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1. КІРІСПЕ 

 

«Әрекет ететін кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау ұсыну» 

құралы (одан әрі – сервистік қолдау) төртінші бағыттың: Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылдың 31 наурызындағы №168 Қаулысымен 

бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

Бірыңғай бағдарламасының (одан әрі – Бірыңғай бағдарлама) кәсіпкерлікті 

қолдаудың қаржылық емес шараларының аясында іске асырылады.    

Бірыңғай бағдарламамен сәйкес, сервистік қолдау ұсыну жөніндегі 

Оператор Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы (одан 

әрі – ҰКП) болып табылады. ҰКП облыстардың, республикалық маңызы бар 

қалалардың және астананың кәсіпкерлерінің Өңірлік палаталары арқылы 

жергілікті жерлерде сервистік қолдау көрсетеді.   

Сервистік қолдау экономиканың барлық секторларында әрекет ететін 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне көрсетіледі. Кәсіпкерлер үшін 

мамандандырылған қызметтер жекелеген консультациялар түрінде тегін 

көрсетілетін болады. ұсынылады.   

Консультациялар ӨКП конкурстың іріктеулен өткен сервистік 

компаниялармен, немесе келесі лоттар бойынша ӨҰП қызметкерлерімен 

көрсетіледі:   

 №1 қызмет  - Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізумен, сонымен 

қатар статистикалық есептілікті құрастырумен байланысты қызметтер;   

 №2 қызмет – Кедендік процедуралар бойынша қызметтер; 

 №3 қызмет – Менеджмент жүйелерін енгізу жөніндегі барлық 

процестерге кеңес беру және толық алып жүру; 

 №4 қызмет – Заңгерлік қызметтер көрсету; 

 №5 қызмет – Маркетинг мәселелері жөніндегі қызметтер; 

 №6 қызмет – Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер; 

 №7 қызмет – мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларымен байланысты 

қызметтер; 

 № 8 қызметтер –Менеджмент мәселелері жөніндегі қызметтер. 

Әрбір лоттың құрамына Бірыңғай бағдарламада қарастырылған әртүрлі  

консультациялар мен қызметтер кіреді. Сервистік қолдау жөніндегі 

қызметтер облыстық орталықтардағы және республикалық маңызы бар 

қалалардағы, сонымен қатар «бір терезе» приципі бойынша Семей 

қаласындағы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында (одан әрі – 

КҚКО) көрсетіледі. Қажет болған жағдайда, клиенттің қызметтердің ҰКП 

анықталған түрлері бойынша кәсіпорынға шығуына рұқсат етіледі. 

Қызметтердің түрлері бойынша сервистік қолдау сондай-ақ 27 

моноқалалардағы, аудан орталықтарындағы және кіші қалалардағы 

Кәспкерлерді қолдау орталықтарында (одан әрі – КҚО) кәсіпкерлерден келіп 

түскен өтінімдердің жинақталу шамасына қарай, немесе Айдандық 
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кәсіпкерлер палаталарының негізінде Кәсіпкерлікке қолдау көрсетудің 

мобильдік орталықтарының (одан әрі – КҚКМО) кеңесшілердің сапарға 

шығуы арқылы көрсетіледі.   

 

2. СЕРВИСТІК ҚОЛДАУДЫ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 

АҚПАРАТ 

 

Сервистік қолдау боынша қызметтерді іске асыру мақсатында ҚР 

ұлттық экономика Министрлігімен (одан әрі – ҚРҰЭМ) мен ҰКП арасында 

2015 жылдың 13 сәу ірінде №57/13/04/15-ҰКП/1 қызметтерді мемлекеттік 

сатып алу туралы Шарт жасалды. Сервистік қолдау көрсету мониторингін 

жүзеге асыру үшін ҚРҰЭМ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

(одан әрі – «Даму» Қоры) арасында 2015 жылдың 30 сәуірінде №71 

қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Шарт жасалды.   

 Жоғарыда көрсетілген шарттар сервистік қызметтер көрсету, сервистік 

қызметті ұсыну мониторингі және есептерді ұсыну жөніндегі тараптардың 

құқықтары мен міндеттерін айқындайды.   

Сервистік қолдауды жүзеге асырудың мониторингін жүргізу «Даму» 

Қоры ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылдың 13 тамызында № 606 

Бұйрығымен бекітілген жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік қызметті жүргізуге 

сервистік қолдау көрсетудің жүзеге асырылуына мониторинг жүргізу 

әдістемесі (одан әрі – Әдістеме) бойынша іске асырылады. 

ҰКП ұсынылған есеп деректеріне сәйкес, сервистік қолдау ағымдағы 

жылдың сәуір айынан бастап Ақтөбе облысында, мамыр айынан бастап – 

Шығыс Қазақстан облысында, және ағымдағы жылдың маусым айынан 

бастап қалған 7 өңірде ұсынылды.   

Жалпы, република бойынша, қызметтер келесі өңірлерде көрсетілді: 

Алматы қ., Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан (одан әрі – 

ШҚО), Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан (одан әрі – 

ОҚО) облыстарында.  

01.07.2015 жылғы жағдай бойынша есептік кезең ішінде 1 419 шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілеріне (одан әрі ШОКС) 2 687 қызмет 

көрсетілді. Сонымен бірге, көрсетілген қызметтердің саны өткен жылдың 

осы кезеңімен салыстарғанда 254%-ға, ШОКС саны іс жүзінде 290%-ға 

ұлғайды.  
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Диаграмма 1. ШОКС пен қызметтердің жалпы саны 

 

Астана қ.,Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан (одан әрі – БҚО), 

Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан (одан әрі – СҚО) 

облыстарында есептік кезең ішінде қызметтер көрсетілген жоқ.  

 

3. САЛАЛЫҚ ЖӘНЕ ӨҢІРЛІК ҚИМАЛАРДАҒЫ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Есептік кезең ішінде 9 өңірде 1 419 ШОКС 2 687 қызмет көрсетілді (2 

Диаграмманы қараңыз). Олардың ішінде қызметтердің барынша көп саны 

ОҚО – 504 ШОКС 1 161 қызмет, ал қызметтердің ең аз саны Қарағанды 

облысында көрсетілді – 4 ШОКС 5 қызмет.    

 

 
Диаграмма 2. Өңірлер қимасындағы қызметтер мен ШОКС жалпы саны 

 

Өткен жылдың осыған ұқсас кезеңнің деректерімен салыстарғанда 

өңірлік қамту есептік жылда үш өңірге артық болатын. Себебі, өткен жылы 

01.01.2014

01.01.2015

558 1 419 

1 031 

2 687 

ШОКС жалпы саны  Қызметтердің  жалпы саны 

5 25 44 44 76 
138 

525 

669 

1 161 

4 17 43 44 35 
90 

436 

246 

504 

Қызметтердің  жалпы саны   

ШОКС  жалпы саны 
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осы кезеңде 6 өңір қамтылған болатын, ағымдағы жылы – 9 қамтылды. 

Сәйкесінше, ШОКС саны және қызметтердің мөлшері өткен жылдың 

көрсеткіштерімен салыстырғанда айтарлықтай көп (1 Диаграмманы қараңыз).    

2 диаграммадан қызметтердің барынша көп саны ОҚО, ШҚО және 

Ақтөбе облысында көрсетілгенін көріге болады. Қостанай облысында 

қызметтер мен ШОКС саны бірдей – 44. Қалған өңірлерде, орта есеппен, бір 

адамға 1-2 қызметтен келеді.   

