
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством  Республики Казахстан, 
республиканскими объединениями работников и 
республиканскими объединениями работодателей 

на 2007 – 2008 годы 
 

 
Действуя на основе Закона Республики Казахстан «О социальном 

партнерстве в Республике Казахстан» и руководствуясь Стратегическим 
планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Посланием Президента 
Республики Казахстан народу Казахстана от 1 марта 2006 года "Стратегия 
вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных 
стран мира", Программой Правительства Республики Казахстан на             
2006 – 2008 годы, Среднесрочным планом социально-экономического развития 
Республики Казахстан на 2007 – 2009 годы (второй этап), полномочные 
представители Правительства Республики Казахстан, республиканских 
объединений работников и республиканских объединений работодателей, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь принципами:  

неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан и 
ратифицированных Республикой Казахстан конвенций Международной 
организации труда; 

социальной ответственности государства, работодателей и работников, 
взаимного уважения и максимально возможного достижения компромисса их 
интересов; 

солидарной ответственности за реализацию стратегии социально-
экономического развития страны и содействия её практическому 
осуществлению на местах; 

социального партнерства и коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений;  

конструктивного взаимодействия в деле обеспечения защиты трудовых 
прав и социально-экономических интересов работников и работодателей, 
сохранения согласия и стабильности в обществе  

заключили настоящее Генеральное соглашение на 2007 – 2008 годы 
(далее – Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений на республиканском уровне в 2007 – 2008 
годах и совместные действия Сторон по их реализации.  

 
ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ  

 
В целях обеспечения макроэкономической стабильности, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, достижения 
устойчивого экономического роста Стороны принимают на себя 
следующие обязательства: 

1. Проводить совместную работу по разработке и реализации проектов 
программ социально-экономического развития отраслей национальной 
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экономики, направленных на повышение их конкурентоспособности, рост 
производства, обеспечение социальных гарантий работникам и повышения их 
жизненного благосостояния.  

2. Совершенствовать системы и механизмы стимулирования 
организаций, осуществляющих капитальные вложения в модернизацию и 
развитие производства.  

3. Осуществлять мероприятия, направленные на реализацию 
«Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003 – 2015 годы» с 
учетом усиления комплекса мер по реализации «прорывных» проектов 
международного и регионального значения, поддержке международной 
конкурентоспособности национальных товаров и услуг, а также адаптации ряда 
отраслей экономики в рамках принимаемых обязательств по вступлению во 
Всемирную торговую организацию.  

4. Принимать участие в реализации: 
 Государственной программы развития жилищного строительства в 
Республике Казахстан на 2005 – 2007 годы; 
 Государственной программы развития образования на 2005 – 2010 годы; 
 Государственной программы реформирования и развития 
здравоохранения на 2005 – 2010 годы; 
 Государственной программы развития сельских территорий на             
2004 – 2010 годы; 
 Программы первоочередных мер на 2006 – 2008 годы по реализации 
Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на             
2006 – 2010 годы; 
          Программы ускоренных мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Республике Казахстан на 2005 – 2007 годы; 
 Программы по дальнейшему углублению социальных реформ в 
Республике Казахстан на 2005 – 2007 годы; 
 Программы занятости населения на 2005 – 2007 годы; 
 Программы реабилитации инвалидов на 2006 – 2008 годы; 
          Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 
2007 – 2024 годы. 

5. В области бюджетно-налоговой политики Стороны исходят из 
необходимости формирования эффективной бюджетной системы, ее 
ориентации на стимулирование экономического роста и снижение социального 
неравенства, повышение эффективности расходования бюджетных средств в 
рамках четко определенных приоритетов, совершенствования межбюджетных 
отношений. 

6. Обеспечить в 2008 году намеченную Программой Правительства 
Республики Казахстан стратегическую задачу по удвоению объема валового 
внутреннего продукта (ВВП) по отношению к 2000 году, а объем  ВВП на душу 
населения довести до 7680 долларов США. 

7. Удержать уровень среднегодовой инфляции в планируемом  
коридоре за счет формирования и реализации комплексной антиинфляционной 
политики Правительства и Национального банка Республики Казахстан. 
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8. Продолжить совместную работу по вступлению Казахстана во 
Всемирную торговую организацию с максимальным учетом национальных 
интересов, обеспечением необходимого уровня защиты уязвимых секторов 
экономики от возможных негативных последствий.  

9. В области тарифной политики Стороны исходят из необходимости 
соблюдения баланса интересов между производителями услуг и 
потребителями. При реализации данного пункта Стороны руководствуются 
принципом согласованности действий по вопросам повышения тарифов на 
регулируемые услуги субъектов естественных монополий в соответствии с 
пунктами 16, 19, 20, 21 настоящего Соглашения. При изменении тарифов на 
услуги естественных монополий придерживаться параметров, установленных 
Среднесрочным планом социально-экономического развития Республики 
Казахстан на 2007 – 2009 годы.  

10. Способствовать повышению производительности труда в отраслях 
экономики. 
 

Правительство Республики Казахстан принимает на себя 
обязательства: 

11. Принимать совместно с Национальным банком Республики 
Казахстан и Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций меры по развитию  финансового сектора, 
направленные на повышение стабильности финансовой системы, расширение 
возможностей использования сбережений граждан и активов накопительных 
пенсионных фондов для инвестиционных целей. 

12. Представлять раз в полугодие в Республиканскую трехстороннюю 
комиссию по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений (РТК) информацию о социально-экономической ситуации 
в Республике Казахстан. 

13.  Привлекать представителей республиканских объединений 
работников и республиканских объединений работодателей к участию в работе 
межведомственных комиссий, а также в состав рабочих групп Правительства 
по подготовке и рассмотрению  проектов законодательных актов, связанных с 
трудовыми отношениями и социально-экономическими вопросами. 
Практиковать их обязательное рассмотрение на заседаниях РТК.  

14. Приглашать, при необходимости, по согласованию Сторон 
руководителей республиканских объединений работников и республиканских 
объединений  работодателей на заседания Правительства Республики 
Казахстан, на которых решаются вопросы формирования и  реализации 
социально-экономической политики государства.  

15. Продолжить работу по реализации планов создания и развития 
кластеров в приоритетных секторах экономики с учетом специфики регионов. 

16. Приглашать представителей республиканских объединений 
работодателей и республиканских объединений работников для участия в 
мероприятиях  по вопросам повышения эффективности государственного 
регулирования в сферах естественных монополий, а также в публичных 
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слушаниях по рассмотрению заявок субъектов естественных монополий на 
утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней.  

17. Поощрять развитие конкуренции, повысить эффективность 
государственного регулирования в сфере естественных монополий, 
совершенствовать тарифную политику для обеспечения предсказуемости и 
стабильности уровней тарифов субъектов естественных монополий.  

