 қызмет көрсетілген, тек бір ғана Оңтүстік Қазақстан Облысында осы 

кезең ішінде көрсетілген қызметтен 4 есеге аз. 

 

 
13-ші диаграмма. Аумақтарға бөлгенде қызметтің жалпы саны мен ШОБ субъектілері.  
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13-ші диаграммада көріп отырғанымыздай, Маңғыстау облысы, Павлодар 

облысы, Сотүстік Қазақстан облысы мен Қарағанды облыстарында  сервистік 

қолдау көрсетуді жүзеге асыру кезеңінің барлығында көрсетілген қызметтің саны 

орташа көрсеткіштен екі есеге төмен және тіпті 1000 қызметке де жетпейді.  

Көрсетілген қызметтің орташа саны ШОБ субъектілерінің біреуіне 

шаққанда 2-3 қызметтен келеді,    Оңтүстік Қазақстан Облысын қоспағанда, ШОБ 

субъектілерінің біреуіне шаққанда орташа есеппен 3-4 қызметтен келеді, сонымен 

қатар, Қызылорда облысында, керісінше,  ШОБ субъектілерінің біреуіне 

шаққанда 1 қызметтен келеді (882 ШОБ субъектілеріне 879 қызмет келеді).  

 

 
14 -ші диаграмма. Қызметтің жалпы саны мен ШОБ субъектілері  

 

Бірақ, қаулыда бір субъект сервистік қызметті бірнеше рет алуға болады 

деген  тиым жоқ. Сәйкесінше, жобаның бір қатысушысы  қызметтің әртүрлерін 

алуға болады немесе  сервистік қолдау көрсетуді жүзеге асырудың барлық 

кезеңінде кеңес алуына болады. Сонымен,  кәсіпкер сервистік компаниямен бір 

шартқа отырып, шарттың әрекет ету мерзімі ішінде, аталған компанияға кеңестер 

алуға немесе қызмет көрсету туралы әр ай сайын келуі мүмкін.    Қаулыға сәйкес, 

сервистік қолдау 7 қызмет түрі бойынша көрсетіледі. Есептік кезең ішінде, 

сервистік қолдаудың барлық түрлері бойынша қызметтер көрсетілген. 

Мониторинг барысында кәсіпкерлер мен сервистік қызмет қолдау көрсету 

компаниясымен жасалған шарттар, сонымен қатар, сол бойынша орындалған 

қызмет актісі «Даму» қорының менеджерларымен  тексерілді.  

Есептік кезең ішінде 7 түрі\лот бойынша 34 445 сервистік қолдау 

көрсетілген. Олардың ішінде   басым көпшілігі бухгалтерлік есеп жүргізу және 

салықтық есеп жүргізуге байланысты– 10 582   қызметтер көрсетілген, 

көрсетілген қызметтің жалпы түрі\лот бойынша 30% құрайды.   
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Көрсетілген қызметтің ең аз құрамын мемлекетті сатып алу бойынша 

қызметтер құраған – 1 526  қызмет немесе  менеджмент сапасы жүйесін енгізу 

бойынша 4%-ды қызметтер саны - – 1 897  қызмет  құраған немесе 5% жалпы 

қызмет көлемінен. 

 

 
15-ші диаграмма. Лоттар бойынша қызметтердің үлесі. 

 

Көрсетілген сервистік қызметтің ішінде ең көп саны бухгалтерлік және 

салықтық есепке алуды жүргізумен байланысты қызметтер саны маркетинг 

сұрақтыры және заң сұрақтары бойынша көрсетілген қызсеттер санынан екі есеге 

артық, ал кедендік рәсімдеу мен ақпараттық технология бойынша тіпті үш есеге 

артқан.   

Осылайша, 15-ші диаграммандан көріп отырғанымыздай, есептік кезең 

ішінде маркетинг бойынша көрсетілген қызметтің саны  7053 қызметті құраған 

немесе 20%-ды құраған, ал  заң мәселелері бойынша көрсетілегн қызметтің саны – 

6 750 қызмет немесе жалпы көрсетілген қызметтің саны бойынша 19% -ды 

құраған.  

Түрлері\лоттар бойынша көрсетілген қызмет саны аумақтарға бөліп алғанда 

13-ші кестеде көрсетілген.  

Бухгалтерлік есептілік бойынша 10 582 қызметтің 3 664 қызметі Оңтүстік 

Қазақстан облысына тиесілі, аталған лот бойынша барлық көрсетілген қызметтің 

34% құрайды,  немесе облыстың барлық көрсетілген қызметтің 42% құрайды (13-

ші кестені қараңыз.). аталған лот бойынша бухгалтерлік және салықтық есептілік 

бойынша қызметтердің  жоғарғы көрсеткіші салық комитетінде ШОБ 

субъектілерінің салықтық есептілігін тапсыру кезінде көрсетілуіне байланысты. 

Оңтүстік Қазақстан облысында қаншалықты көрсетілген қызметтің саны 

басқа аумақтардағы қызметтерден 4-5 есеге артқан, бұл аумақта маркетинг және 

мемлекеттік сатып алу бойынша қызметті қоспағанда көрсетілген қызметтің 

барлық түрлері бойынша ең жоғарғы көрсеткішке ие (13-ші кестені қараңыз.). 

Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алу қызметі бойынша  Жамбыл 

облысында көбірек қызмет көрсетілген. Облыс бойынша барлық көрсетілген 
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қызметтің маркетинг бойынша қызмет саны 749 қызметті немесе  36% құраған, ал 

мемлекеттік сатып алу бойынша – 179 қызмет немесе 8% құраған . Заң 

сұрақтары бойынша, менеджмент сапасы жүйесін енгізу сұрақтары бойынша, 

ақпараттық технологиялар мен кедендік рәсімдеу  бойынша көрсетілген 

қызметтің басым бөлігі Оңтүстік Қазақстан облысында көрсетілген (13-ші кестені 

қараңыз.). 

Маркетингтік қызмет бойынша қызмет саны екінші орында, олардың саны - 

7 053 қызмет немесе 20% жалпы көрсетілген қызмет көлемінен. Бұл қызметтердің 

ең көп саны Оңтүстік Қазақстан облысына келеді – 837 қызмет немесе 8%  осы 

лот бойынша атқарылған қызметтерден. 

Барлық лоттар бойынша ең аз қызметті Маңғыстау облысы көрсеткен, 

себебі қызмет көрсетуді қыркүйек айынан бастаған.   

 
13-ші кесте. Аумақтарға бөліп көрсеткендегі лот бойынша көрсетілген қызметтің үлесі. 
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Астана қ-сы 691 440 274 105 397 228 141 2276 

Алматы қ-сы 285 616 108 137 774 405 149 2474 

Алматы облысы 747 728 85 88 612 332 269 2861 

Ақмола облысы 421 429 38 60 188 150 191 1477 

Актөбе облысы 1000 758 114 22 675 197 189 2955 

Атырау облысы 431 242 139 96 409 107 245 1669 

ШҚО 599 315 89 145 668 111 274 2201 

Жамбыл облысы 360 399 101 179 748 131 235 2153 

БҚО 334 265 57 150 772 52 389 2019 

Қарағанды облысы 270 182 47 71 283 80 85 1018 

Қызылорда облысы 307 261 63 33 122 57 39 882 

Қостанай облысы 993 238 52 119 149 173 145 1869 

Маңғыстау облысы 101 78 36 54 116 67 63 515 

Павлодар облысы 163 113 116 34 210 76 70 782 

СҚО 216 105 25 66 93 26 198 729 

ОҚО 3664 1581 553 167 837 1223 540 8565 

Барлығы   10 582 6 750 1 897 1 526 7053 3415 3222 34 445 

 

Кейбір аумақтарда көрсетілген қызметтің үлесі лот бойынша теңдей 

бөлінген, ал кейбір аумақтарда қызметтерге сұраныс толқымалы болып келетінін 

атап айту керек.  Мысалы, Астана қаласы, Ақтөбе облысы, Атырау облысы, 

Қостанай облысы және  Оңтүстік Қазақстан облыстарында бухгалтерлік қызметке 

сұраныс көптеп кездеседі, Ақмола облыcы – заң қызметі,  Қарағанды, Шығыс 

Қазақстан облысы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан Облыстарында және Алматы 

қаласында – маркетинг  қызметіне сүраныс жоғары болып отыр(13-ші кестені 

қараңыз.) 

Павлодар облысында және Қызылорда облыстарында (13 ші кестені 

қараңыз.)көрсетілген қызметтің үлесі бойынша теңдей бөлінген. 
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Лот бойынша көрсетілген қызмет динамикасы, бухгалтерлік және салықтық 

есептілікті жүргізу бойынша қызметтер тамыз және қыркүйек айларында тіпті 2 

есеге артқан (15- ші кестені қараңыз.). Тұтас қызметтің барлық түрлері бойынша, 

бұл екі айдың ішінде  маркетинг сұрақтары бойынша қызметті қоспағанда  

көрсетілген қызметтің басым көпшілігі, артқан. Аталған қызметтің 

бұлтүрісервистік қолдау көрсету жүзеге асыру кезеңінің барлық уақытында 

сұранысқа ие болған.   

Также можно отметить, что в қазан және қараша айларында барлық лоттар 

бойынша көрсетілген қызметтердің үлесі бойынша көрсеткіштің төмендегені 

байқалады (14 ші кестені қараңыз.) 