Есептік кезең ішінде сервистік компаниялармен 2 687 қызмет 

көрсетілді, олардың ішінде сәуір айында – 60, мамырда – 370 және 

қызметтердің барынша көп мөлшері ағымдағы жылдың маусым айында 

көрсетілді – 2 257 қызмет. Бұл өңірлердің көпшілігінде сервистік қызметтер 

ағымдағы жылдың маусым айынан бастап іске асырыла бастады.   

Сервистік қолдау, Бірыңғай бағдарламаға сәйкес, экономиканың 

барлық секторларында әрекет ететін ШОКС ұсынылады. Есептік кезең 

ішінде экономиканық әртіүрлі салаларындағы 1 419 ШОКС сервистік қолдау 

алды. Өңірлер қимасында экономиканың әртіүрлі салаларында әрекет ететін 

және сервистік қолдау бойынша қызметтер алған ШОКС мөлшері 3 

Диаграммада келтірілген.   
 

 
Диаграмма 3. Экономика салалары бойынша ШОКС мөлшері 

 

3 Диаграммада көрінгендей, жүгінгендердің барынша көп мөлшері 

«Көтерме және бөлшек сауда: автокөліктерді және мотоциклдерді жөндеу» 

саласында қамтылған – 473 адам, бұл жалпы санның 33% құрайды, ал ең аз с 

мөлшері «Үй қызметшісін жалдайтын және жеке тұтынуға арналған тауарлар 

2 

4 

5 

6 

6 

9 

10 

17 

17 

19 

24 

27 

42 

65 

67 

135 

238 

253 

473 

Үй шаруашылығы қызметі 

Электрмен жабдықтау, газ беру, ... 

Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу 

Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, жинауға … 

Әкімш. саласындағы қызмет және қосымш. … 

Жылжымайтын мүлікпен операциялар 

Қаржылық және сақтандыру қызметтері 

Ақпарат және байланыс 

Өнер, ойын-сауық, демалыс 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік … 

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 

Білім беру 

Тұрғын және тамақтану бойынша қызметтер 

Құрылыс 

Көлік және қоймалау 

Өңдеуші өнеркәсіп 

Қызметтердің өзге түрін ұсыну 

Ауыл, орман және балық шаруашылығы 

Көтерме және бөлшек сауда  
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мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылығының қызметі» саласында – 2 

субъект немесе 0,1%. 

Өңірлік қимада ШОКС барынша көр саны ОҚО сервистік 

компанияларының кеңесшілеріне жүгінген – 504 ШОКС, олардың ішінде 

адамдардың барынша көп саны – 124 көтерме-бөлшек саудада, 121 адам 

«Ауыл, орман және балық шаруашылығы» саласында қамтылған, қалған 85 

адам өңдеуші өнеркәсіпте қамтылған, 174 ШОКС басқа әртүрлі салалармен 

айналысады.  

Жалпы, салалар қимасында өңірлерде сервистік қолдауға 

жүгінгендерге жасалған талдау кәсіпкерлердің барынша көп саны «Көтерме 

және бөлшек сауда: автокөліктерді және мотоциклдерді жөндеу» - 473, 

«Ауыл, орман және балық шаруашылығы» - 253, «Қызметтердің өзге 

түрлерін ұсыну» - 238 және «Өңдеуші өнеркәсіп» - 135, салаларында жұмыс 

істейтіндігін көрсетті.   

Көтерме-бөлшек саудада кәсіпкерлердің барынша көп саны Ақтөбе 

облысында қамтылған – 173 ШОКС немесе 36% және ОҚО – 124 ШОКС 

немесе 26%. 

Өңдеуші өнеркәсіпте жұмыс істейтіндердің барынша көп мөлшері ОҚО  

сәйкес келеді және 85 адамды, немесе осы салада сервистік қолдауға 

жүгінген ШОКС жалпы санынан 63% құрайды.   

 

4. ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАН ҚИМАСЫНДАҒЫ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Есептік кезең ішінде сервистік қолдау алу үшін жеке кәсіпкерлер (одан 

әрі – ЖК) түрінде ШОКС – 965 адам, бұл 68% құрайды, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктер ретінде (одан әрі – ЖШС) – 302 ШОКС немесе 21%,  

шаруа қожалықтары (одан әрі – ШҚ) - 135 субъект (9%) жүгінген, қалған 2%-

ды – акционерлік қоғамдар (одан әрі – АҚ), өндірістік кооперативтер (одан 

әрі – ӨК) және заңнамаға сәйкес коммерциялық қызметті жүзеге асыратын 

басқа ШОКС құрайды.  

 Сервистік қолдау алу үшін жүгінгендердің барынша көп мөлшері – ЖК 

түрінде тіркеуден өткен кәсіпкерлер, олардың саны 965 жетеді және 68% 

құрайды. Олардың ішінде 325 ШОКС немесе 34% Ақтөбе облысында 

тіркелген.   

Суубъектілердің ең аз мөлшері, 1 Кестеден көрінгендей, ӨК және АҚ 

нысанында ұсынылған, оларға субъектілердің бірдей мөлшері сәйкес келеді – 

5, қолдау алу үшін жүгінген субъектілердің жалпы санынан 0,35% құрайды. 

Олардың ішінде ӨК нысанындағы барлық 5 субъект ОҚО-нда, АҚ 

нысанында 4 кәсіпкер ОҚО, және 1 Ақтөбе облысында жүгінген.   

 
Кесте 1. Өңірлер бойынша ұйымдық-құқықтық нысандағы ШОКС саны 

Өңір ЖК ЖШС ҚШ ҚК АҚ Өзге 
Барлы-

ғы 

Алматы қ. 18 17     35 
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Ақмола облысы 63 5 22    90 

Ақтөбе облысы 325 81 23  1 6 436 

Атырау облысы 15 1 1      17 

ШҚО 183 31 32       246 

Қарағанды облысы 3 1         4 

Қызылорда облысы 28 11 4    43 

Костанай облысы 31 9 4       44 

ОҚО 299 146 49 5 4 1 504 

Барлығы 965 302 135 5 5 7 1 419 

 

ЖШС нысанында тіркелген ШОКС саны 302 субъектіні немесе 21% 

құрайды.  

Алматы қ. және Қарағанды облысынан басқа,  барлық өңірлерде ҚШ 

түрінде тіркеуден өткен кәсіпкерлердің жүгінуі байқалады, барлық осындай 

кәсіпкерлер 135 адамды немесе ШОКС жалпы санынан 9 % құрайды.  

ӨК және АҚ ретінде ұсынылған ШОКС, тек қана Ақтөбе облысы және 

ОҚО белгіленген. ӨК және АҚ жалпы саны 10 субъектіге жеткен немесе 

қолдау алғандардың жалпы санынан 0,7% құрайды.   

Барлығы, есептік кезеңде сервистік қолдау алу үшін 1 419 кәсіпкер 

жүгінген, олардың ішінде жүгінулердің барынша көп мөлшері ағымдағы 

жылдың маусымында байқалады – 1 150 адам, сәуірден бастап мамыр айлары  

аралығындағы кезеңде жүгінулердің саны 269 құрады. Сонымен, маусым 

айында жүгінген ЖК саны 772, ЖШС – 252 адамды, сонымен қатар басқа 

ұйымдық-құқықтық нысандарда 126 ШОКС құрады.    

Бірқатар өңірлерде бір кәсіпкерге әртүрлі меншік нысаны бар бірнеше 

субъектілер тіркелген деректер де бар.   

Сонымен, мысалы, Ақмола облысының АКП ұсынылған деректерге 

сәйкес, кәсіпкер Тажетдинов Мирас Енбекович сервистік қолдау алу үшін 

«ИмранAgro» ЖШС және «Еңбек» ҚШ атынан жүгінген.  