18. Осуществлять мероприятия по:  
 установлению эффективных мер защиты отечественных 
товаропроизводителей;   
 созданию условий для развития финансовой аренды (лизинга), особенно в 
сфере малого и среднего предпринимательства. 

19. Осуществлять развитие тарифной политики через 
совершенствование нормативной правовой  и методологической базы 
тарифного регулирования в сфере естественных монополий.  

20. Обеспечить в 2007 году разработку Программы совершенствования 
тарифной политики в сферах естественных монополий на 2008 – 2010 годы. 

21. Ежегодно информировать РТК о работе по совершенствованию 
механизма регулирования тарифов естественных монополий, принятию мер 
соответствующими государственными органами по недопущению 
необоснованного увеличения монополистами цен, тарифов на товары и 
оказываемые услуги.  
 

Республиканские объединения работников принимают на себя 
обязательства: 

22. Участвовать в разработке и реализации социально-экономической 
политики Правительства, государственных Программ через полномочных 
представителей, а также в работе консультативно-совещательных органов 
министерств и ведомств. 

23. Обеспечивать в отраслевых, региональных соглашениях и 
коллективных  договорах организаций принятие обязательств, 
предусматривающих комплекс мер, направленных на развитие экономики 
отрасли и региона, повышение эффективности работы, безопасность и охрану 
труда, рост производительности труда, социальную защиту прав работников, 
укрепление дисциплины, порядка и организованности, снижение издержек 
производства. 

24. В целях информационного обеспечения работы по сдерживанию 
необоснованного увеличения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые 
услуги (товары, работы), оказываемые субъектами естественных монополий, 
проводить анализ утвержденных и фактически применяемых субъектами 
естественных монополий тарифов (цен, ставок сборов) на данные услуги, а 
также фактических расходов граждан на оплату услуг жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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Республиканские объединения  работодателей принимают на себя 
обязательства: 

25. Принимать участие в работе межведомственных комиссий, а также 
рабочих групп Правительства по подготовке и рассмотрению проектов 
законодательных актов, связанных с трудовыми отношениями и социально-
экономическими вопросами.  

26. Предусматривать включение в отраслевые и региональные 
соглашения обязательств, направленных на поддержку отечественных 
товаропроизводителей и экспортоориентированных производств. 

27. Повышать производительность и качество труда за счет внедрения 
новых методов организации производства, системы менеджмента качества, 
новых технологий и техники.  

28. Не допускать недобросовестной конкуренции на рынке.  
 

  ТТРРУУДДООВВЫЫЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ,,  ООХХРРААННАА  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ    ТТРРУУДДАА  
 

С целью реализации норм и основополагающих принципов и прав в 
сфере труда Стороны принимают на себя обязательства: 

29. На заседаниях Республиканской, отраслевых и региональных 
комиссий по социальному партнерству рассматривать вопросы социально-
трудовых отношений, состояния безопасности и охраны труда, 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости. По 
результатам обсуждения выработанные предложения направлять в 
компетентные органы для рассмотрения и практической реализации. 

30.  На заседаниях рабочей группы РТК по безопасности и охране труда 
заслушивать отчеты руководителей государственных органов Республики 
Казахстан, в пределах их компетенции, а также иных заинтересованных 
организаций о состоянии травматизма, профессиональной заболеваемости в 
отраслях экономики, вырабатывать по ним соответствующие рекомендации.  

31.  Провести мониторинг по реализации мероприятий Программы 
обеспечения безопасности и охраны труда Республики Казахстан на             
2005 – 2007 годы и разработать Программу обеспечения безопасности и охраны 
труда Республики Казахстан на 2008 – 2010 годы.  

32. Не допускать использование принудительного и наихудших форм 
детского труда и принимать активное участие в мероприятиях по их 
искоренению и созданию альтернативных возможностей для детей и семей. 
 

Правительство Республики Казахстан принимает на себя 
обязательства: 

33. Осуществлять государственный контроль за соблюдением 
законодательства о труде, безопасности и охране труда, занятости населения, 
проводить комплексные обследования в организациях, обеспечить 
взаимодействие государственных исполнительных органов, объединений 
работников и работодателей в проведении комплексных проверок в 
организациях и отраслях. 
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34. При внесении изменений и дополнений в трудовое законодательство 
Республики Казахстан проводить совместные консультации с 
республиканскими объединениями работников и республиканскими 
объединениями работодателей. 

35. В целях создания условий для реализации законодательства по 
охране труда совместно с социальными партнерами рассмотреть  вопрос: 

разработки мер экономического стимулирования работодателей, 
повышающих качество охраны и безопасности труда на предприятиях, не 
допускающих  аварий и несчастных случаев в организациях;  

соблюдения в бюджетных организациях требований Закона Республики 
Казахстан «О безопасности и охране труда». 

36. Обеспечить ратификацию Конвенции Международной организации 
труда № 167 «О безопасности и гигиене труда в строительстве». 

 
Республиканские объединения работников принимают на себя 

обязательства: 
37. Осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства,  созданием в организациях безопасных и здоровых условий 
труда, своевременным и полным возмещением работодателем вреда, 
причиненного работнику, при выполнении им трудовых обязанностей в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

38. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве, разработке мер по их предотвращению. 

39. Предоставлять бесплатные консультации и правовую помощь 
работникам – членам профсоюза.  

40. Осуществлять в рамках согласительных комиссий рассмотрение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

41. Проводить обучение  профсоюзного актива, общественных 
инспекторов по вопросам трудового законодательства, охраны и безопасности 
труда, изучать и распространять положительный опыт работы в этой сфере в 
соответствии с международными стандартами.  

42. Проводить республиканские общественные смотры по безопасности 
и охране труда, а также конкурсы профессионального мастерства в отраслях, 
организациях и на предприятиях. 

43.  Совместно с работодателями посредством заключения соглашений и 
коллективных договоров осуществлять работу по организации санаторно-
курортного лечения  и отдыха работников и членов их семей, развитию 
массового туризма и спорта, проведению спортивно-массовых мероприятий, 
спартакиад, туристских слетов и фестивалей для пропаганды здорового образа 
жизни. 

44. На основе консультаций с работодателями обеспечить разработку 
рекомендаций по совершенствованию практики заключения соглашений и 
коллективных договоров, предусматривать в них проведение технических 
мероприятий по безопасности и охране труда с обязательным их 
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финансированием, предоставление общественным инспекторам необходимых 
возможностей и условий для выполнения возложенных на них обязанностей. 

 
Республиканские объединения работодателей принимают на себя 

обязательства: 
45. Проводить работу по внедрению в организациях национальных и 

международных стандартов по системам управления охраной труда.  
46. Обеспечить создание условий труда и безопасности на рабочем 

месте, соответствующих законодательству Республики Казахстан. 
47. Обеспечить проведение аттестации производственных объектов 

организаций по условиям труда. 
48. Обеспечить работнику возмещение вреда в порядке и условиях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
49. Проводить республиканские общественные смотры по безопасности 

и охране труда, а также конкурсы профессионального мастерства в отраслях, 
организациях и на предприятиях. 