 
14-ші кесте. Лот  бойынша көрсетілген қызметтің динамикасы. 
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Маусым  228 155 27 69 281 114 157 

шілде 1263 978 227 232 1070 387 606 

тамыз  2991 1570 491 410 1127 603 748 

қыркүйек 2996 1348 477 335 1601 731 732 

қазан 1465 1100 369 185 1259 633 451 

қараша 1250 951 231 219 1141 626 361 

желтоқсан  389 648 75 76 574 321 167 

Барлығы  10 582 6 750 1 897 1 526 7 053 3 415 3 222 

 

Көрсетілген қызметтің үлесітің талдауы өтініш берушілердің-Реестрі және 

орындалған жұмыстың актісі мәліметтеріне сәйкес жүргізілді. 

13.  АЙМАҚТЫҚ ШЕҢБЕРДЕ СЕРВИСТІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ 

ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ; СЕРВИСТІК 

КОМПАНИЯЛАР ҰСЫНҒАН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ МЕН САПАЛЫ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ 
Есептік кезеңде 16 аймақтағы 57 сервистік компаниялармен қызметтер 

көрсетілді сонымен қатар, Алматы облысының, Жамбыл және Қызылорда 

облыстарында 7 лот бойынша ӨКП қызметкерлері қызмет кқрсетілген. 

Көрсетілген қызметтің жалпы саны -  34 445 қызмет. 

Астана қаласында  7 сервистік компания 7 лот бойынша 2 276  сервистік 

қызмет көрсеткен.  Ең көп қызметті ЖШС «АудБух» компаниясы бухгалтерлік 

есепті жүргізу және салықтық есеп беруге байланысты қызметтер бойынша  ең 

көп –  691 қызмет көрсетілген. Ал ЖШС «PARASAT Consulting» компаниясы 

мемлекеттік сатып алуға байланысты қызмет бойынша ең аз– 105 қызмет 

көрсеткен. 

 
№ Сервистік  

компаниялардың атауы 

 Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 ЖШС «АудБух» Бухгалтерлік есепті, салықты, сонымен қатар, 691 



33 
 

№ Сервистік  

компаниялардың атауы 

 Қызмет атауы Қызмет 

саны 

статистикалық есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

2 АҚ «Акцепт-Терминал» Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет көрсету 141 

3 
ЖШС «Консалтингтік 

компания «Даму» 

Менеджмент жүйесін енгізу жөніндегі барлық 

үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу 

274 

4 
ЖШС «Заң компаниясы 

«Самғау консалтинг» 
Заң қызметтерін көрсету 

440 

5 

ЗТБ «Астана қаласының 

кәсіпкерлік құқықты қорғау 

бойынша ассоциация» 
Маркетинг мәселелері жөніндегі қызметтер 

 

397 

6 ЖШС «LINCOMPANY» 
Ақпараттық технологияларды қамтамасыз ету 

аясында кеңес беру 

228 

7 
ЖШС «PARASAT 

Consulting» 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық компаниялар 

мен кен пайдалану компаниялардың сатып 

алуына байланысты қызметтер 

 

105 

 Барлығы  2 276 

 

ЖШС «АудБух» компаниясы бухгалтерлік есепті жүргізу және салықтық 

есеп беруге байланысты қызметтер бойынша  ең көп көрсеткенін атап айту керек, 

себебі, үшінші тоқсанда бұл қызметтер Салық комитетінің ғимаратында қосымша  

көрсетілді. Клиенттерге қоңырау шалу арқылы сауалнама жүргізу барысында 

қызметке ие болған клиент «Бизнестің жол картасы -2020» бағдарламасы 

бойынша сервистік қолдау көрсетуді жүзеге асыру бойынша қызмет 

көрсетілгенінен бейхабар болып болып шықты.  Сонымен қатар, клиенттерге 

қоңырау шалу кезінде, маркетинг бойынша қызмет көрсетілген қатысушы ЖК 

«ОТАН-НВ» Ниязбаев Виталий Вячеславович жасалған бизнес-жоспар сапасына 

қанағаттанбайтындығын жеткізді және қызметке қанағаттанарлық деп бағалады.   

Ал, басқа қатысушы Еркалина Зиба Кариевна, ЗТБ «Астана қаласының 

кәсіпкерлік құқықты қорғау бойынша ассоциацияның» компаниясының бизнес-

жоспарын несие алуға  АҚ «Сбербанк» барғанда қабылдамай қойғанын 

хабарлады. 

Жоба қатысушысы Мусабаев Ермек Джакибаевич, ЖШС «LINCOMPANY» 

компаниясының сайт- жасау визиткасы бойынша қызмет көрсетілген ол әлі күнге 

дейін тапсырысты алмағанын хабарлады.  

Мониторинг барысында  сервистік компаниялар ЖШС "Lincompany" 

компаниясы және ЗТБ "«Астана қаласының кәсіпкерлік құқықты қорғау бойынша 

ассоциацияның» компаниясының өкілдері кәсіпорындарға барып, келісім шарт 

жасауын сұрайды екен, сонымен қатар, жыл аяғына дейін осы компаниялардан 

қызмет көрсететіндерін айтып не кеңес бермейді не қызмет көрсетпейді.  Телефон 

қоңырауларының нәтижесінде, орындалған жұмыс туралы актісі бола отырып, 

кейбір кәсіпкерлерге қызмет көрсетілмегені анықталды. Сонымен,  өтініш 

терушілердің –реестрінде көрсетілген ШОБ 8 субъект ЗТБ «Астана қаласының 

кәсіпкерлік құқықты қорғау бойынша ассоциацияның» компаниясынан (ЖШС 

«Куценко С.В.», ЖШС «Ковалева Л.Ф.», ЖШС «Куанышев М.О.», ЖК Ергалиева 

А.А., ЖК Мусаева К.М., ЖК Ибраева Ж.Т., ЖК Шаймерденов М.К., ЖК 

Канафина Т.Е.) бизнес-жоспар жасау бойынша кеңестік қызмет алмағандарын 
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айтты, ШОБ 4 субъект (ЖК Шаймерденов М.К., Ибраева Ж.Т., Джапсарбаев С.С. 

және ЖШС «Юнешкевич А.В.») ЖШС «Lincompany» компаниясымен көрсетілген 

қызметті растамады, 3 субъект (ЖК Ибраева С.К., Карабаева К.К. және ЖШС 

«Нуртазин А.А.») ЖШС «Заң компаниясы «Самғау» ұйымынан көрсетілген 

қызметті растамады. Cонымен ЖК Жансеитова А.А. указала, что не получала 

услугу по подготовке заявки на участие в тендере по государственным закупкам у 

ЖШС «Parasat Consulting» компаниясы тарапынан мемлекеттік сатып алу 

бойынша тендерге қатысуға өтініш дайындау бойынша қызмет көрсетілмегенін 

растады, ЖК Утепова Кулстан Айткеновна АҚ «Акцепт Терминал» компаниясы 

тарапынан сыртқы экономикалық қызметке құжаттық көмек көрсету қызметін 

алмағанын растады және ЖК Женешова С.М. –ЖШС «АудБух» компаниясы 

тарапынан салық заңнамасы бойынша кеңестер көрсетілмегенін растады. 

ҚР Ұлттық Экономика Министрлігіне 13.11.2014 жылы номірі 01-16/1699И 

, мониторинг барысында анықталған бұл бұзушылықтар туралы мәлімделіп хат 

жолданды.   

 

Алматы қаласында сервистік қызмет маусым айынан бастап көрсетіле 

бастаған.   7 сервистік компаниялар 7 лот бойынша 2474 сервистік қызметті 

көрсеткен. Олардың ішінен көп қызметті маркетинг мәселелері бойынша 

сервистік компания «Бизнес партнер Консалтинг» ЖШС - 774  қызмет көрсеткен.  

Алайда, сервистік компаниялармен берілген мәліметерге сүйенсек кейбір 

клиенттерге Реестр-өтініш берушілерде маркетинг бойынша толық қызметтер 

тізімі көрсетілген. Аталған қызметтер орындалған жұмыс туралы актімен 

расталған.  Қосымша қоңырау салу арқылы тексерген кезде реестрде көрсетілген 

қызметтер мен орындалған қызмет туралы актіде көрсетілген қызметтердің 

барлығы кәсіпкерлерге көрсетілмегені анықталды. Маркетингтік стратегия 

анализін жасау және тауарлар және/немесе жұмыстар және/немесе қызметтер 

өткізу бойынша талдау –жоспары сияқты қызметтер жеке қызмет түрі ретінде 

көрсетілмеген,  бар болғаны бизнес-жоспар жасау бойынша қызмет шеңберінде 

ғана көрсетілген. Белгіленген талапқа сай, кезкелген бизнес жопардың құрамына 

маркетингтік стратегия анализін жасау және тауарлар және/немесе жұмыстар 

және/немесе қызметтер өткізу бойынша талдау –жоспары сияқты қызметтер 

кіреді. Белгілі болғандай кәсіпкер Реестрде көрсетілген 10 қызметтің біреуін ғана 

бизнес-жоспар жасауды алған. Ал маркетингтік стратегия талдауын және 

тауарлар және/немесе жұмыстар және/немесе қызметтер өткізу бойынша талдау –

жоспары бизнес-жоспардың құрамдас бөлігі болып саналады. Сәйкесінше, бұл лот 

бойынша көрсетілген қызмет саны барлық растайтын құжаттарының барына 

қарамастан күдік тудырады.  ЗТБ Қазақстандық туристік қауымдастық 

компаниясымен менеджмент сапасы жүйесін енгізу бойынша ең аз қызмет 

көрсетілген   - 108 қызмет. 