 

5. КӘСІПОРЫННЫҢ МӨЛШЕРІ БОЙЫНША 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Есептің кезең ішінде сервистік қолдау алған 1 914 кәсіпорыннан 1 333 

кәсіпорын шағын бизнеске жатады, бұл жүгінгендердің жалпы санынан 70% 

құрайды.   

Орта бизнеске 86 кәсіпорын жатады немесе қолдау алуға барлық 

жүгінгендердің 30% құрайды. 
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Диаграмма 4. Кәсіпорынның мөлшері бойынша ШОКС саны 

 

Өңірлік қимада, 5 Диаграммада көрінгендей, шағын бизнеске жататын 

кәсіпорындардың барынша көп саны ОҚО – 458 кәсіпорын, Ақтөбе 

облысына – 427 кәсіпорын және ШҚО – 231 кәсіпорын сәйкес келеді. 

Қызметі орта бизнеске жататын кәсіпкерлердің барынша көп мөлшері 

сондай-ақ ОҚО – 46 адам, ШҚО – 15 және Ақтөбе облысында байқалады – 9 

субъект.   
 

 
Диаграмма 5. Өңірлер қимасындағы кәсіпорындардың мөлшері бойынша ШОКС саны 

 

Қарағанды және Атырау облыстарында шағын бизнеске жататын 

кәсіпорындардың барынша аз мөлшері байқалады. Сондай-ақ Қарағанды 

облысында және Алматы қаласында – орта бизнестегі тұлғалардың ең аз 

жүгінулері байқалады.   

 

 

1 333 

86 

шағын 

орта 

458 
427 

231 

88 

42 38 33 
13 3 

46 
9 15 2 2 5 2 4 1 

шағын 

орта шағын   
 

орта 
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6. ГЕНДЕРЛІК ҚИМАДАҒЫ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ 

САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Гендерлік қимада қатысушы – ер адамдардың жалпы саны 829 адамды 

құрайды, бұл 58% құрайды, ал қатысушы-әйелдердің саны - 590 адамды 

немесе 42% құрайды.  

Өңірлік қимада, 6 Диаграммадан көрінгендей, гендерлік теңдік 

Қарағанды облысында байқалады. ОҚО әйелдердің пайдасына айқын 

басымдылық, онда әйелдерге қарағанда, 170 қатысушы – ер адамдарға артық.  

Әйелдердің пайдасына басымдылық Қостанай, Атырау облыстарында 

байқалады, бұл жерде ер адамдарға қарағанда сәйкесінше 2 және 1 әйелге 

артық. 

 
Диаграмма 6. Өңірлер бойынша гендерлік қимадағы ШОКС саны 

 

7. ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ ҚИМАСЫНДАҒЫ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Сервистік қолдау алу үшін 17-ден 57 жас аралығындағ және одан 

жоғары жастағы ШОКС жүгінеді. Есептік кезең ішінде сервистік қолдауды 

17-ден 29 жасқа дейінгі 266 кәсіпкер алды, бұл есеп бойынша жалпы саннан 

19% құрайды.   

Қызметтердің барынша көп мөлшерін 30-дан 49 жас аралығындағы 

ШОКС алды – 733 кәсіпкер немесе  52%.  

2 
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50-ден 57 дейінгі жасты қоса алғандағы 289 кәсіпкерлерге сервистік 

қолдау көрсетілді, бұл ШОКС жалпы санынан 20% құрайды.   

Кәсіпкерлердің барынша аз мөлшері сервистік қызметтер алу үшін 57 

жастағы және одан жоғары жастағы адамдар жүгінген – 131 адам немесе 9%.   

Өңірлер бойынша жас ерекшелік қимасындағы ШОКС саны 2 КЕстеде 

бейнеленген. 

 
Кесте 2. Өңірлер бойынша жас ерекшелік қимасындағы ШОКС саны 

Өңір 17-29 30-49 50-57 
57 және 

жоғары 

Алматы қ. 11 19 2 3 

Ақмола облысы 10 44 25 11 

Ақтөбе облысы 88 230 94 24 

Атырау облысы 5 8 3 1 

ШҚО 33 128 53 32 

Қарағанды облысы   2 1 1 

Қызылорда облысы 13 15 10 5 

Қостанай облысы 8 23 7 6 

ОҚО 98 264 94 48 

Барлығы 266 733 289 131 

 

2 Кестеде көрінгендей, жас, орта жастағы және зейнеткерлік жастағы 

тұлғалардың жүгінулерінің барынша сөп саны ОҚО байқалады, зейнеткерлік 

алды жастағы тұлғалардың бірдей барынша көп мөлшері Ақтөбе облысына 

және ОҚО сәйкес келеді.   

 

8. ЖҮРГІЗІЛГЕН САУАЛНАМАЛЫҚ СҰРАУҒА СӘЙКЕС, 

ӨҢІРЛЕРДЕ ҚЫЗМЕТТЕР ҰСЫНУДЫҢ САПАЛЫҚ 

КӨРСЕТКІШТЕРІН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ  

 

Кәсіпкерлерден сауалнамалық сұрау алу кәсіпкерлер қызмет алғаннан 

кейін жүргізілді. Кәсіпкерлер қызметтер сапасын бағалау жөніндегі 

Сауалнаманы (одан әрі – Сауалнама)  толтырды және оны урнаға-жәшікке 

салды. Сауалнамалық деректерді өңдеу және талдау «Даму» Қорының 

менеджерлерімен жүзеге асырылды.   

Алайда, урналарды/жәшіктерді ашқан кезде және Сауалнамалардың 

санын санау кезінде, «Даму» Қорының менеджерлерімен Сауалнамалар 

санының Мәлімдеушілер тізілімінде көрсетілген алынған қызметтермен 

сәйкессіздігі айқындалды. Сонымен, есептік кезең ішіндегі көрсетілген 

қызметтердің саны – 2 257, урналардан алынған сауалнамалардың жалпы 

саны – 2 008.   

Сауалнамалардағы сұрақтардың тізімі және оларға жауаптар сервистік 

компаниялардың кеңесшілерінің жұмыс сапасын және алынған 

кеңестердің/қызметтердің сапасын бағалауға мүмкіндік береді.   

Сервистік компаниялар кеңесшілерінің жұмыс сапасы 3 критерий 

бойынша бағаланды: ақпаратты мазмұндаудың қол жетімділігі, ақпаратты 
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ашудың толықтығы және қызмет көрсету сапасы. Критерийлердің әрқайсысы 

бағалаудың 5 баллдық шкаласы бойынша бағаланды. Критерийлер бойынша 

баллдар сомасы кеңесші жұмысының жиынтықты бағасын құрайды. Демекғ 

баллдардың жиынтықты сомасы сервистік компаниялар кеңесшілерінің 

жұмыс сапасын анықтайды.   

Сонымен, сауалнамалық сұраудың нәтижелері бойынша кәсіпкерлер 

кеңесшілердің жұмысын жеткілікті жақсы деп бағалады және оларға жоғары 

баллдары бар баға қойды.  

 
Диаграмма 7. Сервистік компаниялар кеңесшілерінің жұмыс бағасы 

 

7 Диаграммадан көрінгендей, сервистік компаниялар кеңесшілерінің 

жұмысы «өте жақсы» деп бағалаған кәсіпкерлердің саны 109 ШОКС немесе 

95,6% құрайды, яғни кеңесшілер жұмысының жиынтықты бағасы 13-тен 15 

дейінгі балл.  

Сұрау нәтиежелері бойынша 4 ШОКС, немесе барлық жүгінгендердің 

3,5% «жақсы» деген баға қойды, бұл 10-нан 12 дейінгі баллға сәйкес келеді.   

Барлығы 1 адам (0,9%) кеңесшінің жұмысын «қанағаттанарлық» деп 

бағалады, бұл 12-ден 14 дейінгі баллдар сомасына сәйкес келеді.   