50. Посредством заключения соглашений и коллективных договоров 
осуществлять работу по организации санаторно-курортного лечения  и отдыха 
работников и членов их семей, развитию массового туризма и спорта, 
проведению спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, туристских слетов 
и фестивалей для пропаганды здорового образа жизни. 

51. Обеспечить реализацию прав инвалидов в области трудовых 
отношений. 

 
ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

 
В целях социальной защиты работающих граждан, реализации их 

права на достойную и обеспеченную жизнь Стороны принимают на себя 
следующие обязательства:  

52. Содействовать развитию социального страхования основных 
социальных рисков (утрата трудоспособности, потеря кормильца, потеря 
работы). 

53. Совершенствовать механизмы оказания адресной социальной 
помощи, направленные на стимулирование малообеспеченных граждан к 
переобучению, получению новой профессии (в рамках действующих 
законодательных актов). 

54. Разработать в 2008 году проект Закона Республики Казахстан           
«О социальных услугах», предусматривающий перечень гарантированных и 
дополнительных социальных услуг, а также  механизм бесплатного  
предоставления социальных услуг, гарантированных государством. 

55. Принять меры по улучшению качества жизни инвалидов, усилению 
их социальной  поддержки и созданию  условий для их действенной интеграции 
в общество. 
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56. Продолжить совершенствование системы социальной защиты 
работников, труд которых связан с вредными, тяжелыми и опасными условиями 
труда, и выработать соответствующие предложения. 

57. Принять в 2007 – 2008 годах  действенные  меры для погашения 
работодателями образовавшейся за истекшие годы задолженности  по 
обязательным пенсионным отчислениям. 

58. Продолжить совместную работу по обеспечению долгосрочной 
финансовой стабильности и надежности многоуровневой системы социального 
обеспечения, основанной на распределении ответственности между 
государством, работодателем и работником.  

59. Стимулировать добровольные формы пенсионного обеспечения и 
социального страхования.   

60. Предусматривать в договорах приватизации предприятий 
обязательное включение пунктов (обязательств), предусматривающих решение 
социальных вопросов.  

61. Принять участие в совершенствовании системы обязательного 
социального страхования на основе расширения перечня социальных рисков, 
подлежащих обязательному страхованию.  

62. В целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан 
ежегодно рассматривать на РТК вопросы развития профессиональной 
пенсионной системы. 

63. Принимать меры по стимулированию и развитию добровольного 
медицинского страхования.  

64. Принять участие в разработке национального стандарта качества 
жизни.  

65. Реализовывать меры, направленные на упрощение процедуры 
получения гражданами кредитных ресурсов в форме ипотечных, 
образовательных, потребительских кредитов. 

66. Принимая во внимание Свод практических правил Международной 
организации труда по вопросу «ВИЧ-СПИД» в сфере труда, продолжить 
совместную работу по профилактике ВИЧ-СПИДа на рабочих местах. 

67. Наметить и осуществить меры по соблюдению требований Закона 
Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 

68. Рассмотреть и способствовать решению вопросов осуществления 
государственной поддержки, в том числе финансирования, объектов социально-
культурной сферы (клубных учреждений, массовых библиотек, физкультурно-
спортивных сооружений, детских внешкольных и оздоровительных учреждений), 
оздоровление населения путем привлечения к занятиям спортом. 
 

  ЗЗААРРААББООТТННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ДДООХХООДДЫЫ  ИИ  УУРРООВВЕЕННЬЬ  ЖЖИИЗЗННИИ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 



 9

Стороны считают необходимым разработать и реализовать комплекс 
мер, направленных на рост доходов и повышение уровня жизни населения 
и принимают на себя следующие обязательства:  

69. Проводить согласованную политику, направленную на рост доходов 
населения. 

70. Вносить на рассмотрение РТК предложения по совершенствованию 
методики определения величины прожиточного минимума, по согласованному 
решению Сторон вносить предложения по проектам  прожиточного минимума  
в Правительство Республики Казахстан. 

71. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы и оплату 
отпусков работникам.  

72. Разработать предложения по совершенствованию механизма 
реализации положений трудового законодательства об основных 
государственных гарантиях по оплате труда работников.  

73. Рассматривать и включать в отраслевые соглашения размер 
минимальной оплаты труда работников соответствующей отрасли. 

 
Правительство Республики Казахстан принимает на себя 

обязательства: 
74. Установить минимальный размер месячной заработной платы не 

ниже величины прожиточного минимума.  
75. Разработать предложения по повышению уровня оплаты труда 

работников, финансируемых из государственного бюджета, в рамках 
дальнейшего совершенствования системы их оплаты труда.  

76. Ужесточить ответственность работодателей за несвоевременную 
выплату заработной платы.  

77. Осуществить комплекс мер по реформированию системы 
премирования работников бюджетной сферы с целью установления 
зависимости заработной платы от качества и количества работы и 
предоставления большей степени автономности руководителям организации по 
премированию работников.  

78. Рассмотреть возможность ратификации Конвенции Международной 
организации труда № 95 «Об охране заработной платы». 

79. Продолжить осуществление в республике мероприятий, 
направленных на повышение статуса гражданских служащих, их жизненного 
уровня. 
 

Республиканские объединения работников принимают на себя 
обязательства: 

80. Продолжить работу по правовому регулированию социального 
обеспечения лиц, выработавших необходимый стаж по Списку №2 во вредных 
условиях. 

 
Республиканские объединения работодателей принимают на себя 

обязательства: 
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81. Рассматривать вопросы повышения заработной платы на переговорах 
с работниками и иными уполномоченными работниками лицами и 
организациями. 

82. Не допускать образования задолженности по заработной плате и 
обязательным пенсионным отчислениям работников в накопительные 
пенсионные фонды. 

83. Не допускать различий в размерах заработной платы между 
иностранными и отечественными работниками при выполнении аналогичных 
работ и соответствующей квалификации. 

 
  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТЬЬ  РРЫЫННККАА  ТТРРУУДДАА  ИИ    УУССТТООЙЙЧЧИИВВААЯЯ  

ЗЗААННЯЯТТООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

Стороны, признавая своей целью на предстоящий период 
повышение конкурентоспособности рынка труда и устойчивой занятости 
населения, считают необходимым объединить усилия в решении задач по 
легализации рынка труда и трудовой миграции, повышения качества и 
создания новых рабочих мест, сохранения и развития кадрового 
потенциала, создания эффективной системы развития трудовых ресурсов 
и принимают на себя следующие обязательства: 

84. Завершить реализацию Программы занятости населения на             
2005 – 2007 годы и разработать Программу занятости населения на             
2008 – 2010 годы.  