 
№ Сервистік  

компаниялардың атауы 

 Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 ЖШС Жан Ас Консалт 

Бухгалтерлік есепті, салықты, сонымен қатар, 

статистикалық есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

285 
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№ Сервистік  

компаниялардың атауы 

 Қызмет атауы Қызмет 

саны 

2 ЖШС «ЕАТ» Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет көрсету 149 

3 
ЗТБ Казақстандық туристтік  

Ассоциациясы 

Менеджмент жүйесін енгізу жөніндегі барлық 

үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу 

108 

4 
КҚО Секрет + Сервис 

мекемесі 
Заң қызметтерін көрсету 

616 

5 
ЖШС «Бизнес партнер 

Консалтинг» 
Маркетинг мәселелері жөніндегі қызметтер 

774 

6 ЖК «Тактика» 
Ақпараттық технологияларды қамтамасыз ету 

аясында кеңес беру 

405 

7 ЖШС «АБиА Консалт» 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық компаниялар 

мен кен пайдалану компаниялардың сатып 

алуына байланысты қызметтер 

137 

 Барлығы 2 474 

 

Актөбе облысында 7 лот бойынша 6 сервистік компаниялар 2955  

сервистік қызметті көрсетті. Оның ішінде ҚБ «Есеп» Ақтөбе қаласының 

бухгалтерлер және аудиторлар компаниясы бухгалтерлік есепті жүргізу және 

салықтық есеп беруге байланысты қызметтер бойынша  ең көп -1000 қызмет 

көрсетілген. Ең аз қызметті ОО «Аумақтық кәсіпкерлер қауымдастығы және 

жұмысшылар «Атамекен» мемлекеттік сатып алу бойынша–22 қызмет көрсеткен. 

ОО Бухгалтерлер және аудиторлар компаниясы «Есеп» 2012 жылдан бастап 

сервистік қызмет көрсетеді, және аумақта бұл жұмыс бойынша мол тәжірибесі 

бар. Телефон қоңырауын шалу арқылы жүргізілген сауалнама бойынша  аталған 

сервистік компания туралы қатысушылар өздерінің оң пікірлерін білдірді.  

Мониторинг жүргізу барысында құжаттарды рәсімдеу барысында сервистік 

қызметке қатысы бар елеусіз техникалық кателіктер анықталды.  

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
ҚБ «Есеп» Ақтөбе қаласының 

бухгалтерлер және аудиторлар  

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

 

1000 

2 ЖШС «ТКМ-service» 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

197 

3 
ЖШС «Казахстанский центр обучения и 

консалтинга» 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу 

 

114 

4 ЖШС «Бизнес Навигатор ЛТД» 

Заң қызметтерін көрсету  

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер 

758 

675 

5 
Мекеме «Газета «Кедендік – салықтық  

бюллетень» 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

189 

6 
ҚБ «Атамекен»  Кәсіпкерлер және 

жұмыс берушілер өңірлік бірлестіктері»  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

 

22 

 Барлығы  2955 
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 ЖШС «Бизнес-Навигатор ЛТД» компаниясымен жалпы көлемі - 1433  

маркетинг және заң сұрақтары бойынша қызметтер көрсетілген.  Алайда,  

интервью алу барысында және жылжымалы мониторинг бойынша, сервистік 

компаниямен ЖШС «Бизнес Навигатор LTD» көрсетілген шарт жобаларын, 

бизнес-жоспар жасау, маркетингтік стратегия талдауын және тауарлар 

және/немесе жұмыстар және/немесе қызметтер өткізу бойынша талдау қызметтері  

кейбір субъектілерге (ЖК Ниязова О.А.», ЖК Абдугали А.А., ЖК Кузембаевой 

Р.К., ЖК Алиевой А.С., ЖК Нугман, ЖК Алиманова Л.А.) мүлде көрсетілмеген. 

 Сонымен қатар, ЖШС «DZHAN» директоры Махмутовтың С.К. атынан  

Ақтөбе облысы бойынша ЖШС «Бизнес Навигатор LTD» компаниясымен 

жасалған оның жобасы бойынша бизнес-жоспардың сапасына қатысты РҚ 

Қорының атына шағым түсті.  Кәсіпкер жасалған бизнес-жоспар қолдануға 

жарамайды және еш пайдасы жоқ, бизнес-жоспардағы келтірілген ондағы сандар 

мен есептер қаржылық ұйымдарының және әлеуетті инвестордың  талаптарына 

сай емес деп шағымданады.   

Сервистік компания «Газета «Кедендік - салықтық бюллетень» мекемесімен 

өзінің қызметін ауылда жүзеге асыратын кедендік рәсімдеу бойынша сыртқы 

ШОБ субъектілеріне экономикалық қызмет бойынша   құжаттарды рәсімдеуде 

арнаулы қызмет көрсетілген. Мысалы, Мартук ауданының  Хлебодаровка 

ауданында тұратын ЖК Тасымбетова М.К., нан өнімдерін пісірумен айналысатын 

оған,  7 түрлі қызмет бойынша жалпы сомасы 45000 болатын, сыртқы 

экономикалық құжаттарды рәсімдеуге қатысты қызмет көрсетілген.  сонымен 

қатар, шаруа қожалығы «Шоқырақ» кедендік рәсімдеу бойынша елеулі қызмет 

көлемі көрсетілген, алайда, мониторинг барысында клиент ешқендай қызмет 

көрсетілмегенін хабарлады. Қараша айында  сервистік компаниялар ЖШС 

«Бизнес Навигатор LTD», «Газета «Кедендік - салықтық бюллетень» мекемесі 

және ҚҚ «Кәсіпкелер мен жұмысшылардың қауымдастығы қызмет көрсеткен, 

РКП –мен жасалған шарттың мерзімі 31.12.2014 жылы аяқталатынына  қарамай  

қызмет көрсеткен. Осылайша жоба қатысушылары, қазан, қараша, желтоқсан 

айларында не получали услуги по вопросам маркетинг, мемлекеттік сатып алу 

және кедендік рәсімдеу мәселелері бойынша қызметті алмаған болып шықты. 

 Алматы облысы 3 сервис компанияларымен және Алматы облысының 

Кәсіпкерлер палатасымен  2861  сервистік қызмет көрсетті. 

Алматы облысының Кәсіпкерлер палатасы көрсетті - 612 қызмет маркетинг 

мәселелері бойынша, ал ең аз көрсетілген қызмет Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу мәселелері 

бойынша – 85 қызмет көрсетілген. 

Ең көп қызметті ЖШС «AB Consult» бухгалтерлік есепті, салықты, сонымен 

қатар, статистикалық есептілікті жүргізуге байланысты  – 747 қызметтер және 

Алматы облысының Кәсіпкерлер палатасы көрсетті заң мәселелері бойынша – 728 

қызмет көрсеткен. ал ең аз көрсетілген қызмет Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу мәселелері 

бойынша – 85 қызмет көрсетілген. 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
 

ЖШС «AB Consult» 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

 

747 

 

2 

 

ЖШС «Big  Sevens and Consulting» 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету 

255 

3 
ЗТБ Ассоциациясы Талдықорған 

кәсіпкерлер одағы «Атамекен» 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

 

88 

4.  
Алматы облысының кәсіпкерлер 

палатасы 

Заң қызметтерін көрсету  

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу 

Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

728 

612 

 

85 

 

 

 

332 

 ВСЕГО 2861 

 

Ақмола облысында  4 сервистік компания барлық сервистік қолдау 

көрсетудің барлық түрлері бойынша 1477 сервистік қызмет көрсетті. Оның ішінде 

ең көп қызметті «Альтернатива Кокше» ЖШС заң сұрақтары бойынша – 429 

көрсетсе, ең аз қызмет ЖШС «PARASAT Consulting» компаниясы менеджмент 

жүйесін енгізу жөніндегі барлық үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу 

мәселелері бойынша - 38 қызмет көрсеткен. 

 

 
№ Сервистік  

компаниялардың атауы 

 Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
ЖШС «Бухгалтерлік қызмет 

бюросы» 

Бухгалтерлік есепті, салықты, сонымен қатар, 

статистикалық есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

421 

2 ЖШС Имэкс сервис Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет көрсету 191 

3 

ЖШС «PARASAT 

Consulting» 

 

 

 

ЖШС «PARASAT 

Consulting» 

Менеджмент жүйесін енгізу жөніндегі барлық 

үдерістерге кеңес  

Маркетинг мәселелері жөніндегі қызметтер  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық компаниялар 

мен кен пайдалану компаниялардың сатып 

алуына байланысты қызметтер  

Ақпараттық технологияларды қамтамасыз ету 

аясында кеңес беру 

38 

 

188 

 

60 

 

 

150 

4 
ЖШС «Альтернатива 

Көкше» 
Заң қызметтерін көрсету  

 

429 

 ВСЕГО 1477 

 

2012 жылдан бастап ЖШС «PARASAT Consulting сервистік қызмет көрсете 

бастағанан айта кету қажет. Ал,  2014 жылы компания Астана қаласында 
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мемлекеттік сатып алу бойынша  сервистік қолдау қызметтерін көрсете бастады. 