 

Көрсетілген қызметтер сапасына кәсіпкерлер алынған кеңестердің 

пайдалылық дәрежесі, кеңестер көрсету процесін ұйымдастыру сапасы, 

алынған қызметтерден күтілетін үміттердің ақталғандық дәрежесі және 

қызметтер сапасына қанағаттанушылық дәрежесі  туралы сұрақтарға жауап 

бере отырып, баға берді.   

Алынған кеңестердің пайдалылық критерийі бойынша – 1 934 қызмет 

кәсіпкерлермен бес баллдық шкала бойынша бағаланды, сервистік қолдау 

бойынша 50 астам қызметтер «жақсы» деген баға алды және Ақмола 

облысындағы 3 қызмет «қанағаттанарлық» деп бағаланды.   

Қызметтер көрсету процесін ұйымдастыру сапасы сондай-ақ 

кәсіпкерлермен жоғары деңгейде бағаланды, 1 920 қызметтер кәсіпкерлермен 

109 

4 1 

өте жақсы (балдар сомасы 18-

ден 20 баллға дейін 

жақсы (балдар сомасы 15-тен 

17 баллға дейін 

қанағаттанарлық (балдар 

сомасы 12-ден 14 баллға 

дейін) 
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«өте жақсыға» бағаланды, 67 қызмет «жақсы» деген бағамен белгіленді, 

Ақмолаоблысындағы және Алматы қ. 2 қызмет «қанағаттанарлық» деген баға 

алды.   

«Алынған қызметтерден күтілетін үміттердің ақталғандық бағасы» 

критреийі бойынша Ақмола облысында «нашар» деген баға алған қызмет 

бар, қалған қызметтер жақсы бағалар алды: 1 935 қызмет – «өте жақсы», 49 

қызмет – «жақсы» және 3 қызмет – «қанағаттанарлық».    

Көрсетілген қызметтердің сапасына барлық сұрау жүргізілген 

клиенттер риза екендіктерін білдірді. Сауалнамаға талдау жасау бойынша 

осындай қорытынды жасалынды, онда кәсіпкерлер 1 933 қызметті бес 

баллдық шкала бойынша, 54 қызметті – «жақсы» және 1 қызметті - 

«қанағаттанарлық» деп бағалады.   

Мониторингті сапалы жүргізу үшін көрсетілген қызметтің әрбір түрі 

бойынша барлық сауалнамалардың болуы қажет екендігін атап өту қажет.   

 

9. СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ АЛҒАННАН КЕЙІН БИЗНЕСТІ 

КЕҢЕЙТУ БОЙЫНША ҚАТЫСУШЫЛАР КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ 

ТАЛДАУ  

 

Сервистік қолдау алғаннан кейін бизнесті кеңейту бойынша 

қатысушылар көрсеткіштеріне талдау кеңестер немесе қызметтер алғаннан 

кейін кәсіпкерлермен толтырылған Сауалнамаларға берілген жауаптардан 

қалыптастырылады. Сонымен, кәсіпкерлер қызметтердің бірнеше түрлерін 

ала алады және қызметтердің әрбір түріне жеке Сауалнама толтырылады. 

Сонымен бірге, қызметтердің бірнеше түрлерін алу кезінде кәсіпкерлер 

әртүрлі сауалнамаларда әртүрлі мақсаттарды көрсете алатынын есепке алу 

қажет.   

3 Кестеден көрінгендей, Сауалнамалардағы сұрақтарға жауап берген 

кәсіпкерлердің барынша көп саны - 691, «Бизнесте жаңа бағыт ашу» 

мақсатының бар екендігін көрсетті, 524 ШОКС өндіріс көлемін 

ұлғайтқылары келетіндіктерін білдірді, 159 кәсіпкердің одан арғы мақсаты 

«Тауарлар мен қызметтердің сапасын көтеру» болып табылды, 70 адам жаңа 

нарықтарды игергілері келетіндіктерін, ал қалған 243 адам – өзінің бизнесін 

дамыту жөнінде басқа мақсаттарының бар екендігін білдірді.   

 
Кесте 3. Сервистік қолдау алғаннан кейін бизнесті кеңейту бойынша ШОКС саны 

Өңір 

Бизнесте 

жаңа бағыт 

ашу 

Жаңа 

нарықтарды 

игеру 

Өндіріс 

көлемін 

ұлғайту 

Тауарлап 

мен 

қызметтердің 

сапасын 

көтеру 

Өзге 

Алматы қ. 9 7 7 4 16 

Ақмола облысы 36 17 21 33   

Ақтөбе облысы 41 34 67 26 137 

Атырау облысы 3   5 1 4 

ШҚО 50 5 331 80 80 
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Қарағанды обл. 1       1 

Қызылорда обл. 25 4 8 7   

Костанай 

облысы 3 3 3 8 5 

ОҚО 523 0 82 0 0 

Барлығы 

сауалнамалар 691 70 524 159 243 

 

Алайда, кеңестер алғаннан кейін кәсіпкерлердің барлығы 

Сауалнамаларды толтырмағанын айта кеткен жөн. Бұл жөнінде алынған 

Сауалнамалардың жалпы саны 2 008: толығымен толтырылған 1 538 

Сауалнама, жартылай толтырылған – 402, толтырылмаған – 68.   

 

Мониторинг жүргізу аясында, «Даму» Қорының Өңірлік 

филиалдарының менеджерлерімен телефон арқылы Сауалнаманың 

толтырылу дұрыстығына қосымша сауалнамалық сұрау жүргізілді. Сервистік 

компаниялар тарапынан Сауалнамаларды толтыру бойынша бұзушылықтар 

табылмады.   

 

10. БЖК-2020 БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БАСҚА БАҒЫТТАРЫНА 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ОДАН ӘРІ ҚАТЫСУЫ БОЙЫНША 

ОЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНА ТАЛДАУ 

 

Мониторинг жүргізу барысында кәсіпкерлердің «Бизнестің жол 

картасы 2020» Бағдарламасының (одан әрі – Бағдарлама) басқа бағыттарына 

одан арғы қатысуы бойынша сауалнамалық сұрау жүргізілді.   

Сауалнамалық сұраудың нәтижелері Бағдарлама құралдары 

кәсіпкерлердің арасында қажет екендігін көрсетті. Сауалнамада 

кәсіпкерлердің өздері қатысқылары келген қолдаудың бірнеше құралдарын 

көрсету мүмкіндіктері бар.   

Бағдарламаны іске асыру аясында кәсіпкерлерге қаржылық және 

қаржылық емес қолдау ұсынылады. Қаржылық емес қолдау ШОКС сервистік 

қызметтер ұсынуды, Бағдарлама бойынша кеңестер көрсетуді, «Бизнес-

Кеңесші» және «Бизнес-Өсу» жобалары бойынша оқытды, сонымен қатар 

«Шағын және орта бизнестің топ-менеджментін оқыту», «Іскерлік 

байланыстар», «Аға сеньорлар» жобаларына,BAS Бағдарламасына және 

Бағдарлама аясында басқа жобаларға қатысуды қарастырады. 8 Диаграммада 

сауалнамалық сұрау нәтижелері ұсынылған.    
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Диаграмма 8. Бағдарламаға одан ары қатысу бойынша сауалнамалық сұрауға қатысушылардың саны 

 

Сауалнамалық сұрауға қатысушылар – сервистік қызметтер алушы 

кәсіпкерлер Бағдарлама бойынша кеңестер алуға барынша көп қызығушылық 

танытып отыр. Олардың саны, Сауалнамалар деректеріне сәйкес, 804 

кәсіпкерді құраған. Кәсіпкерлердің Сауалнамаларды толтыру кезінде 

белсенділік танытқандарын атап өткен жөн. Сонымен, бір кәсіпкер 

толтырылған Сауалнамада өзі қатысқысы келетін бірнеше жобаларды 

көрсетті.   