85. Содействовать осуществлению мер, направленных на создание и 
сохранение рабочих мест в сельском хозяйстве, в том числе на развитие 
лизинга техники и оборудования, микрокредитования на селе, стимулирование 
создания сельскохозяйственных кооперативов. 

86. Ежегодно рассматривать на РТК выполнение мероприятий по 
реализации политики устойчивой занятости населения, осуществлению 
миграционной политики, проекты финансирования мероприятий по 
проведению активной политики в области занятости населения в регионах и 
отраслях экономики. 

87. В соответствии с потребностями экономики выработать и 
реализовать комплекс мер по воссозданию и расширению системы 
профессионально-технического образования, уделяя особое внимание 
подготовке квалифицированных рабочих по техническим, строительным и 
сельскохозяйственным специальностям. В целях обеспечения отраслей 
экономики квалифицированной отечественной рабочей силой и установления 
устойчивой и тесной взаимосвязи профессионального образования с рынком 
труда: 

подготовить в 2007 году предложения по созданию статистической базы 
и методики прогнозирования потребностей в рабочих и специалистах по видам 
экономической деятельности и в региональном разрезе для формирования 
контингента обучающихся организаций образования, дающих 
профессиональное образование;  
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разработать с участием объединений работодателей прогноз 
потребностей на трехлетний период в рабочей силе в разрезе региональной и 
профессионально-квалификационной структуры.  

88. Содействовать совершенствованию механизма временной занятости 
подростков и молодежи, в том числе в структурах малого и среднего бизнеса. 

89. Проводить работу по сбалансированности спроса и предложения на 
рабочую силу, повышению эффективности использования действующих и 
созданию новых рабочих мест за счет новых производств. 

90. Разрабатывать на основе взаимных консультаций рекомендации по 
принятию необходимых  мер в случаях массового высвобождения работников.  

 
Правительство Республики Казахстан принимает на себя 

обязательства: 
91. Обеспечить взаимодействие государственных органов, объединений 

работников и работодателей по соблюдению законодательства о занятости и 
защиты национального рынка труда. 

92. На основе анализа прогнозных данных о потребности в рабочей силе 
формировать с участием объединений работодателей государственный  
образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим, средним и 
начальным профессиональным образованием.  

93. Разработать в 2007 году предложения по мерам регулирования 
трудовой миграции.  

94. Разработать и осуществить меры по предотвращению нелегального 
найма иностранных работников.  

95. Обеспечить меры по защите внутреннего рынка труда в целях 
снижения уровня безработицы. 

96. Совершенствовать нормативную правовую базу, стимулирующую 
работодателей на формирование новых рабочих мест. 

 
Республиканские объединения работников принимают на себя 

обязательства: 
97. Осуществлять в средствах массовой информации (СМИ) пропаганду 

профессий и специальностей, подготовка которых ведется в недостаточной 
мере, с учетом требований рынка труда. 

98. Осуществлять поддержку работников, проходящих в организациях 
стажировку или практику. 

99.  Предусматривать в соглашениях и коллективных договорах меры по 
созданию и функционированию на предприятиях систем внутрифирменной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии 
с требованиями рынка труда. Проведение конкурсов на лучшую организацию 
работы с персоналом и «Лучший по профессии». 

  
 Республиканские объединения работодателей принимают на себя 

обязательства: 
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100. Создавать новые рабочие места в рамках кластерных инициатив, 
развития несырьевого сектора экономики, поддержки предпринимательства. 

101. Отдавать предпочтение казахстанским специалистам при прочих 
равных условиях и предпринимать меры по постепенной замене иностранных 
специалистов казахстанскими.  

102. Разработать и осуществить меры по предотвращению нелегального 
найма казахстанских работников.  

103. На основе изучения спроса и предложения на рынке труда выявлять 
дефицитные профессиональные группы (отдельные специальности, профессии, 
виды деятельности) работников и на этой основе разрабатывать прогнозную 
потребность в обучении и переподготовки персонала на перспективу.  

104. Принять меры по установлению более тесного взаимодействия и 
сотрудничества профессиональных учебных заведений и работодателей в деле 
трудоустройства выпускников, заявленных работодателями, предоставления 
молодым специалистам после окончания учебы рабочих мест на конкретном 
предприятии по конкретной специальности.  

105. Организовать работу по подготовке и переподготовке рабочих 
кадров, проведению конкурсов профессионального мастерства в организациях, 
а также в сфере малого и среднего бизнеса. 

106. Направлять уполномоченному органу сведения о наличии 
свободных мест (вакантных должностей в течение трех рабочих дней со дня их 
появления). 

107. Создать и развить систему внутрипроизводственного обучения 
работников, учитывающую повышение квалификации и переподготовку 
высвобождаемых работников, опережающую профессиональное обучение 
молодежи, находящейся под риском увольнения, возродить систему 
наставничества  в организациях по передаче опыта молодежи. 

108. Создавать и совершенствовать материально-техническую базу для 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников. 

109. Организовывать мероприятия по презентации востребованных 
профессий и специальностей, в том числе проведение ярмарок вакансий, Дней 
открытых дверей, Дней карьеры, встреч с работодателями для молодежи и 
выпускников организаций образования. 

110. Избегать мер, способствующих массовому высвобождению 
работников в процессе реструктуризации организаций. 

111. Активизировать содействие в организации социальных рабочих 
мест, предназначенных для социально уязвимых слоев населения и 
специальных рабочих мест для инвалидов. 

112. Осуществлять в СМИ пропаганду профессий и специальностей, 
подготовка которых ведется в недостаточной мере с учетом требований рынка 
труда. 

113. В рамках коллективных договоров обеспечить реализацию мер по 
повышению профессионализма работников путем организации их подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 
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  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ББИИЗЗННЕЕССАА  

 
В целях внедрения принципов Глобального договора ООН по 

социальной ответственности бизнеса, формирования высокой культуры 
корпоративного гражданства в Казахстане, социального партнерства и 
эффективной благотворительной практики, как у международных, так и у 
отечественных компаний, поднятия престижа значимости социальных 
проектов, Стороны принимают на себя следующие обязательства:  

114. Определить четкие критерии оценки социальной ответственности 
бизнеса.  

115. Определить приоритетные направления социальных программ, 
добровольно осуществляемых отечественными и иностранными компаниями.  

116. Изучить возможность внедрения международных стандартов 
социальной отчетности бизнеса АА1000 SS и рекомендаций Глобальной 
инициативы по отчетности GRI.  

 
Правительство Республики Казахстан принимает на себя 

обязательства: 
117. Стимулировать у бизнеса добровольное повышение своей 

ответственности и избегать применения принудительных мер по внедрению 
социальной ответственности бизнеса.  