Шығыс Қазақстан Облысында маркетинг сұрақтары бойынша, Солтүстік 

Қазақстан облысында  Солтүстік Қазақстан облысында ақпараттық технологиялар 

және  по информационным технологиям и вопросам внедрения системы 

менеджмент сапасы жүйесін енгізу мәселелері бойынша, сонымен қатар, Ақмола 

облысында 4 лот бойынша қызмет көрсеткен.  

ЖШС «PARASAT Consulting» 4 лот бойынша барлығы 436 қызмет 

көрсеткен, олардың ішінде маркетинг сұрақтары бойынша барлығы 188 қызмет 

көрсетілген және ақпараттық технологиялар сұрақтары бойынша  150 қызмет 

көрсеткен. 

Қор  атаулы талап етілге лот бойынша компания облыс бойынша оның 

клиенттік базасын, кеңес беру нарығындағы жұмыс тәжірибесін ескерсек ең 

төменгі көрсеткішті көрсетіп отыр деп санайды.   

Өз кезегінде, Кәсіпкерлер Палатасы аталған лот бойынша төмен жоспарлы 

көрсеткіш беріп отыр. Бірақ, бизнес-жоспар жасау қызметі сайт-визиток жасау 

қызметтері бойынша, ШОБ суюъектілерінің ауқымды көлемін қамтуға болатын 

еді, яғни аталған қызмет кәсіпкерлер арасында үлкен сұранысқа ие сала болып 

табылады.    

 

Атырау облысында 7 лот бойынша Атырау облысының ҚБ Кәсіпкерлер 

мен жұмыс берушілер одағы және «Консул» Консалтингтік компания» ЖШС 

1669  қызмет көрсеткен.    

Облыста есептік кезеңде екі компания ғана сервистік қызмет көрсеткен. 

Кестеден көріп отырғандай, қызметтің көпшілігін «Консул» Консалтингтік 

компания» ЖШС маркетинг мәселелері бойынша 232 қызмет көрсетілді, ал 

қызметтің аз түрін «Атырау облысының Кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер 

одағы» ҚБ ақпараттық технологиялар бойынша – 1 қызмет көрсетті. 

Атырау облысының ҚБ Кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер одағы және 

«Консул» Консалтингтік компания» ЖШС 3 лот бойынша, ал 

ЖШС«Консалтинговая компания «Консул» 4 лот бойынша сервистік қызмет 

көрсеткен. Атырау облысының ҚБ Кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер одағы және 

«Консул» Консалтингтік компания» ЖШС 2013 жылы барлық жеті лот бойынша 

қызмет көрсеткенін айта кету қажет.  

Есептік кезең ішінде Атырау облысының ҚБ Кәсіпкерлер мен жұмыс 

берушілер одағы және «Консул» Консалтингтік компания» ЖШС қызмет 

көрсетудің ең көбін көрсеткен.  Бухгалтерлік есеп және салықтық есептілікке 

байланысты 431 қызмет көрсетсе, «Консалтинговая компания «Консул» ЖШС  

маркетинг сұрақтары бойынша  – 409 қызмет көрсеткен. Ал ең аз қызметті  ЖШС 

«Консалтинговая компания «Консул» мемлекеттік сатып алуға байланысты  – 96 

қызмет көрсетілген.  

  
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
Атырау облысының ҚБ Кәсіпкерлер мен 

жұмыс берушілер одағы 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

431 

 

 

245 

 

107 

2 

ЖШС «Консул» Консалтингтік 

компания»  
 

Заң қызметтерін көрсету  

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

242 

409 

 

139 

 

 

96 

 

 ВСЕГО 1669 

 

Атырау облысында көрсетілген қызмет сапасын бағалау бойынша 

сауалнама толтыру бойынша жобаға ұқатысушылардың белсеніділігі өте төмен 

болып отырғандығын атап айту керек.. Жоғарыда аталған сервистік компаниялар 

РКП-мен жасалған келісім шартта бекітілген міндеттемеге қарамастан, 

сауалнаманы толтыртып беру міндеттемесін орындамай отыр.  Мониторинг 

бойынша әр ай сайынға есепте Қор сервистік қызмет көрсетушілер тарапынан 

болып отырған бұл бұзушылық туралы баяндап отыр. Алайда, РКП тарапынан 

ешқандай шара қолданылмады.  Маусым айында ұсынған сауалнаманың саны 

қатысушылар санынан аз болып отыр, сонымен, бірге қараша айындағы бұл 

көрсеткіш субъектілердің санымен сәйкес келмейді. Бұл дегеніміз  жобаға 

қатысушылардың барлығы осы кезең аралығында сауалнаманы толтырмайтынын 

білдіреді және көрсетілген қызметтің сапасын және олардың қанағаттану деңгейін 

анықтау мүмкін болмай отыр. Қазан айы бойынша  сервистік компания ЖШС 

«Консалтинговая компания «Консул» мемлекеттік сатып алу бойынша қызметін 

аяқтаған және кәсіпкерлер қазан айынан желтоқсан айына дейінгі аралықта, 

аталған сервистік қолдау түрін алмаған.  

 

Шығыс Қазақстан облысында 6 сервистік компания 7 лот бойынша  2 201 

қызмет көрсетілген.  

Саны бойынша ең көп қызметті сервистік компания «PARASAT Consulting» 

ЖШС  маркетинг мәселелері бойынша - 668 қызмет көрсетті. 

Ең аз қызмет саны ЖШС «КазБизнес – Консалтинг» компаниясымен 

менеджмен сапасы жүйесі бойынша –  89 қызмет көрсетілді. 

Қараша айында кедендік рәсімдеу, құқықтық мәселелер және менеджмент 

жүйесін енгізу мәселелері бойынша қызметтер көрсетілмеген. 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
ЖШС «Алтай» Шығыс 

Қазақстандық өңірлік технопаркі»  

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

 

 

599 

2 ЖШС «АРСҰЛАН» 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

 

274 

 

3 ЖШС «КазБизнес – Консалтинг» 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

 

89 

 

 

145 

4 
ҚБ «ШОБ ШҚО жұмысшыларының 

кәсіподағы» 
Заң қызметтерін көрсету 

 

315 

5 ЖШС «PARASAT Consulting» 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

 

668 

6 ЖК «CONTRAST VISUAL STUDIO» 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

111 

 Барлығы  2201 

 

ЖШС «КазБизнес – Консалтинг» компаниясы 2 лот бойынша жалпы көлемі  

234 қызмет көрсеткен. Компания консалтингтік қызмет нарығында  бұрыннан 

қызмет атқарып келе жатыр және  кәсіпкерлерге арналған мемлекеттік сатып алу 

бойынша қызмет көрсетеді. Бірақ бұған қарамастан, жоба қатысушыларының 

арасында үнемі сұранысқа ие бола бермейтіндіктен, аталған бұл қызмет екі лот 

бойынша көрсетілген қызметтің саны бойынша төменгі көрсеткішті көрсетіп 

отыр.  Сонымен қатар, бұл қызмет түрлерін көрсетуге көп уақыт қажет және 

ережеге сәйкес бұл қызмет кеңес беру түрінде ғана жүзеге асырылмайды.  

Қазан айында,  ЖК «CONTRAST VISUAL STUDIO» компаниясы мен ЖШС 

«КазБизнес – Консалтинг» ақпараттық технологиялар мен мемлекеттік сатып 

алулар бойынша қызметтер көрсетпеген, ал қараша айында  ЖШС «АРСУЛАН» 

компаниясы кедендіс рәсімдеу бойынша қызметті аяқтаған,  ҚБ «ШҚО ШОБ 

жұмысшыларының кәсіподағы» заң сұрақтары бойынша, сонымен бірге 

менеджмент сапасының жүйесін енгізу бойынша қызметтер аяқталған.  

 Несмотря на то, қараша айында  ЖК «CONTRAST VISUAL STUDIO» және 

ЖШС «КазБизнес – Консалтинг» ақпараттық технологиялар бойынша бір қызмет 

және мемлекеттік сатып алулар бойынша екі қызмет көрсетіп қызметін жаңалаған.  

Сонымен осылайша, қазан айынан желтоқсан айына дейін бұл қызмет түрлері 

бойынша сервистік қолдау көрсетілмеген. Облыс кәсіпкерлеріне осы кезең ішінде, 

бухгалтерлік есеп және маркетингтік қызметтер ғана көрсетілген.  

Жамбыл облысында  сервистік компаниялар ЖШС «Тараз инвест 

консалт» және Жамбыл облыстық Кәсіпкерлер палатасымен 6 лот бойынша 

барлығы 2153  сервистік қызмет көрсетілді. 
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Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасы маркетинг мәселелері бойынша 

ең көп қызмет көрсетті – 748 қызмет және ең аз қызмет сапа менеджменті жүйесін 

енгізу мәселелері бойынша – 101 қызмет көрсетілген. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

 

1 
ЖШС «Тараз инвест консалт» 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

 

285 

2.  

 

 

Жамбыл облысының кәсіпкерлер 

палатасы 

 

 

 

 

Жамбыл облысының кәсіпкерлер 

палатасы 

 

 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

Заң қызметтерін көрсету  

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  

Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

179 

 

 

360 

 

 

399 

 

748 

 

101 

 

131 

 

 Барлығы  2153 

 

 Мониторинг нәтижесі бойынша РКП берілген Реестрде көрсетілген 

қызметтердің саны  орындалған жұмыс актісінің санынан артық. Аталған 

бұзушылық бойынша Жамбыл облысының  әкімдігінің Кәсіпкерлікті және 

индустриальды-инновациялық даму басқармасына 10.11. 2014 ж. нөмірі  49-

18\205 хат жолданды.  