BAS Бағдарламасы жобасы кәсіпкерлердің арасында барынша аз 

қажеттілікті көрсетті, тек қана 12 кәсіпкер оған қатысқылары келетіндіктерін 

білдірді.  

Өңірлік қимадағы Сауалнама нәтижелері 4 Кестеде бейнеленген. 

 
Кесте 4. Өңірлік қимадағы Бағдарламаның қаржылық емес құралдарына одан арғы қатысу 

бойынша сауалнамалық сұрауға қатысушылардың саны 
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Алматы қ. 19 4 5 6  2 2 5  

Ақмола обл. 24 15 7 17 13  24 3 7 

12 

16 

18 

46 

65 

317 

329 

711 

804 

BAS Бағдарлама 

ШОК топ-

менеджментін оқыту 

Аға Сеньорлар 

Іскерлік байланыстар 

Бизнес-Өсу 

Сервистік қолдау 

Бизнес-Кеңесші 

Өзге 

Бағдарлама бойынша 

кеңестер 
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Ақтөбе обл. 73 29 1 14 2 34 63 2 93 

Атырау обл. 2 3 1 1 1 6  1 2 

ШҚО 180   1 1 273 91   

Қарағанды обл.      2 1   

Қызылорда обл. 14 4 1    24  1 

Қостанай обл. 3 3 1 7 1  15 1 3 

ОҚО 14 7     584  605 

Барлығы 329 65 16 46 18 317 804 12 711 

 

ОҚО кәсіпкерлерінің көпшілігі Бағдарлама бойынша және Бағдарлама 

аясындағы өзге жобалар бойынша кеңестер алуға қызығушылық танытты. 

ШҚО-нда сервистік қолдау алуға барынша қызығушылық танытып отыр. 

Олардың саны 273 адамды құрады.   

Сондай-ақ өңірлерде кәсіпкерлердің Бағдарламаның басқа жобаларына 

қатысуға, «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқуға және сервистік қолдау 

алуға қызығушылықтары байқалады.   

Бағдарламаны іске асыру аясында «Даму» Қорының кепілі ретінде 

мемлекеттік қаржылық қолдау алғылары келген кәсіпкерлер, пайыздық 

мөлшерлемені, гранттық қаржыландыруды және «Даму Start-Up»   өнімін 

субсидиялау 5 Кестеде көрсетілген.    

 
Кесте 5. Өңірлік қимадағы Бағдарламаның қаржылық құралдарына одан арғы қатысу бойынша 

сауалнамалық сұрауға қатысушылардың саны  

Өңір 
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Алматы қ. 8 13 8 3 11 43 

Ақмола обл. 28 25 33 17   103 

Ақтөбе обл. 25 29 17 12 56 139 

Атырау обл. 2 3 4   1 10 

ШҚО 12 405 15 20 94 546 

Қарағанды обл.   3       3 

Қызылорда обл. 15 28 3     46 

Қостанай обл. 2 2 1 9 5 19 

ОҚО 189 394 15 7   605 

Барлығы 281 902 96 68 167 1 514 

 

Бағдарламаның қаржылық өнімдерінің арасында барынша қажет 

етілетін екінші деңгейдегі банктердің несиелері бойынша «Пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау» болып табылады. Қаржылық қолдаудың бұл 

түрін 902 кәсіпкер алғысы келді. 
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«Кепілдендіру» құралы да және Бағдарлама аясындағы басқа қаржылық 

құралдар да аз қажет етілмейді. Сауалнамалық сұрауға қатысқандардың 

арасынан 281 кәсіпкер «Даму» Қорының кепілдерін алғысы келеді, ал 167 

кәсіпкер басқа қаржылық құралдарға қатысқылары келетіндіктерін білдірді.   

 

11. КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР ТҮРЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 

САНДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ТАЛДАУ  

 

Бірыңғай бағдарламаға сәйкес, сервистік қолдау қызметтердің 8 түрі 

бойынша ұсынылады. Есептік кезеңнің ішінде 1 419 ШОКС-не 2 687 қызмет 

көрсетілді.   

Консультациялардың барынша көп мөлшері заңгерлік қызметтер 

бойынша көрсетілді – 1 106 қызмет, бұл көрсетілген қызметтердің жалпы 

көлемінен 41% құрайды, олардың ішінде 569 қызмет немесе 51% ШҚО 

сәйкес келеді. Осы лот бойынша барынша аз қызметтер саны Қостанай 

облысында көрсетілген – 7 қызмет. Сондай-ақ осы лот бойынша 

консультациялар үшін Атырау және Қарағанды облыстарындағы кәсіпкерлер 

жүгінген.   

Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу мәселелері бойынша 

қызметтердің ең көп саны ОҚО облысында көрсетілген және 295 қызметті 

немесе осы лот бойынша барлық көрсетілген қызметтердің 44% құрады.   

Маркетингтің қызметтер бойынша кәсіпкерлер негізінен бизнес-

жоспарларды әзірлеу үшін жүгінеді. Сонымен, мысалы, ОҚО-нда 

маркетингтік қызметтер бойынша 213 қызмет көрсетілген.    

Қазақстан Республикасы Кедендік одаққа енгеннен кейін кедендік 

процедуралар бойынша қызметтердің саны өскендігін атап кеткен жөн және 

300 қызметті немесе көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 11% құрады. 

Ерекше қызығушылық ОҚО байқалады, онда осы лот бойынша 163 қызмет 

немесе кедендік процедуралар бойынша барлық қызметтердің 54% 

көрсетілді.  
 

Кесте 6. Өңірлер қимасындағы лоттар бойынша көрсетілген қызметтер саны. 
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Алматы қ. 9 1  27 13 11 12 3 76 

Ақмола обл. 92   31 13 1 1  138 

Ақтөбе обл. 214 31  151 119   6 4 525 

Атырау обл. 17       4 2 2   25 

ШҚО   100   569         669 

Қарағанды обл. 1         2 2   5 

Қызылорда обл. 10 2 1 20 2 6 2 1 44 

Қостанай обл. 32 3   7     2   44 

ОҚО 295 163 83 301 213 9 31 66 1161 

Барлығы 
670 300 84 

1 

106 364 31 58 74 
2 687 

 

Қызметтердің барынша көп мөлшері ақпараттық технологияларға 

қызмет көрсету саласында көрсетілген – 31 қызмет, бұл көрсетілген 

қызметтердің жалпы көлемінің тек қана 1%  құрайды. Қызметтердің осы 

лоты бойынша кәсіпкерлерден Актөбе, Қостанай облыстарында, сонымен 

қатар ШҚО өтінімдер келіп түскен жоқ. 

Көрсетілген қызметтер санына талдау Мәлімдеушілер-тізілімінің 

деректеріне сәйкес жүргізілді. 

 

12. ӨҢІРЛІК ҚИМАДАҒЫ СЕРВИСТІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ 

ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ; СЕРВИСТІК 

КОМПАНИЯЛАРМЕН ҰСЫНЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САНДЫҚ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ  

 

Есептік кезеңнің ішінде өңірлердегі ӨКП конкурстық іріктеу өткізілді 

және қызметтер көрсететін сервистік компаниялар анықталды, Астана 

қ.,Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар облыстарын, сонымен қатар БҚО 

және СҚО ӨКПқоспағанда.  

Сонымен бірге есептік тоқсан ішінде сервистік қолдау іске асырылған 

барлық ӨКП, сервистік компаниялармен Шарттардан басқа, ҚКП 

кеңесшілерімен жеке еңбек шарттары жасалынды.    