118. Проводить политику невмешательства государства в социальную 
отчетность бизнеса на основе соблюдения принципов добровольности и 
гибкости. 

119. Разработать и внедрить меры по стимулированию программ 
корпоративной социальной ответственности, реализуемых компаниями.  

 
Республиканские объединения  работодателей принимают на себя 

обязательства: 
120. Развивать корпоративную культуру организации.  
121. Укреплять отношения с профсоюзами и участвовать совместно с 

органами исполнительной власти и профсоюзами в разработке и реализации 
социальных проектов и программ.  

122. Осуществлять работу со СМИ по формированию общественного 
мнения относительно социальных инвестиций бизнеса и примерам успешного 
социального партнерства.  

123. Оказывать поддержку и уважать соблюдение прав человека, 
провозглашенных международным сообществом.  

124. Обеспечивать свою непричастность к нарушениям прав человека.  
125. Поддерживать свободу объединений и признавать право на 

заключение коллективных договоров; выступать за уничтожение всех форм 
принудительного труда.  

126. Способствовать предупреждению негативных воздействий на 
окружающую среду.  



 14

127. Предпринимать меры, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды.  

128. Содействовать развитию и распространению экологически чистых 
технологий.  

129. Противодействовать всем формам коррупции.  
130. Разработать предложения по внесению дополнений и изменений в 

действующее законодательство с целью дальнейшего совершенствования 
регулирования вопросов взаимоотношения государства и бизнеса в сфере 
социальной ответственности и стимулирования компаний, активно 
занимающихся вопросами корпоративной социальной ответственности.  

131. Проводить «круглые столы» по теме совершенствования 
национальных стандартов. 
  

 В целях реализации принятых Конгрессом трудящихся женщин 
рекомендаций Стороны принимают на себя следующие обязательства:  

132. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 
обеспечение охраны материнства и детства, социальной поддержки женщин. 
Принять меры по решению гендерных проблем в сфере социально-трудовых 
отношений, ликвидации дискриминации трудящихся женщин. 

133. Рассмотреть возможность ратификации Конвенции Международной 
организации труда № 103 «Об охране материнства».  

134. При заключении региональных, отраслевых соглашений и 
коллективных договоров в организациях предусматривать:  

соблюдение прав и гарантий трудящихся женщин с целью гибкого 
регулирования вопросов, связанных с социально-правовой защищенностью 
данной категории работников; 

обязательные профилактические осмотры и проведение диспансеризации 
работающих женщин; 

разработку и осуществление программ по обучению рабочей молодежи в 
учебных заведениях республики за счет средств работодателя; 

выделение нуждающимся женщинам средств для подготовки детей к 
школе и учреждениям дошкольного воспитания.  

135. В нормативных правовых актах предусматривать защиту 
трудящихся женщин и рабочей молодежи от вредного воздействия 
производственной среды, ограничения и запрет на выполнение тяжелых работ, 
обязательный перевод беременных женщин на легкий труд. 

136. Принимать участие в реализации республиканской программы, 
направленной на осуществление государственной молодежной политики, 
решение задач по обеспечению социальных прав молодежи в области труда, 
образования и охраны здоровья, создание условий для самореализации 
социально-экономических потребностей молодежи, поддержку и 
стимулирование позитивной общественной молодежной инициативы. 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ТРУДЯЩИХСЯ  
ЖЕНЩИН И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
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  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО  

 
В целях дальнейшего развития социального партнерства, 

повышения его эффективности, укрепления социального диалога Стороны 
принимают на себя следующие обязательства: 

137. Повысить эффективность и действенность социального диалога по 
заключению коллективных договоров в организациях.  

138. Провести серию «круглых столов», семинаров по вопросам 
социального партнерства с участием представителей региональных и 
отраслевых комиссий по социальному партнерству. 

139. Заслушивать на заседаниях РТК отчеты руководителей 
центральных и местных исполнительных органов, отраслевых и региональных 
комиссий по социальному партнерству о проводимой работе по решению 
социально-трудовых и связанных с ними экономических проблем. 

140. Продолжить совместную работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование и развитие 
системы социального партнерства, включающую в себя: 

совершенствование механизма распространения соглашений всех 
уровней на работодателей и работников; 

внесение изменений в трудовое, административное, уголовное 
законодательство Республики Казахстан в части повышения ответственности 
работодателей за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров 
и соглашений, решений комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, умышленные действия по воспрепятствованию деятельности 
профсоюзов, ликвидации профсоюзных организаций; 

разработку нормативных правовых актов в развитие положений 
Трудового кодекса Республики Казахстан. 

141. Обеспечить реализацию мер, направленных на: 
обеспечение консолидации общества, социальной стабильности и 

общественного согласия; 
дальнейшее развитие конструктивных взаимоотношений между 

представителями органов исполнительной власти, работодателей и профсоюзов  
и иными уполномоченными работниками лицами и организациями на всех 
уровнях; 

 повышение статуса и роли трехсторонних комиссий, эффективности и 
действенности социального партнерства на всех его уровнях; 

 повышение ответственности каждого работодателя за реализацию 
принятых в соглашениях и коллективных договорах обязательств; 

вовлечение иностранных компаний, осуществляющих деятельность в 
Казахстане к работе трехсторонних комиссий, заключению коллективных  
договоров; 

направление интересов работников к коллективному решению вопросов 
трудовых отношений.  



 16

142. Подготовить предложения по разработке перечня и порядка 
присвоения почетных званий, знаков отличий и грамот в целях поощрения 
работников за особые трудовые заслуги и предпринимателей за достижения в 
сфере развития социально ответственного бизнеса. 

143. Принять меры по усилению работы, направленной на 
ассоциирование работодателей и работников в объединения и организации в 
целях заключения соглашений и коллективных договоров на всех уровнях. 

 
Правительство Республики Казахстан принимает на себя 

обязательства: 
144. Обеспечить ведение мониторинга заключенных отраслевых, 

областных, г.г. Астаны и Алматы соглашений в Министерстве труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан, городских и районных 
соглашений – в органах по труду местной исполнительной власти, 
коллективных договоров – в территориальных подразделениях 
уполномоченного государственного органа по труду.  

145. Представлять профсоюзным объединениям и объединениям 
работодателей статистическую информацию, необходимую для проведения 
переговоров, на бесплатной основе в объемах и в сроки, предусмотренные 
планом статистических работ на очередной год. 

146. Включать в консультативно-совещательные органы министерств и 
ведомств, за исключением правоохранительных органов, а также их 
территориальных подразделений, представителей соответствующих 
профсоюзных органов по согласованию при рассмотрении вопросов, 
касающихся работников. 

 
Республиканские объединения работников принимают на себя 

обязательства: 
147. Информировать членские организации о выполнении 

Правительством Республики Казахстан намеченных программ, а также 
принимаемых мерах по решению вопросов трудовых и связанных с ними 
социально-экономических отношений, реализации законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

148. Оказывать содействие представителям работников всех уровней по 
ведению коллективных переговоров, разработке и заключению отраслевых, 
региональных соглашений и коллективных договоров. 