Батыс Қазақстан облысында 6 сервистік компания 7 лот бойынша   2019  

қызмет көрсетті. Оның ішінде көшбасшы болып ЗТБ «БҚО кәсіпкерлер 

қауымдастығы» болып табылады, ол есептік кезеңде маркетинг  мәселелер 

бойынша  772  қызмет көрсетті. 

Ең аз қызметтер санын ЖК Трифонов Даниил Юрьевич компаниясы 

ақпараттар технологиясы бойынша – 52 қызмет көрсетті.  

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
«Шағын бизнес орталығы» бірлестігі 
 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

 

 

334 

2 ЖШС «Алт-Ал Орал» 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

 

389 

3 
 

ЖШС «NewConsulting» 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  

 

57 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

 

4 
ЖШС «Әділет» Республикалық 

ғылыми білім орталығы»  

Заң қызметтерін көрсету  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

265 

 

150 

5 «БҚО кәсіпкерлерінің бірлестігі» ЗТБ 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

 

 

772 

6 ЖК Трифонов Даниил Юрьевич 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

52 

 ВСЕГО 2019 

 

ЖШС «Республикалық ғылыми-білім орталығы  «Аділет» компаниясы 2 лот 

бойыншақызметтер көрсеткен: заң сұрақтары бойынша – 265 қызмет және 

мемлекеттік сатып алу бойынша – 150 қызмет көрсеткен. Компаниямен 

көрсетілген қызметтің жалпы көлемі  415 қызметті құраған. 

Қарағанды облысы 7 сервистік компания 7 лот бойынша 1018 қызмет 

көрсетті.  

Ең көп қызмет саны ЧУ «Әлеуметтік –экономикалық зеттеу орталығымен» 

көрсетілген маркетинг сұрақтары бойынша– 283 қызмет көрсетілген.  Ал ең аз 

қызмет саны ЖШС «Мақсат» – 69 қызмет көрсеткен.  Менеджмент жүйесін енгізу 

бойынша – 47 қызмет. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 

«Серіктестік және бизнес институты» 

ЖМ 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

 

 

270 

2 
«КТП-Сервис» ЖШС Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

 

85 

3 

 «Қарағанды сапа институты» ЖШС Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  
 

 

47 

4 
«Кәсіпкерлердің қазақстандық 

бірлестігі» ЗТ және ЖКБ 
Заң қызметтерін көрсету  

 

 

182 

5 

«Әлеуметтік-экономикалық 

зерттеулер орталығы» ЖК 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

 

 

283 

6 
«Кәсіпкерлерді қолдау жөніндегі 

сервистік орталық» ЖШС 

Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

80 

7 

«Мақсат» ЖШС Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

71 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

 Барлығы  1018 

 

Қызылорда облысы бойынша Қызмет көрсету үшін тартылған 

Кәсіпкерлердің өңірлік палатасының кеңесшілерімен 7 лот бойынша  882 

сервистік қызметті көрсетті. Осы орайда көрсетілген қызмет санының қолдау 

көрсетілген ШОК субъектілер санына сәйкес келетінін атап өту керек. 

ШОБ субъектілері 786 болса,   882 сервистік қызмет көрсетілген. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 

 

 

 

 

Қызылорда облысының Кәсіпкерлердің 

өңірлік палатасы 

 

 

 

 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

 

 

307 

2 

Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

 

39 

3 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  
 

 

63 

4 
Заң қызметтерін көрсету  

 

 

261 

5 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

 

 

122 

6 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

57 

7 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

33 

 ВСЕГО 882 

 

Ең көп қызмет бухгалтерлік есепті, салықты, сонымен қатар, статистикалы 

есептілікті жүргізуге байланысты қызметтер  бойынша көрсетілген – 307 қызмет, 

ең аз қызмет мемлекеттік сатып алу бойынша қызмет көрсетілген – 33  қызмет  

 

Қостанай облысында 4 сервистік компания 7 лот бойынша  жалпы саны  

1869 қызмет көрсеттті. 

ЖШС «ПРЭКО Консалтинг» компаниясымен 2 лот бойынша қызмет 

көрсетілген: менеджмент сапасын енгізу жүйесі бойынша – 52 қызмет болса, 

маркетинг сұрақтары бойынша – 149 қызмет көрсетілген. 

ЖШС «Консалтинг Мечта и К» компаниясы бухгалтерлік есепті, салықтық 

есептілікті жүргізуге байланысты қызметтер бойынша ең көп қызмет көрсеткен – 

993 қызмет.  
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Ең аз қызмет көрсеткен  «ПРЭКО Консалтинг» ЖШС компаниясы 

көрсеткен. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 «Мечта и Консалтинг» ЖШС 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер 

 

993 

2 «Кенесаудит» ЖШС 
Кедендік рәсімдер жөніндегі 

қызметтер 

145 

3 «ПРЭКО Консалтинг» ЖШС 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу; 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер 

52 

 

 

149 

4 ЖШС Бизнес Право 

Заң қызметтерін көрсету;  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

238 

 

119 

5 «Иволга-Рафтр» ЖШС 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

173 

 ВСЕГО 1869 

 

Мониторинг жүргізу барысында сервистік қолдау көрсету кезінде Қостанай 

облысы бойынша келесідей норма бұзушылық анықталды: 

 Кейбір клиенттер бірнеше ШОБ субъектілерінің атынан келген 

сонымен, шартқа, актілерге және басқа да құжаттарға қол қоюға берілген 

сенімхатсыз компанияның атынан қол қойған. (келушілер  – Мухамеджанов К.Х. 

үшеудің атынан СМСП және Мендекинова И.Н. үшеудің атынан СМСП); 

 клиент Камзина Р.Ч. бірнеше ШОБ субъектілерінің  қолында мөрі бар 

ол осы компаниялардың атынан қызметтер алғандығы анықталды. Алайда, бұл 

компанияларға қоңырау шалу арқылы басшылары, бухгалтерлері және 

кәсіпкерлердің өздері бұндай қызмет түрлерінің бар екендігінен бейхабар болып 

шықты. (ЖШС «Vigame LTD», ЖШС «Форпост авто», ЖК Сакуова); 

 Кейбір  клиенттер нақты кеңестердің берілмегендіктерін жеткізді. Бұл 

клиенттер ЖШС/ЖК/ШҚ ервизиттерін сұратты, шарт жасасты, Акты жасалды 

және құжаттарға қол қоюды сұраған, ал қызметті кейін алатындықтарын айтқан. 

(ШҚ «Олжа», ЖК Ермаганов, ЖК Media plus – келген Мухамеджанов К.Х., от 

ЖШС «МКО РФБ Финанс», ЖШС «RG Газсервис», ЖК Муханова –келген 

Мендекинова И.Н.). 

 ЖК Абилев Михаил Тулегенович, ЖК Сальников Виталий 

Алексеевич, ЖК Кильтаева Мадина Меркашевнаға www.salyk.kz. сайтының 

мәліметтеріне сәйкес олардың қызметі тоқтатыла тұрған уақытта 

көрсетілгендіктері анықталды. 

http://www.salyk.kz/
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 Кей жағдайларды қызметтің басталуы мен аяқталу уақытының сәйкес 

келмейтін жерлері де анықталды, Реестрде көрсетілген уақыт кәсіпкермен 

жасалған шарттың, актідегі уақытымен, сәйкес келмейді. Мысалы.  ЖК Тюрешев 

Канат Алимжанович орындалған жұмыс тура актіге сәйкес қызметті 28.10.2014 

жылы алған, негізінен  Реестрдегі көрсетілген қызметтің уақыт басталу және 

аяқталу уақыты  29.10.2014 ж. және қызмет көрсету туралы шыртта осы уақыт 

көрсетілген.  

 

Маңғыстау облысында 7 лот бойынша «Маңғыстау индустриалдық 

палатасы» ЗТБ тарапынан  515 сервистік қызметті көрсетілген. Олардың ішінде ең 

көп саны маркетинг мәселелері бойынша көрсетілген – 116  қызмет, ал ең аз саны 

мемлекеттік сатып алу бойынша – 36 қызмет.  

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 

 

 

 

 

«Маңғыстау индустриалдық 

палатасы» ЗТБ 

 

 

 

 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер  

 

101 

2 
Кедендік рәсімдеу бойынша қызмет 

көрсету  

63 

3 
Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес  

 

36 

4 Заң қызметтерін көрсету  
 

78 

5 
Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер  

 

116 

6 
Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

67 

7 

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер  

 

54 

 Барлығы  515 

 

Мониторинг жүргізу барысында сервистік қолдау көрсету кезінде 

қатысушыларға қоңырау шалу арқылы келесідей норма бұзушылық анықталды: 

 Менеджмен сапасы жүйесні енгізу қызметі бойынша қазан айында 34 

қызмет көрсетілген. олардың ішінде қоңарауға 12 респондент оқып үйрету 

семинарына қатысқандықтары туралы жауап берген. Аталған лот аясында 

стандарт талабына сәйкес персоналдарды оқыту қарастырылған. Алайда,  

Реестрде аталған лот бойынша басқа қызметтер көрсетілген, және тек ,бір ғана 

клиент Реестрде аталған лот бойынша жоғарыда аталған оқудан өткен. 