Осылайша, Атырау облысы  бойынша ӨКП қызметкерлерімен 4 лот 

бойынша қызметтер ұсынылады, Қызылорда облысы бойынша – 5 лот 

бойынша, Қостанай облысы бойынша – 6 лот бойынша, Ақмола облысы 

бойынша – 7 лот бойынша, ОҚО облысы  бойынша – 8 лот бойынша, 

Алматы қ. – 4 лот бойынша, Ақтөбе облысы бойынша – 7 лот бойынша, 

ШҚО облысы бойынша – барлық 8 лот бойынша қызметтер ұсынылады.   

Сервистік компанияларды конкурстық іріктеу кәсіпкерлік қызметпен 

айналысуға үміткер жеке тұлғаларға, және кәсіпкерлік субъектілеріне,  

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Президиумының 

2015 жылдың 25 ақпанындағы №2 хаттамалық шешімімен бекітілген 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

құжаттарымен қарастырылған кәсіпкерлерді сервистік қолдау көрсетуді қоса 
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алғанда, қаржылық емес қолдау ұсыну тәртібі туралы Ережеде белгіленген 

талаптарға сәйкес жүргізілді.   

Конкурстық ірікеудің нәтижелері бойынша облыстардың және 

республикалық маңызы бар қалалардың ӨКП-мен 12 сервисті компания және 

елдің 9 өңірінде қызмет көрсетуге арналған ӨКП қызметкерлері анықталды. 

Конкурстың іріктеуден өткен сервистік компаниялардың тізімі 7 Кестеде 

көрсетілген.   

 
Кесте 7. Сервистік компаниялар тізімі. 

Өңір 
Сервистік компаниялардың 

атауы 
Лоттың атауы 

Атырау облысы 

Атырау облысының ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

«Атырау облысы бойынша 

кәсіпкерлер және жұмыс 

берушілер одағы» ҚБ 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

«Атырау облысы бойынша 

кәсіпкерлер және жұмыс 

берушілер одағы»  ҚБ 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

"Консалтингтіккомпания 

"Консул" ЖШС 

№4 қызмет–Заңгерлік қызмет 

көрсету 

Атырау облысының ӨКП 
№5  қызмет– Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

Атырау облысының ӨКП 

 №6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

Атырау облысының ӨКП 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

"Консалтингтіккомпания 

"Консул" ЖШС  

№8  қызмет –менеджмент мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

Қызылорда 

облысы 
Қызылорда облысының ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

№4 қызмет – Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 
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жөніндегі қызметтер 

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

№8  қызмет – менеджмент 

мәселелері жөніндегі қызметтер 

Қарағанды 

облысы 

Қарағанды облысының ӨКП 

№1   - Бухгалтерлік және салықтық 

есепті жүргізумен, сонымен қатар 

статистикалық есептілікті 

құрастырумен байланысты 

қызметтер 

"КТП - Сервис" ЖШС 
№2 - Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

"ВЦ Консалтинг Сертифик" 

ЖШС 

№3 - Менеджмент жүйелерін енгізу 

жөніндегі барлық процестерге кеңес 

беру және толық алып жүру 

Қарағанды облысының ӨКП №4 - Заңгерлік қызмет көрсету 

Қарағанды облысының ӨКП 
№5 - Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

Қарағанды облысының ӨКП 

№6 - Ақпараттық технологияларға 

қызмет көрсету саласындағы кеңес 

берулер 

Қарағанды облысының ӨКП 

№7 - мемлекеттік сатып алулармен, 

ұлттық компаниялардың және жер 

қойнауын пайдаланушылардың 

сатып алуларымен байланысты 

қызметтер 

"CenterAT" ЖМ 
№8 - менеджмент мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

Қостанай 

облысы 

Қостанай облысының ӨКП 

№1 - Бухгалтерлік және салықтық 

есепті жүргізумен, сонымен қатар 

статистикалық есептілікті 

құрастырумен байланысты 

қызметтер 

№2 - Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

№4 - Заңгерлік қызмет көрсету 

№ 7 - мемлекеттік сатып алулармен, 

ұлттық компаниялардың және жер 

қойнауын пайдаланушылардың 

сатып алуларымен байланысты 

қызметтер 

"Иволга-Растр" ЖШС 

№6 - Ақпараттық технологияларға 

қызмет көрсету саласындағы кеңес 

берулер 

"Прэко Консалтинг" ЖШС 
№ 3 - Менеджмент жүйелерін енгізу 

жөніндегі барлық процестерге кеңес 
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беру және толық алып жүру 

 №5 - Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

 №8 -менеджмент мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

 

 

 

 

Ақмола облысы 

 

Ақмола облысының ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

№4 қызмет – Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

№8  қызмет – менеджмент 

мәселелері жөніндегі қызметтер 

ОҚО ОҚО ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

№4 қызмет – Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

№8  қызмет – менеджмент 
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мәселелері жөніндегі қызметтер 

Алматы қ. 

«KLS» ЖШС 
№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

«АбиАКонсалт» ЖШС 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

ЖК «Тактика»  

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

«ҚР жобалау менеджерлерінің 

одағы» ЗТБ 

№8  қызмет – менеджмент 

мәселелері жөніндегі қызметтер 

Алматы қ. ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№4  қызмет - Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

Ақтөбе облысы 

Ақтөбе облысының ӨКП 

№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

"КазЦОК"  ЖШС 2015 жылдың 

шілдесінен бастап жұмыс ітейді 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

Ақтөбе облысының ӨКП 

№4 қызмет - Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

№8  қызмет – менеджмент 

мәселелері жөніндегі қызметтер 

ШҚО ШҚО ӨКП 
№1 қызмет  - Бухгалтерлік және 

салықтық есепті жүргізумен, 
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сонымен қатар статистикалық 

есептілікті құрастырумен 

байланысты қызметтер 

№2 қызмет – Кедендік процедуралар 

бойынша қызметтер 

№3 қызмет - Менеджмент жүйелерін 

енгізу жөніндегі барлық процестерге 

кеңес беру және толық алып жүру 

№4 қызмет - Заңгерлік қызмет 

көрсету 

№5  қызмет – Маркетинг мәселелері 

жөніндегі қызметтер 

№6 қызмет – Ақпараттық 

технологияларға қызмет көрсету 

саласындағы кеңес берулер 

№7 қызмет - мемлекеттік сатып 

алулармен, ұлттық компаниялардың 

және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып 

алуларымен байланысты қызметтер 

№8  қызмет – менеджмент 

мәселелері жөніндегі қызметтер 

Атырау облысында есептік кезең ішінде қызметтер тек қана Атырау 

облысының ӨКП қызметкерлерімен көрсетілді, ағымдағы жылдың 22 

маусымынан бастап 30 маусымы аралығында 4 лот бойынша 25 қызмет 

ұсынылды.  

Қызылорда облысында қызметтер көрсетуге тартылған ӨКП 

кеңесшілеріағымдағы жылдың 22 маусымынан бастап 30 маусымы 

аралығында 8 лот бойынша 44 сервистік қызметтер ұсынды. 

Қарағанды облысында  ӨКП қызметкерлерімен 23 маусымнан 30 

маусым аралығында 5 қызмет көрсетілді. Қызметтер көрсетудің осындай 

қысқа мерзімі көрсетілген қызметтердің саны бойынша және ШОКС саны 

бойынша төменгі көрсеткіштерде көрініс тапты. 

Қостанай облысындақызметтер ӨКП қызметкерлерімен 4 лот 

бойынша ұсынылды (Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізумен, 

сонымен қатар статистикалық есептілікті құрастырумен байланысты 

қызметтер, Кедендік процедуралар бойынша қызметтер,Заңгерлік қызмет 

көрсету, Мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компаниялардың және жер 

қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларымен байланысты қызметтер). 