149. Проводить с профсоюзным активом организаций семинары-
совещания, «круглые столы» по регулированию социально-трудовых 
отношений, дальнейшему развитию социального партнерства, заключению 
соглашений и коллективных договоров. 

 
Республиканские объединения работодателей принимают на себя 

обязательства: 
150. Создавать необходимые условия для свободной деятельности 

представителям работников на предприятиях и в организациях в соответствии с 
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ратифицированными Казахстаном конвенциями Международной Организации 
Труда № 87 «О свободе ассоциаций и защите права на организацию», № 135  
«О защите прав представителей трудящихся на предприятиях и 
предоставляемых им возможностях», соблюдать права профсоюзов в 
соответствии с трудовым законодательством, не препятствовать безналичной 
уплате членских взносов на основании письменного заявления работников-
членов профсоюза и перечислению удержанных сумм на счета профсоюзов.  

151. Осуществить комплекс мер по активизации деятельности 
работодателей, в том числе и иностранных, ассоциирования их в союзы, 
объединения, для представления своих интересов и участия в работе 
соответствующих комиссий по социальному партнерству. 

152. Принимать все зависящие от них меры по урегулированию 
коллективных трудовых споров, возникающих в области социально-трудовых 
отношений. 

 
  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЯЯ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ    

ЗЗАА  ЕЕГГОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЕЕММ  
 
С целью координации выполнения Сторонами положений данного 

Соглашения Стороны договорились о нижеследующем:  
153. Стороны признают Соглашение основным документом социального 

партнерства, устанавливающим приоритетные направления и необходимые 
действия по проведению согласованной социально-экономической политики в 
Республике Казахстан на 2007 - 2008 годы.  

154. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон. Изменения и 
дополнения оформляются отдельными протоколами и вступают в силу со дня 
подписания.  

155. Обязательства Сторон по Соглашению и рекомендации (решения) 
РТК должны быть максимально учтены при заключении региональных 
(областных, городских, районных), отраслевых соглашений и коллективных 
договоров.  

156. Объединения работодателей и работников, одобряющие и 
принимающие положения Соглашения, для присоединения к нему  должны в 
письменной форме представить в уполномоченный государственный орган по 
труду уведомление о принятии на себя обязательств по его исполнению.   

157. Генеральное соглашение на последующие годы заключается не 
позднее 25 декабря 2008 года, отраслевые и региональные соглашения – не 
позднее февраля месяца соответствующего года. 

Объединения работодателей и работников будут принимать необходимые 
меры для обеспечения заключения коллективных договоров не позднее марта 
месяца соответствующего года.  

158. В период действия и при условии выполнения обязательств   
Соглашения республиканские объединения работников, подписавшие 
Соглашение, не будут проводить акций протеста без предварительного 



 18

рассмотрения и разрешения конфликтных ситуаций между Сторонами на 
соответствующих уровнях и РТК.  

159. Каждая из Сторон в месячный срок после подписания Соглашения 
разрабатывает и представляет на утверждение в РТК план мероприятий по 
реализации принятых обязательств с указанием конкретных сроков и 
ответственных за исполнение членов РТК.  

160. Рекомендации (решения) РТК являются формой реализации 
настоящего Соглашения. 

161. Контроль за ходом выполнения Генерального соглашения 
осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан             
«О социальном партнерстве в Республике Казахстан», Положением о 
Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений и Правилами по разработке 
и заключению Генерального соглашения.  

162. Рабочая группа РТК готовит информацию о ходе выполнения 
Соглашения. РТК ежегодно рассматривает ход выполнения положений 
Соглашения.  

163. В целях освещения деятельности Республиканской трехсторонней 
комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают регулярную 
публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных 
развитию социального партнерства и проблемам социально-трудовых 
отношений в Республике Казахстан. 

164. Соглашение заключено на 2007 – 2008 годы и действует до 
заключения нового Соглашения.  

165. Текст Соглашения в  двухнедельный срок публикуется в 
республиканских печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская 
правда».  

Совершено в городе Астане 25 декабря 2006 года в 9 экземплярах на 
государственном и русском языках. У каждого из участников подписания 
находится по одному экземпляру Соглашения. 
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Настоящее Генеральное соглашение подписали: 
 
 От Правительства Республики Казахстан 
 
Заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан 
МАСИМОВ К. К. 

 
 
 

 
 От республиканских объединений работников 
 
Председатель Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан 
МУКАШЕВ  С. О. 

 

 
Президент Конфедерации труда 
Казахстана 
АБДРАХМАНОВ С.А.  

 

 
 От республиканских объединений работодателей 
 
От Конфедерации работодателей 
Республики Казахстан и Конгресса 
предпринимателей Казахстана  
Председатель правления 
Конфедерации работодателей 
Республики Казахстан   
БАЙКЕНОВ К. К. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 
Председатель правления 
Общенационального союза 
предпринимателей и работодателей 
Казахстана «Атамекен» 
ПЕРУАШЕВ А. Т.    

 
 
 
 
 
_______________________________ 

 
Президент 
Евразийской промышленной 
ассоциации  
МАШКЕВИЧ А.А. 

 
 
 
 
_______________________________ 

 
Президент 
Союза товаропроизводителей и 
экспортеров Казахстана 
РАДОСТОВЕЦ  Н. В. 

 
 
 
 
_______________________________ 
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Қазақстан Республикасының Үкіметі, қызметкерлердің  
республикалық бірлестіктері  мен жұмыс берушілердің 

республикалық бірлестіктері арасындағы 
2007 – 2008 жылдарға арналған 

БАС КЕЛІСІМ 
 

 
Бұдан əрі Тараптар деп аталатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, 

қызметкерлердің республикалық бірлестіктерінің жəне жұмыс берушілердің 
республикалық бірлестіктерінің өкілетті өкілдері «Қазақстан 
Республикасындағы əлеуметтік əріптестік туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының негізінде əрекет ете отырып жəне  Қазақстан Республикасының      
2010 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарын, Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынша 
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына          
2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауын, Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық дамуының 2007 – 2009 жылдарға арналған орта мерзімді 
жоспарын (екінші кезең) басшылыққа ала отырып,  

Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне Халықаралық еңбек 
ұйымының Қазақстан Республикасы ратификациялаған конвенцияларын 
бұлжытпай сақтау; 

мемлекеттің, жұмыс берушілер мен қызметкерлердің əлеуметтік 
жауапкершілігі, өзара сыйластығы мен олардың мүдделерін ықтимал ымыраға 
келтіруге барынша қол жеткізу;  

еліміздің əлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын іске асырудағы 
ынтымақты жауапкершілік жəне оның жергілікті жерлерде нақты жүзеге 
асырылуына жəрдемдесу; 

əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық-
шарттық реттеу; 

қызметкерлер мен жұмыс берушілердің еңбек құқықтары мен əлеуметтік-
экономикалық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету ісінде өзара сындарлы іс-
əрекет ету, қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты сақтау қағидаттарын 
басшылыққа ала отырып, 

2007 – 2008 жылдары əлеуметтік-еңбек қатынастарын республикалық 
деңгейде реттеудің жалпы қағидаттары мен Тараптардың оларды іске асыру 
жөніндегі  бірлескен  іс-əрекеттерін белгілейтін 2007 – 2008 жылдарға арналған 
осы Бас келісімді  (бұдан əрі – Келісім) жасасты. 