Сондықтан,  талдау бойынша алынған 33 қызметтің  Реестрде көрсетілген 

әрекеттегі менеджмент сапасының жүйесін жасау және талдау бойынша және 

менеджмент сапасы жүйесін енгізу бойынша  қызмет күмән туғызады. Сонымен,  

При этом, Реестрдағы мәліметтер мен орындау актісін салыстыру мүмкін болмай 

отыр, тсебебі орындау актісінде лот бойынша қызметтің түрлері көрсетілмеген.  
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 Сонымен қатар, 11 респондент маркетинг сұрақтары бойынша 

семинар өткізілді деп жауап берді. Алайда, маркетингтік қызмет бойынша оқыту 

қарастырылмағанын ескеру қажет.  Сонымен, аталған лот бойынша Ресстрде 

көрсетілген 11 клиентке көрсетілген қызметтер шындықпен жанаспайды. Қаулыда 

қарастырылған сервистік қызмет көрсету шарттарына сәйкес, арнаулы сервистік 

қызметтер  жеке кеңес беру қызметімен шектелетінін ескеру қажет.   Сондықтан, 

менеджмент сапасы жүйесін енгізу бойынша лот шеңберінде стандарт 

талаптарына сәйкес келетінперсоналдарды оқыту бойынша қызметті қоспағанда, 

басқа лоттар бойынша оқыту семинарлары қызметінің көрсетілуі мүмкін емес.   

Жоба қатысушыларына арналған техникалық мамандықта шарт бойынша 

сервистік компаниялар оқыту семинарларын және мастер-класстар  өткізу 

қарастырылған. Бірақ бұл оқыту сервистік қолдау шеңберіндегі қызмет түріне 

жатқызылмайды. Жобаға қатысушыларды оқыту  кәсіпкерлердің біліктілігін 

көтеруге бағытталған   және  сервистік компаниялармен көрсетілетін қосымша 

қызмет түрі болып табылады.  

 Орындалған жұмыс актісінде қазан және қараша айларында кейбір 

ЖШС мөрлері жоқ (ЖШС Caspian Inspection Company, ЖШС Пайп-Пластик, 

ЖШС Арас-Актау, ЖШС Interskils, ЖШС Арас – Ақтау), және де қолдары 

қойылмаған. 

 Қыркүйек айында РКП-на сервистік компаниялардың сауалнама 

салуға арналған жәшіктері немесе қобдишаларының орнатылмауына байланысты 

көрсетілген қызметті бағалайтын сауалнаманы тапсырмаған.  

 

Павлодар облысында 6 сервистік компания 7 лот бойынша 782 қызмет көрсетті.  

ЖШС «АсылЖер LTD» компаниясы маркетинг сұрақтары бойынша – 210 

қызмет көрсеткен. Ал ЖК Науразбаев Ж.У. компаниясы мемлекеттік сатып алу 

бойынша қызметтерді ең аз көрсетті - 34 қызмет. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 

ЖК Науразбаев Ж.У.  Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер;  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

 

163 

 

 

34 

2 
ЖШС Фирма «Инфо-Т»  Кедендік рәсімдер жөніндегі 

қызметтер 

70 

3 

ЖШС «Кәсіпкерлік және 

инновацияны дамыту орталығы» 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу 

 

116 

4 ЖШС «Trust Line»  Заң қызметтерін көрсету 113 

5 
ЖШС «АсылЖер LTD»  Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер 

210 

6 ЖК Бейсенбаева Г.С.  Ақпараттық технологияларды 76 
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№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 ВСЕГО 782 

 

2011 жылдан бастап сервистік қолдау көрсету кезеңінің барлық уатында  

Павладар облысында сервистік қызмет көрсету ,бір ғана сервистік орталықпен  

ЖШС «Кәсіпкерлік пен инновацияны дамыту орталығымен» көрсетіліп келген. 

Алайда, Павладар облысында Кәсіпкерлер палатасымен жүргізілген конкурс 

қорытындысы бойынша бұл жылы 6 сервистік қомпания анықталды.   

 

Солтүстік –Қазақстан  облысы бойынша 5 сервистік компания 7 лот 

бойынша  729 қызмет көрсеткен.  

Ең көп қызметті Бухгалтерлік  және салықтық есепті жүргізу бойынша 

«Бухгалтерлік фирма «СОДЭЛЬ»  ЖШС компаниясымен  – 216 қызмет 

көрсетілген, ал ең аз қызметті ЖШС «ParasatConsulting» компаниясы менеджмент 

жүйесін енгізу жөніндегі барлық үдерістерге кеңес беру және  толық сүйемелдеу 

бойынша – 25 қызмет көрсеткен.  

 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 
ЖШС «Бухгалтерлік фирма «СОДЭЛЬ»  

 

Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер;  
 

 

216 

2 ЖШС «Кызылжар-экспертиза» 
Кедендік рәсімдер жөніндегі 

қызметтер 

198 

3 
ЖШС «ParasatConsulting»  

 

Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу 

Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру 

 

25 

 

 

26 

4 
ЖШС «Де-факто»  

 

Заң қызметтерін көрсету  

Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

105 

 

66 

5 ЖШС «BioPharmAnalytics»  
Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер 

93 

 Барлығы  729 

 

Қазан айында ЖШС «Де-факто» компаниясыммлекеттік сатып алу бойынша 

қызмет көрсетпеген, қараша айында аталған лот бойынша екі ғана қызмет 

көрсетілген. Тұтас алғанда қазан айы бойынша барлығы 84 қызмет көрсетілген, 

біраққараша айында көрсетілген қызмет саны артып 238 ге жеткен.   
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Оңтүстік Қазақстан облысында 4 сервистік компания 7 лот бойынша 

8 565  қызмет көрсетті.  

Есептік кезең ішінде ЖШС «Nur KZ 2008» сервистік компания бухгалтерлік 

есеп және салықтық есептілік туралы қызмет мәселелер  бойынша – 3 664  қызмет 

көрсеткен.  

Есептік кезең ішінде ЖШС «Нур-Ару» ең аз қызметті мемлекеттік сатып 

алу бойынша  – 167 қызмет көрсеткен. 

 
№ 

п/п 

Сервистік  компаниялардың атауы  Қызмет атауы Қызмет 

саны 

1 

 

«BitMap Technology» ЖШС Менеджмент жүйесін енгізу 

жөніндегі барлық үдерістерге кеңес 

беру және  толық сүйемелдеу; 

 Ақпараттық технологияларды 

қамтамасыз ету аясында кеңес беру; 

Кедендік рәсімдер жөніндегі 

қызметтер 

 

553 

 

1223 

 

540 

2 
«КҚКО» ЖШС 

 

Маркетинг мәселелері жөніндегі 

қызметтер 

837 

3 

«Nur KZ 2008» ЖШС Бухгалтерлік есепті, салықты, 

сонымен қатар, статистикалық 

есептілікті жүргізуге байланысты 

қызметтер;  

Заң қызметтерін көрсету 

 

3664 

 

 

1581 

4 

«Нұр-Ару» ЖШС Мемлекеттік сатып алуына, ұлттық 

компаниялар мен кен пайдалану 

компаниялардың сатып алуына 

байланысты қызметтер 

 

 

167 

 Барлығы  8 565 

 

 ЖШС «BitMap Technology» компаниясы 3 лот бойынша жалпы көлемі 2 316 

қызмет болатын қызмет көрсеткен: Менеджмент жүйесін енгізу жөніндегі 

сұрақтар бойынша, ақпараттар технологиясы бойынша және кедендік рәсімдеу 

бойынша. 

 Алайда, 2014 жылы сервистік қолдау көрсету аясында қызмет көрсету 

бойынша көшбасшы болып  тек Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ғана емес, 

тұтас мемлекетіміз бойынша  ЖШС «Nur KZ 2008» компаниясы болып отыр, бір 

лоттың өзінде 3 664 қызмет көрсеткен, ал жалпы көлем бойынша екі лот бойынша 

5 245 қызмет көрсеткен. 

 РҚ Қордың менеджерлерінің жүргізген мониторингісі шеңберінде барлық 

лот бойынша қызметтердің түрлері және көрсетілген қызметтің санына 

сәйкестігін Реестрдегі мәліметтер мен орындалған жұмыс туралы актісін 

тексереді.  По итогам проверки Актілерді тексеру нәтижесі бойынша техникалық 

сипаттағы сияқты көптеген бұзушылықтар анықталды және  сервистік қолдау 

көрсетуге байланысты шарттардың сәйкессіздігі анықталды.   

 Сонымен,  мониторринг нәтижесінде қыркүйек айы бойынша РКП –на  

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша орындалған актілер туралы ақпаратты беру 

туралы сауалнама жолданды,  нәтижесінде акт тапсырылмаған болып шықты. 
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Кейінен барлық актілер сервистңк компаниялармен РКП тапсырылды, одан соң 

РҚ Қорға тапсырылды.  Алайда, тексеру барысында кейбір лоттар бойынша 

қызмет көрсетудің уақыты бірдей.  Мысалы, Қазығұрт ауданында қыркүйек айы 

бойынша кедендік рәсімдеу бойынша барлық қызметтер және менеджмент сапасы 

жүйесін енгізу сұрақтары бойынша  5 сентября 2014 жылдың 5 қыркүйегінде 

көрсетілген, яғни, ,бір күн ішінде 116 қызмет көрсетілген. 