Барлығы көрсетілген қызметтер – 44.   

Ақмола облысындаесептік кезең ішінле барлық көрсетілген 

қызметтер – 138. Себебі, Ақмола облысының ӨКП сервистік қызметтердің 

жалғыз жеткізушісі болып табылады, ағымдағы жылдың екінші тоқсанында 

кеңестер тек қана ӨКП қызметкерлерімен ұсынылды. 

ОҚОӨКП қызметкерлерімен сервистік қызметтердің барынша көп 

саны ұсынылды – 1 161. ШОКС саны – 504. 
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Алматы қ.3 сервистік компания және ӨКП қызметкерлері а.ж. 17 

маусымынан 30 маусымы аралығында 8 лот бойынша 76 сервистік қызмет 

көрсетті. Олардың ішінде қызметтердің барынша көп санын Алматы қ. ӨКП 

қызметкерлері көрсетті – 61 қызмет немесе  80%.  Қызметтердің ең аз 

мөлшері "KLS" ЖШС компаниясымен кедендік қызметтер бойынша 

көрсетілді – небары 1 қызмет. 

Ақтөбе облысында сервистік қызмет көрсетуге тек қана ӨКП 

қызмткерлері тартылды. Барлығы 436 ШОКС 525 қызмет көрсетілді. 

ШҚО ӨКП кеңесшілерімен 2 лот бойынша қызметтер көрсетілді: 

Кедендік процедуралар бойынша қызметтер, Заңгерлік қызмет көрсету, 

барлық қызметтер 500, ШОКС – 185. 

 

13. СЕРВИСТІК ҚОЛДАУДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА МОНИТОРИНГ 

ЖҮРГІЗУ АЯСЫНДА АЙҚЫНДАЛҒАН БҰЗУШЫЛЫҚТАР  

 

Сервистік қолдауды іске асыру мониторингін жүзеге асыру барысында 

«Даму» Қорымен қызметтерді көрсету бойынша келесі бұзушылықтар 

айқындалды:  

1. Сервистік қолдауды іске асырудың кеш мерзімдері. 

«Әрекет ететін кәспкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдауды 

ұсыну» құралы (одан әрі – сервистік қолдау) 2011 жылдан бастап «Бизнестің 

жол картасы 2020» Бағдарламасының (одан әрі – Бағдарлама)Төртінші 

бағытының аясында іске асырылады. Бағдарламамен байланысты 2013 жылға 

дейін сервистік қолдауды іске асыруға жауапты Операторы ретінде 

жергілікті атқару органының (одан әрі – ЖАО)  Құрылымдық бөлімшесі 

болып келді. 2014 жылдан бастап, Бағдарламаның Төртінші бағытының 

аясында кәсіпкерлерге мемлекеттік қаржылық емес қолдауды жүзеге 

асыруатын қаржылық емес қолдау, яғни сервистік қолдау жөніндегі  

Оператор  ҰКП болып табылады.      

2011 жылдан бастап 2014 жылдар аралығында қолдау көрсетуге 

арналған қаражаттар ЖАО құрылымдық бөлімшелеріне мақсатты 

трансферттер ретінде Республикалық бюджеттен (одан әрі – РБ) бөлінді. Ал 

2015 жылы 2015 жылдың 13 сәуіріндегі №57/13/04/15-ҰКП/1 қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу туралы Шарт бойынша тікелей ҰКП-на бөлінеді.    

Жыл сайын сервистік қолдауды іске асырудың басталуы мамыр айынан 

қыркүйек айлары аралығында өзгеріп отыр. Сонымен, 2014 жылы 15 өңірде 

сервистік қолдау өзінің іске асырылуын маусым-шілде айларында бастады, 

Маңғыстау облысында сервистік қызметтер қыркүйек айында ұсыныла 

бастады. Бұл ЖАО құрылымдық бөлімшелерінің Бағдарламада көрсетілген 

талаптарға сәйкес сервистік компанияларға іріктеу жүргізуімен байланысты.   

Алайда, бұл жағдай ағымдағы жылда да қайталанып отыр. Есептік 

кезеңде сервистік қызметтер 16 өңірдің 9-ында ғана ұсынылады. 9 өңірден 

тек Ақтөбе облысында ғана сервистік қолдау сәуір айынан бастап ұсынылған, 

Шығыс Қвазақстан облысында – мамыр айынан бастап, қалған 7 өңірде 

сервистік қолдаулар ағымдағы жылдың маусым айынан бастап  басталған.   
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Және сонымен қатар 9 өңірде көрсетілген 72 сервистік қызметтердің 

түрінен 56 сервистік қызмет ҰКП қызметкерлерімен ұсынылады, және 

оалрдың ішінде 14 ғана конкурстық іріктеуден өткен сервистік 

компаниялармен ұсынылады.    

 

2. Мониторинг жүргізу талаптарын бұзу: сервистік қолдауды 

іске асыру жөніндегі есептің дұрсы толтырылмауы. 

Жүргізілген монитоорингтің аясында, ҰКП-нан есептерді дұрыс 

ұсынылмау деректері анықталды. Әдістеме бойынша, ҰҚП және (немесе) 

ӨКП ұсынған ақпаратта Әдістеменің 6 тармағында көрсетілеген 

статистикалық көрсеткіштерді талдауға арналған деректердің біреуінің 

болмауы сапасыз толтырылған болып табылады. Бірақ, мәлімдеушілер 

тізілімі сервистік компаниялардың кеңесшілерімен көптеген қателіктермен 

толтырылады: клиенттің ТАӘ, туылған күндері, клиенттер 

кәсіпорындарының атаулары, салалары, қосымша салалары, клиенттердің 

жүгінген күндері, телефондар нөмірлері, ЖСН, сондай-ақ грамматикалық 

қателіктер жіберіледі және т.б. ӨКП қызметкерлері осы есепті жіберілген 

қателіктерімен сол күйнде «Даму» Қорына ұсынады.  

ӨКП қызметкерлері тарапынан сервистік компаниялар кеңесшілерінің 

есебін сапалы толтыруда жеткілікті бақылау жасамайтынын, сонымен қатар, 

ескертулерді жойып, «Даму» қорына түзетілген есепті өз уақытында 

ұсынбайтынын айта кеткен жөн. 

Бұл бұзушылық «Даму» Қорының есепті ҚРҰЭМ-не дер кезінде 

ұсынбау қаупін тудырады.  

 

3. Сервистік қолдаудың іске асыру шарттарын бұзу. 

ӨКП берілген ақпарат  бойынша, ШҚО-да сервистік қолдау ӨКП 

ғимаратында, салық басқарма, кедендік рәсімдеу орталық ғимараттарында 

беріледі. Әдістеменің 17 тармағы бойынша Бірыңғай бағдарламаның 289-

тармағында көзделмеген жерлерде қызмет көрсету сервистік қолдау асыру 

шарттарын бұзу болып табылады. Сондай-ақ, Бірыңғай бағдарламаның 289-

тармағы бойынша қолданыстағы кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік 

қолдау көрсету ККҚО мен КҚО-да, оның ішінде шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілері өтінімдерінің жинақталу шамасына қарай КҚҰО 

арқылы ауылдық елді мекендерге бару жолымен жүзеге асырылады. 

Сервистік компаниялардың кеңесшілерін ККҚО мен КҚО ғимараттаырында 

орналастыруды, ал қажет болған жағдайда ауылдық елді мекендерге КҚҰО 

арқылы баруды дұрыс деп есептейміз.  

 

4. Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Шарт және 

Әдістеме бойынша өздерінің міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындамау. 