  
 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ САЛАСЫНДА 
 

Макроэкономикалық тұрақтылықты, ұлттық экономиканың 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру, орнықты экономикалық өсуге қол жеткізу 
мақсатында Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
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1. Ұлттық экономика салаларының бəсекеге қабілеттілігін арттыруға, 
өндірістің өсуіне, қызметкерлердің əлеуметтік кепілдіктерін қамтамасыз етуге 
жəне олардың өмір сүру əл-ауқатын арттыруға бағытталған ұлттық экономика 
салаларының əлеуметтік-экономикалық даму бағдарламалары жобаларын 
əзірлеу жəне іске асыру жөнінде бірлесіп жұмыс жүргізу. 

2. Өндірісті жаңғыртуға жəне дамытуға күрделі қаржы салуды  жүзеге 
асырушы ұйымдарды ынталандыру жүйесі мен  оның тетіктерін жетілдіру. 

3. «2003 – 2015 жылдарға арналған  индустриялық-инновациялық даму 
стратегиясын» іске асыруға бағытталған  іс-шараларды, халықаралық жəне 
өңірлік маңызы бар «серпінді» жобаларды іске асыру, ұлттық тауарлар мен 
қызметтердің  халықаралық  бəсекеге қабілеттілігін қолдау, сондай-ақ 
экономиканың бірқатар салаларын Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөнінде 
қабылданатын міндеттемелер шегінде бейімдеу жөніндегі  шаралар кешенін 
күшейтуді  ескере отырып жүзеге асыру. 

4. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасында Тұрғын үй құрылысын дамытудың             

2005 – 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын; 
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың             

2005 – 2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын; 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен 

дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын; 
Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың             

2004 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын; 
Қазақстан Республикасының агроөнеркəсіптік кешенін тұрақты 

дамытудың 2006 – 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру 
жөніндегі 2006 – 2008 жылдарға арналған  бірінші кезектегі  шаралар 
бағдарламасын; 

Қазақстан Республикасында шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі жеделдетілген шаралардың 2005 – 2007 жылдарға арналған  
бағдарламасын; 

Қазақстан Республикасында əлеуметтік реформаларды одан əрі 
тереңдетудің  2005 – 2007 жылдарға арналған   бағдарламасын; 

Халықты жұмыспен қамтудың 2005 – 2007 жылдарға арналған 
бағдарламасын; 

Мүгедектерді оңалтудың  2006 – 2008 жылдарға арналған бағдарламасын; 
Қазақстан Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты 

дамуға көшу тұжырымдамасын іске асыруға қатысу. 
5. Бюджет-салық саясаты  саласында Тараптар  бюджеттік жүйені  тиімді 

қалыптастыру қажеттілігіне,  оны  экономикалық өсуді ынталандыруға жəне  
əлеуметтік теңсіздікті төмендетуге, бюджет қаражатын нақты айқындалған  
басымдықтар шеңберінде жұмсаудың тиімділігін арттыруға,  бюджетаралық 
қатынастарды жетілдіруге бағдарлануына  сүйенеді. 

6. 2008 жылы  Қазақстан Республикасы Үкіметінің Бағдарламасында 
белгіленген ішкі жалпы өнім көлемін  (ІЖӨ) өндіруді 2000 жылға қарағанда екі 
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еселеу, ал халықтың жан басына шаққандағы  ІЖӨ көлемін 7680 АҚШ 
долларына жеткізу жөніндегі  стратегиялық міндетті  қамтамасыз ету.  

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне  Ұлттық Банкінің инфляцияға 
қарсы  кешенді  саясатын қалыптастыру жəне іске асыру  есебінен  
инфляцияның орташа жылдық  деңгейін    жоспарлы коридорда ұстап тұру. 

8. Қазақстанның  Дүниежүзілік сауда ұйымына  енуі жөніндегі  бірлескен 
жұмысты ұлттық мүддені барынша ескере отырып,  экономиканың осал 
секторларын  ықтимал көлеңкелі салдарлардан қорғаудың қажетті деңгейін 
қамтамасыз ете отырып жалғастыру. 

9. Тарифтер саясаты  саласында Тараптар  қызметтерді өндірушілер мен 
тұтынушылар арасындағы мүдделер  теңгерімін сақтау қажеттігіне сүйенеді. 
Тараптар осы тармақты іске асыру кезінде  осы  Келісімнің 16, 19, 20,             
21-тармақтарына сəйкес табиғи монополиялар субъектілерінің  реттелетін 
қызметтеріне тарифтерді арттыру мəселелері жөніндегі іс-əрекеттердің  
келісімділігі қағидатын басшылыққа алады. Табиғи монополиялар қызметтеріне  
арналған тарифтер өзгерген кезде  Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық дамуының 2007 – 2009 жылдарға арналған орта мерзімді 
жоспарында белгіленген параметрлерді ұстану.  

10. Экономика  салаларында  еңбек өнімділігін арттыруға ықпал ету. 
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне  мынадай міндеттемелерді 

қабылдайды: 
11. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жəне Қаржы нарығы 

мен   қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау агенттігімен  бірлесіп қаржы 
жүйесінің тұрақтылығын арттыруға,  азаматтардың  жинақтары мен  
жинақтаушы зейнетақы қорларының активтерін инвестициялық мақсаттар үшін 
пайдалану  мүмкіндіктерін  ұлғайтуға  бағытталған шараларды қабылдау. 

12. Əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік жəне  еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі  республикалық үшжақты комиссияға жартыжылдықта бір рет 
Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік-экономикалық ахуал туралы  ақпарат 
ұсыну. 

13. Қызметкерлердің  республикалық бірлестіктерінің жəне жұмыс 
берушілердің республикалық бірлестіктерінің өкілдерін  ведомствоаралық 
комиссиялардың жұмысына қатысуға, сондай-ақ Үкіметтің еңбек қатынастары 
мен əлеуметтік-экономикалық  мəселелерге байланысты заңнамалық кесімдерді 
дайындау жəне  қарау жөніндегі   жұмыс топтары құрамына тарту. Олардың 
республикалық үшжақты комиссия отырыстарында  міндетті түрде қаралуын 
тəжірибеге енгізу. 