 

14 СЕРВИСТІК ҚОЛДАУДЫ ІСКЕ АСЫРУ МОНИТОРИНГІН ЖҮРГІЗУ 

ШЕҢБЕРІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН БҰЗУШЫЛЫҚТАР 
Сервистік қолдауды іске асыру мониторингін жүргізу шеңберінде келесі 

бұзушылықтар анықталды: 

1. Сервистік қолдау көрсетудің мониторингі Келісімге сәйкес сервистік 

қолдауға қатысты құжаттарды тексеруді көздейді және  Келісімде келесідей 

тармақтар көрсетілген: Қор «сервистік қолдау көрсетуді ұсынуға қатысты 

құжаттарды тексеруге (орындалған жұмыстың актісін және т.б. )» құқылы ал 

Оператор сервистік қолдау көрсетуді ұсыну бойынша  «сервистік қызмет 

көрсетуді ұсынуға қатысты құжаттарға қолжетілімділікті қамтамасыз 

етуге» міндетті. 

Алайда, кейбір аймақтарда АКП орындалған жұмыстар туралы актілерді 

және Жүгінушілер-тізілімдерін ұсынбаған. Мысалы, Солтүстік Қазақстан 

облысында АКП Қордаң АФ Жүгінушілер-тізілімін ұсынбаған, бұл мониторинг 

жүргізу үдерісіне және сервистік қолдауды іске асыру мониторингі бойынша 

есептің тапсырылуына кедергі жасады. Сондықтан да Қордың АФ тексеруге 

жолдау үшін ай сайын АКП Жүгінушілер-тізілімін сұратуға тура келді, өйткені  

Қордың АФ менеджерлері Тізілімдегі деректерді Орындалған жұмыстар туралы 

актілермен салыстыралы, телефондық сауалнамалар, көшпелі мониторингін 

жүргізеді 

Орындалған жұмыстардың Актілерін тексеру барысында АКП 

Жүгінушілер-тізілімдерінде көрсетілген ШОК субъектілері туралы ақпарат 

орындалған жұмыстардың Актілеріне сәйкес келмейтіні анықталды. АКП 

Жүгінушілер-тізілімдерінде көрсетілген кейбір клиенттерге қызметтер 

көрсетілгені орындалған жұмыстардың Актілерімен расталмайтын жағдайлар 

анықталған. Қордың ӨФ менеджерлерімен мұндай сәйкессіздіктер анықталған 

кезде ШОК субъектілері туралы ақпарат АКП қызметкерлерімен  Жүгінушілер-

тізілімдерінен жойылады, ал бұл аталған сервистік қызметтің көрсетілу фактісіне 

күмән тудырады. 

Сонымен бірге, АКП Жүгінушілер-тізілімдерінде көрсетілген  қызметтерді 

көрсетіп, ал орындалған жұмыстардың Актілері болмаған  жағдайлар да 

анықталған. Қордың менеджерлерімен жүзеге асырылатын мониторинг 

барысында бұл фактілер анықталғаннан кейін ғана АКП қызметкерлері 

сұратылған актілерді әкеледі. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында 

орындалған жұмыстар туралы актілер Қордың АФ менеджерлерімен ресми сұрау 

салынғаннан кейін ғана ұсынылды (хаттар қосымша тіркелген). 
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Және керісінше,  орындалған жұмыстардың қол қойылған Актілерінде 

кейбір ШОК субъектілері туралы мәлімет көрсетіліп, ал Жүгінушілер-

тізілімдерінде олар көрсетілмегені анықталды. 

Мұндай фактілер анықталған жағдайда Қордың АФ менеджерлері 

Жүгінушілер-тізілімдерін түзету үшін АКП жібереді, ал ол Тізілімнің деректерін 

өзі тексермей, сервистік компанияларға жолдайды. Бұл жағдай Қордың АФ 

мониторинг бойынша есептерді Қордың Бас офисінің Оқыту және сервистік 

қолдау Департаментіне осы ақпаратты өңдеп, ҚР Ұлттық экономика 

министрлігіне есепті  ұсыну мерзімдерін бұзады. 2014 жылғы 11 наурыздағы №27 

мемлекеттік сатып алу туралы Шартына сәйкес Қор Тапсырыс беруші – 

Министрліктің алдында мониторинг бойынша айлық есептерді есептік айдан 

кейінгі айдың 25 жұлдызына дейін ұсыну міндеттемісі көзделгенін айту қажет. 

Есепті белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, аталған Шарттың шеңберінде  

Қорға қатысты тиісті санкциялар қолданылады, ал Келісімде АКП және ҰКП 

мұндай санкциялар көзделмеген. Келешекте есептіліктің мерзімдері, мазмұны 

және сапасы бойынша ҰКП жауапкершілігін арттыру мақсатында Қормен аталған 

Келісімнің ережелері қайта қарастырылатын болады. 

Сервистік қолдауды іске асыру мониторингін жүргізу шеңберінде Қордың 

ӨФ ұсынылған жүгінушілердің тізілімдерінің мәліметтері тексеріледі, 

Тізілімдердегі мәліметтер орындалған жұмыстар актілерімен салыстырылады. 

Тізілімдерді тексеру барысында, сервистік қолдау маусым айынан бастап АКП 

іске асырылуына қарамастан келесі қателіктер анықталды: 

2. Сервистік қолдау жөніндегі жобаны іске асыру және оның 

мониторингін жүргізу кезеңі аралығында, аймақтардағы Жүгінушілер-тізілімдерін 

және орындалған жұмыстар актілерін тексеру нәтижесінде сервистік 

компаниялардың кеңесшілерімен Жүгінушілер-тізілімдері сапалы 

толтырылмайтыны анықталған.  

Көпшілік аймақтардағы Жүгінушілер-тізілімдерінде кәсіпкерлер туралы 

мәліметтер дұрыс толтырылмаған, атап айтқанда: жеке кәсіпкердің ЖСН, ЖШС 

тіркеу нөмірі, А.Т.Ә., гендерлік белгісі дұрыс көрсетілмейді, жүгінген 

субъектілердің байланыс телефондары көрсетілмеген, экономика салаларының 

орнына ішкі салалар көрсетіледі. 

Кәсіпкерлер мен сервистік компаниялар қол қойған орындалған 

жұмыстардың актілерін тексеру кезінде Жүгінушілер-тізілімдерінде көрсетілген 

қызметтердің саны мен олардың атаулары бойынша сәйкессіздіктер анықталды. 

Жүгінушілер-тізілімдерінде қызметтің бір түрі көрсетілген болса, ал Актіде басқа 

қызмет түрі көрсетіледі. Сондай-ақ, Маңғыстау облысында Актілерде 

қызметтердің ішкі салалары көрсетілген, ал бұл кәсіпкер лот бойынша қандай 

қызмет алғанын тексеруге мүмкіндік бермейді. 

Кейбір аймақтарда Орындалған жұмыстар актілерінде қолдау көрсетілген 

ШОК субъектілерінің мөрлері мен қолары қойылмаған (Маңғыстау, Жамбыл 

облыстары). 

3. Қор қызметкерлерімен тоқсан сайын мониторинг жүргізу шеңберінде 

сервистік қолдау алған ШОК субъектілерімен қосымша телефон соғулар және 

көшпелі мониторинг арқылы кәсіпкерлермен сұхбаттасу жүргізілді. Телефон 
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шалулар мен көшпелі мониторингтердің нәтижелері бойынша мынадай 

бұзушылықтар анықталды:  

 сервистік компаниялардың кеңесшілері кәсіпорындарға барып, шарт 

жасасуды өтініп жүреді, және сонымен қатар осы компаниялар жылдың соңына 

дейін қызметтерді шарт бойынша ала алатындығына сілтей отырып қызметтер 

бойынша кеңестер берілмейді. 

 ШОК субъектілері сервистік қызмет алмағандары жөнінде көрсеткен 

немесе оларға көрсетілген қызметтер Орындалған жұмыстардың Актілеріне және 

Жүгінушілер-тізілімдеріне сәйкес келмейді.  

 Сервистік компаниялар қызметтерді ШОК қызметін сүйемелдеу 

бойынша жеке жұмыс түрінде емес, кәсіпкерлер тобына семинарлар түрінде 

өткізіген.  

4. Сервистік қолдау бойынша қызметтер көрсету аясында жеке 

мекемелер, қоғамдық бірлестіктер сияқты  ШОК субъектілері болып 

табылмайтын коммерциялық емес ұйымдарға сервистік қызметтер көрсетілгені 

анықталды. Бұл факт бойынша ҰКП хат жолданды. Сондай-ақ акционерлік 

қоғамдарға да қызметтер көрсетілген, бұл субъектілердің шағын және орта бизнес 

субъектілері болып табылатынын айқындау үшін Қордың АФ менеджерлері  

растайтын құжаттарды талап етті немесе бұл компанияларды www.salyk.kz 

сайтынан тексерді.  

5. Қызметтер көрсетілген кәсіпкерлер міндетті түрде қызметтің сапасын 

бағалау бойынша Сауалнамаларды толтыруы тиіс. АКП сервистік 

компаниялармен жасасқан Шарттарда үш жақты Келісімнің ережелеріне сәйкес 

кәсіпкерлерге міндетті түрде толтыру үшін көрсетілген қызметтің сапасын 

бағалау бойынша сауалнаманы ұсыну бойынша міндеттеме қарастырылған.  