Сондай-ақ, Әдістеменің 12 тармағы бойынша ҰКП және (немесе) ӨКП 

«Даму» Қорына шарттардың және көрсетілген қызметтерді растайтын 

актілердің көшірмелерін ұсынуы тиіс. Егер, ақпаратта көрсетілген деректер 

тиісті шарттармен және көрсетілген қызметтер актілермен расталмаған, 
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сондайөақ оларда көрсетілегн қызметтердің күніне және (немесе) тізбесіне 

сәйкес келмеген жағдайда, осы деректер берілген ақпараттан алып тасталады 

және «Даму» Қорымен мониторинг бойынша есепті қалыптастыру кезінде 

есепке алынбайды. 

 Алайда, ШҚО-да және Алматы қ. көрсетілген қызметтер Шарттары 

толығымен жоқ. Көрсетілген қызметтер актілері ҰКП жартылай ұсынылған. 

Көрсетілген қызметтер Актілерінде есепте көрсетілген қызметтер толық атап 

көрсетілмеген, сервистік компания кеңесшілерінің қолтаңбалары жоқ, 

сонымен қатар есепте және көрсетілген қызметтер Актілерінде көрсетілген 

деректерде айырмашылықтар бар, мысалы ТАӘ, қызметтердің атауы және 

т.б. Мұндай деректер ШҚО, ОҚО, Алматы қ. байқалады.    

Бұл бұзушылық ҰКП тарапынан Шарттар жасалынбаған және 

көрсетілген қызметтер актілері қол қойылмаған кәсіпкерлерге сервситік 

қолдауды ұсынудың заңсыз екендігін куәландырады, бұл бұл клиенттерге 

қызметтердің көрсетілмегені туралы болжам жасауға негіз бола алады. 

Осылайша, РБ бөлінген қаражаттарды тиімді пайдалану жөніндегі мәселе  

туындайды.   

 

5. Бизнесті дамыту мен қолдаудың Бірыңғай бағдарламасының 

288 т. бұзылуы. 

Бірыңғай бағдарламамен сәйкес сервистік қолдау экономиканың барлық 

секторларында әрекет ететін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 

көрсетіледі. Есептік кезеңнің ішінде ОҚО және Ақтөбе облыстарында 

қызметтер үшін АҚ түрінде тіркеуден өткен ШОКС жүгінген, ал Қостанай 

облысында – «Отан» республикалық Қоғамдық бірлестігінің жанындағы 

«Білім беру мекемесі» ретінде тіркелген ұйым жүгінген. «Даму» Қорымен 

бұл өңірлерде ҰКП-нан осы клиенттердің шағын кәспкерлік субъектісі 

мәртебесін анықтайтын құжаттар сұратылған. Алайда, ҰКП-мен осы 

клиенттер бойынша шағын және орта бизнес критерийлеріне сәйкестігі 

туралы құжаттар ұсынылған жоқ.   

 

6. Клиенттерді сервистік қызметтердің сапасын бағалау 

бланкілерін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелердің орындалмауы, 

сонымен қатар деректердің факті және толтыру толықтығы бойынша 

бақылаудың жоқтығы. 
Сервистік қолдауды ұсыну мониторингі сауалнамалық сұрауды 

жүргізуді қарастырады. Сұрау салудың нәтижесі қызметтерді алғаннан кейін 

кәсіпкерлермен толтырылатын Сауалнама болып табылады. Сауалнамаларды 

сапасыз толтыру кеңесшілердің жұмысына және алынған қызметтің 

сапасына, сонымен қатар бизнесті кеңейту бойынша көрсеткіштерге, 

Бірыңғай бағдарламаға одан әрі қатысуға талдау жасау және бағалау 

жүргізуге мүмкіндік бермейді. Сонымен, қызметтер алған кәсіпкерлер 

Сауалнамаларды толтыру кезінде сұрақтарға жауап бермеген, және бұл сұрау 

салу нәтижелеріне талдау жасауды жүргізуді қиындата түсті. Сондай-ақ 

урналарды/жәшіктерді ашу кезінде «Даму» Қорының менеджерлерімен 
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Сауалнамалар санының көрсетілген қызметтер санымен (Ақтөбе облысы, 

ОҚО, Алматы қ.) сәйкессіздігі анықталды. Осылайша, бұл бұзушылық 

мониторингті жүзеге асыруға арналған деректерді сыңар жақ бағалауға алып 

келеді.     

 

14. ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Есепті кезең ішінде 12 сервистік компанияларының кеңесшілерімен 

және ҰКП кеңесшілерімен 1 150 ШОКС 2 257 қызметтер көрсетілді. 

Сервистік қолдау елдің 9 өңірінде көрсетілді.    

Олардың ішінде қызметтердің барынша көп саны ОҚО-нда – 504 

ШОКС 1 161 қызмет, қызметтердің ең аз саны Қарағанды облысында – 4 

ШОКС 5 қызмет.    

Салалар қимасындағы өңірлерде сервистік қолдау алу үшін 

жүгінгендердің талдауы кәсіпкерлердің барынша көп саны: «Көтерме және 

бөлшек сауда; автокөліктерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында – 473, 

«ауыл, орман және балық шаруашылығы» - 253, «Қызметтердің өзге түрлерін 

ұсыну» - 238 және «Өңдеуші өнеркәсіп» саласында – 135, жұмыс істейтінін 

көрсетті.   

Есептік кезеңнің ішінде сервистік қолдау алу үшін ЖК түрінде ШОКС 

– 965 адам жүгінді, бұл 68% құрайды, ЖШС түрінде – 302 ШОКС немесе 

21%, немесе ҚЖ – 135 субъект  (9%), қалған  2% - АҚ, ӨК және заңнамаға 

сәйкес коммерциялық қызметті жүзеге асыратын басқа ШОКС құрайды.    

Сервистік қолдау алған 1 914 кәсіпорындардың 1 333 кәсіпорны шағын 

бизнеске жатады, бұл жүгінгендердің жалпы санынан 70% құрайды. Орта 

бизнеске 86 кәсіпорын жатады немесе барлық қолдауға жүгінгендердің 30% 

құрайды.    

Гендерлік қимадағы қатысушы-ер адамдардың жалпы саны 829 адамды 

құраған, бұл  58% құрайды, ал қатысушы-әйелдердің саны - 590 адам немесе 

42%.   

Есептік кезең ішінде 17-ден 29 жас аралығындағы 266 кәсіпкер қолдау 

алды, бұл есеп бойынша жалпы саннан 19% құрайды. Қызметтердің барынша 

көп санын 30-дан 49 жас аралығындағы ШОКС алды – 733 кәсіпкер немесе 

52%. 50-ден 57 жас қоса алғанда аралығындағы 289 кәсіпкерге сондай-ақ 

сервистік қолдау көрсетілді, бұл ШОКС жалпы санынан  20% құрайды. 57 

жастан және жоғары жастағы кәсіпкерлердің ең аз саны – 131 кәсіпкер 

немесе  9%.  

 

Басқарушы:  

 

Басқарушы директор –  

Басқарма мүшесі 

Г. Лесбеков 

 

Байланыс телефоны:                      8-727-2-44-55-66, ішкі1005 

Электрондық мекен-жайы: Gabit.Lesbekov@fund.kz 
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Оқыту және сервистік қолдау 

департаменті Директоры 

М. Тамабаев 

Байланыс  телефоны:                       8-727-2-44-55-66, ішкі 2001 

Электрондық мекен-жайы: Marat.Tamabaev@fund.kz 

 

Орындаушы: 

 

Оқыту және сервистік қолдау 

департаментінің бас менеджері  

 

 

 

Г. Закирбекова 

Байланыс  телефоны:                       8-727-2-44-55-66, ішкі 2010 

Электрондық мекен-жайы:                   Gulden.Zakirbekova@fund.kz 
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