Көрсетілген қызметтің сапасын бағалау бойынша Сауалнамаларды талдау 

нәтижесінде сервистік компаниялармен Сауалнаманы толық және сапалы толтыру 

міндеттемесі бұзылатындығы анықталды. Сауалнаманы ішінара толтыру 

фактілері көп кездеседі, сондай-ақ Сауалнамалар мүлдем толтырылмайтын 

жағдайлар да орын алған. Қор ҰКП келешекте орындалған жұмыс үшін 

жауаптылықты және ашықтық қағидасын бұзатын сервистік компаниялармен 

шарттық қарым-қатынасты жалғастырмауды ұсынды. 

6. ҚР Үкіметінің  2010 жылғы 13 сәуір  №301 қаулысында 

көрсетілгендей,  сервистік қолдау көрсетуді ұсынудың шарттарына сәйкес,  ««бір 

терезе» қағидасы бойынша КҚКО та сервистік қолдау көрсету ұсынылады деп 

көрсетілген. Қажеттілік туындаған жағдайда сервистік қолдау көрсету 

бойынша белгілі бір операторлармен қызметтің жекелеген түрлері бойынша 

клиенттің кәсіпорынына шығуға жол беріледі. Осыған орай, Оператор сервистік 

қызмет көрсету кезінде «Сервистік компанияларды тарту жолмен әрекет етіп 

тұрған бизнесті жүргізуде сервистік қолдау көрсету тәртібі туралы ережеде» 

жылжымалы қызмет көрсету жолымен  ұсынылуы мүмкін қызметтердің тізімі 

бекітілген. 

Бірақ, есептік кезеңде аумақтардың АКП және сервистік компаниялар КҚО  

ғимаратында емес сервистік компаниялардың ғимараттарында және басқа да 

халық көп шоғырланатын орындарда көрсетіледі. Мысалы, Астана және 

http://www.salyk.kz/
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Шымкент қалаларында сервистік компаниялар қызметтерді Салық комитеттерінің 

ғимараттарында қызмет көрсеткен. 

Сервистік компаниялардың өз жоспарлы көрсеткіштеріне мерзімнен бұрын 

қол жеткізіп, қызметтерді көрсетуді мерзімнен бұрын аяқтауға ұмтылуы 

салдарынан жылдың соңғы айларында кейбір аймақтарда сервистік компаниялар 

қызметтерді ішінара көрсеткен.  Кәсіпкерлер кейбір лоттар бойынша қызметтер 

ала алмаған.  Қор ҰКП жобаны іске асыру мерзімі ішінде ШОК субъектілерін 

біркелкі қамту бойынша жоспар кестесін әзірлеуді, әрбір сервистік қызметтің 

құнын оңтайландыруды, ақша қаражаттарын жоспарланған көрсеткіштерді 

орындамайтын компаниялардан қызметтеріне сұраныс бар компанияларға қайта 

бөлуді ұсынады. 

7. «Даму» қорының АФ менеджерлерімен сервистік қызметтерді көрсетудің 

мониторингі шеңберінде сервистік компаниялардың офистеріне 

жылжымалы мониторинг жүргізілді.  

Оның нәтижесінде сервистік комапниялар жарнамалық және ақпараттық 

жұмысты жүргізу кезінде баннерлерде, жарнама тақталарында сервистік 

қызметтер «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында көрсетілгені 

туралы ақпаратты көрсетпеген, Ұлттық кәсіпкерлер палатасының логотиптері, 

АКП мен Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарының байланыс телефондары 

жоқ. 

8. АКҚ тегін сервистік қызметті алу мүмкіндігі туралы кәсіпкерлерді 

ақпараттандыру бойынша тиімді жұмыс жеткілікті деңгейде жүргізілмейді. 

Кейбір аймақтарда төмен жоспарлы көрсеткіштер белгіленген және сервистік 

қызметтер көрсетілген ШОК субъектілерінің саны төмен, қызметтер саны басқа 

аймақтармен салыстырғанда, 3-4 есе аз. 

9. Сервистік компаниялар көрсетілетін қызметтердің құнына прайс-

парақшасын ұсынбайды және Орындалған жұмыс актілерінде көрсетілген 

қызметтің құны көрсетілмейді, бұл бухгалтерлік және салықтық есеп 

қағидаларының тікелей бұзылуы болып табылады. 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Есептік кезеңде 57 сервистік компанияның кеңесшілерімен және 

Қызылорда, Жамбыл және Алматы облыстарының АКП кеңесшілерімен 15 923  

ШОК субъектілеріне 32 195 қызмет көрсетілді. Сервистік қолдау есептік жылдың 

маусым-қараша айлары аралығында еліміздің 16 аймағында көрсетілді. 

Қаулыға сәйкес сервистік қолдау көрсету шарттарын сақтау және үш жақты 

келісім бойынша міндеттемені орындау мақсатында сервистік қызмет көрсету 

бойынша операторға берілетін ұсыныстар: 

1. Сервистік қызмет көрсетуді жалпыға ортақ қоғамдық орындарда емес, 

арнайы КҚКО негізінде қызмет көрсетуді қамтамсыз етуді ұсынады. Қормен АКП 

кеңесшілеріне және сервистік компанияларға жабдықталған қызметтік орындары 

қамтамасыз етілген, КҚКО-да келушілердің кезектілігін электрондық реттеу 

терминалдары орнатылған, клиенттік базаны қалыптастырудың CRM-жүйесі мен 
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әр кеңесшіге жүктемені және кеңес беру қызметнің сапасын есепке алу бойынша 

CRM-сенсор енгізілген. 

2. Жалжымалы кеңес беру қызметтерін және КҚКО тыс қызмет 

көрсеткен жағдайларда, кәсіпкерлердің барлық өтінімдері КҚКО ұсынылуы үшін  

«бір терезе» қағидасы тетігінің сақталуы көзделсін. Сонымен қатар, «Сервистік 

компанияларды тарту жолмен әрекет етіп тұрған бизнесті жүргізуде сервистік 

қолдау көрсету тәртібі туралы ережеде» қандай кеңестер мен қызметтер КҚКО, ал 

қандай қызметтер сервистік компаниялардың немесе клиенттердің 

кәсіпорындарында көрсетілетінің белгілеу қажет. Сондай-ақ сервистік 

компаниялар қызметтерді жалпыға қол жетімді жерлерде (нарықтарды, сауда 

үйлерінде Салық комитеттерінде) көрсетпес үшін кәсіпкерлерге қызметтер 

көрсетілетін нақты жерді анықтау қажет.. 

3. Көрсетілген қызметтің сапасын объективті бағалау үшін және 

Бағдарламаның қаржылық және қаржылық емес жобаларына қатысу  мәселелері 

бойынша Сауалнаманы талдау үшін АКП конкурстық іріктеу кезінде сервистік 

компаниялардың кеңесшілерін «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 

аясында іске асырылатын қолдаудың барлық құралдары бойынша тестілеу 

жүргізуі тиіс. Сервистік компаниялардың және оның кеңесшілерінің қызметтерін 

бағалау кезінде Бағдарламаның қаржылық және қаржылық емес қолдау бойынша 

басқа бағыттарда ШОК субъектілерінің одан әрі қатысужөніндегі көрсеткіштерді 

қолдану қажет. 

4. АКП сауалнаманы ұсыну және толтыру бойынша міндеттемені 

Шартқа сәйкес, сервистік компаниялармен орындалуын қамтамасыз етуді 

ұсынады.   Сонымен бірге, АКП сервистік компаниялар мен олардың 

кеңесшілерінің жұмысын бағалауда мүдделі болуы тиіс, өйткені олар білікті 

кеңесшілердің іріктеуіне жауапты. 

5. ҰКП қызметкерлері, Қордың АФ Жүгінушілер-тізілімін құру және 

ұсынған кезде сомасы көзделген орындалған жұмыстар актілерін мұқият тексеру 

және Жүгінушілер тізіліміне қызмет алушылар туралы мәліметтерді дұрыс енгізуі 

тиіс. АКП Қордың АФ Жүгінушілер-тізілімі түрінде ұсынылған есептер 

қателіктермен әзірленген, мұнда қызмет көрсетілген субъектілер туралы 

мәліметтер  дұрыс емес. 

6.  АКП сервистік компаниялардан Тізілімдерді және сервистік 

қызметтерді ұсынумен байланысты басқа да құжаттарды дұрыс рәсімдеуді талап 

ету ұсынылады. 

7. Келешекте АКП   мониторинг үшін материалдарды уақытылы және 

сапалы ұсыну бойынша жауапкершілік тетігін қарастыруы тиіс. Тиімді 

мониторинг жүргізу және сапалы сервистік қызметтер ұсыну мақсатында, АКП 

жергілікті Қордың Өңірлік Филиалдарымен тығыз қызметтесуді, сервистік 

қолдауға байланысты құжаттарды ұсыну, сервистік қолдау үдерісін бірлесіп 

бақылау ұсынылады. 

8. Сервистік компаниялармен аймақтық компаниялардың құзыреттілік 

деңгейін арттыру үшін неғұрлым беделді отандық және шетелдік консалтингтік 

компаниялардың күшімен тренингтер мен семинарлар өткізу ұсынылады. 
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Сервистік қолдауды қаржыландыру көлемдері мұндай мақсаттарға белгілі бір 

соманы бөлуге мүмкіндік береді.   

9.  ҰКП және АКП сервистік қолдаудың кезкелген қызмет түрін көрсету 

үшін еңбек және уақыт ресурстарының қажетті көлемдерін, мазмұны, сапасы 

бойынша стандарттарды және біріңғай талаптарды дайындау бойынша жұмыс 

жүргізу ұсынылады. 

 

 