14. Тараптардың келісімі бойынша қажет болған жағдайда  мемлекеттің 
əлеуметтік-экономикалық  саясатын қалыптастыру жəне іске асыру мəселелері 
шешілетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің мəжілістеріне қызметкерлердің 
республикалық бірлестіктерінің жəне  жұмыс берушілердің республикалық 
бірлестіктерінің басшыларын шақыру. 
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15. Экономиканың басым секторларында кластерлер құру жəне  дамыту 
жоспарларын іске асыру жөніндегі жұмысты  өңірлік  айрықшалықтарды ескере 
отырып жалғастыру. 

16. Жұмыс берушілер мен қызметкерлері  республикалық бірлестіктерінің 
өкілдерін табиғи монополиялар саласындағы мемлекеттік реттеудің  тиімділігін 
арттыру мəселелері жөніндегі  іс-шараларға, сондай-ақ табиғи монополиялар 
субъектілерінің тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың  
шекті  деңгейлерін бекітуге  арналған өтінімдерін қарау  жөніндегі  көпшілік  
тыңдауларға қатысуға шақыру. 

17. Бəсекелестіктің дамуын көтермелеу, табиғи монополиялар 
саласындағы мемлекеттік реттеудің  тиімділігін арттыру,  табиғи монополиялар 
субъектілерінің тарифтер деңгейінің болжамдылығын жəне  тұрақтылығын 
қамтамасыз ету  үшін тариф саясатын жетілдіру. 

18. Мыналарды: 
отандық  тауар өндірушілерді  қорғаудың  тиімді шараларын  белгілеу; 
əсіресе шағын жəне орта бизнес саласында, қаржы жалын  (лизингін) 

дамыту  үшін жағдайлар жасау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру. 
19. Табиғи монополиялар саласындағы тарифтік реттеудің  нормативтік 

құқықтық жəне əдістемелік базасын жетілдіру арқылы тарифтік саясаттың 
дамуын жүзеге асыру. 

20.  2007 жылы Табиғи монополиялар саласындағы  тарифтік саясатты 
жетілдірудің 2008 – 2010 жылдарға арналған бағдарламасын əзірлеуді 
қамтамасыз ету. 

21. Табиғи монополиялар тарифтерін реттеу тетігін  жетілдіру жөніндегі  
жұмыс, тиісті  мемлекеттік органдардың монополистердің бағаны, тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер тарифін негізсіз көбейтуіне  жол бермеу жөнінде 
шаралар қабылдауы туралы  республикалық үшжақты комиссияны жыл сайын 
хабардар ету.   

 
Қызметкерлердің  республикалық бірлестіктері  өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
22. Өздерінің өкілетті  өкілдері арқылы Үкіметтің əлеуметтік-

экономикалық саясатын, мемлекеттік Бағдарламаларды əзірлеуге жəне  іске 
асыруға, сондай-ақ  министрліктер мен ведомстволардың  консультативтік-
кеңесу органдарының жұмысына  қатысу. 

23.  Салалық,    өңірлік келісімдер мен  ұжымдық шарттарда   саланың 
жəне  өңірдің  экономикасын дамытуға бағытталған шаралар кешенін, еңбек 
тиімділігін арттыруды,  еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды,  еңбек 
өнімділігін арттыруды, қызметкерлерді əлеуметтік қорғауды,  тəртіпті жəне  
ұйымшылдықты нығайтуды, өндіріс шығындарын азайтуды көздейтін 
міндеттемелердің қабылдануын қамтамасыз ету. 

24. Тауарларлар мен табиғи монополиялар субъектілері көрсететін, 
реттелетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға)  тарифтердің (бағалардың, 
алым ставкаларының) негізсіз  көбеюін ұстап тұру  жөніндегі жұмысты 
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ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында, табиғи монополиялар субъектілері 
көрсетілген қызметтерге бекітетін жəне нақты қолданатын тарифтерге 
(бағаларға, алым ставкаларына), сондай-ақ азаматтардың тұрғын үй-
коммуналдық қызметтерге төлейтін ақыларының нақты  шығыстарына талдау 
жүргізу.  

 
Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
25.  Ведомствоаралық комиссиялардың, сондай-ақ еңбек қатынастары мен  

əлеуметтік-экономикалық  мəселелерге байланысты заңнамалық кесімдерді 
дайындау жəне  қарау жөніндегі  Үкіметтің жұмыс топтарының жұмысына 
қатысу. 

26. Салалық жəне  өңірлік келісімдерге отандық тауар өндірушілер мен 
экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдауға бағытталған міндеттемелердің  
енгізілуін көздеу. 

27. Өндірісті ұйымдастырудың жаңа əдістерін, сапа,  жаңа техника мен 
технологиялар  менеджменті  жүйесін енгізу есебінен еңбектің өнімділігі мен 
сапасын арттыру. 

28. Нарықта əділетсіз бəсекелестікке жол бермеу. 
  

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ,  ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖƏНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ 
 

Еңбек саласындағы нормаларды, негіз қалаушы  қағидаттар мен 
құқықтарды іске асыру  мақсатында  Тараптар өздеріне мынадай  
міндеттемелерді қабылдайды: 

29. Əлеуметтік əріптестік жөніндегі  республикалық, салалық жəне 
өңірлік комиссиялардың отырыстарында əлеуметтік-еңбек қатынастары, еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғаудың, өндірістік  жарақаттану, кəсіптік аурудың 
жай-күйі мəселелерін қарау. Талқылау  нəтижелері бойынша  дайындалған  
ұсыныстарды  қарау жəне  практикалық іске асыру үшін құзыретті органдарға  
жіберу. 

30. Республикалық үшжақты комиссияның  еңбек қауіпсіздігі жəне  
еңбекті қорғау жөніндегі  жұмыс тобының отырыстарында Қазақстан 
Республикасы  мемлекеттік органдары басшыларының  өз құзыреті шегіндегі, 
сондай-ақ  өзге де мүдделі  ұйымдардың  экономика салаларындағы 
жарақаттанушылық,  кəсіптік аурулардың жай-күйі туралы есептерін  тыңдап,  
олар бойынша  тиісті  ұсынымдар дайындау. 

31. Қазақстан Республикасының 2005 – 2007 жылдарға арналған еңбек 
қауіпсіздігі жəне  еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бағдарламасын іске асыру  
бойынша мониторинг жүргізу жəне Қазақстан Республикасының             
2008-2010 жылдарға арналған еңбек қауіпсіздігі жəне  еңбекті қорғауды 
қамтамасыз ету бағдарламасын əзірлеу. 
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32. Балалар еңбегінің мəжбүрлі жəне  ең нашар түрлерін пайдалануға жол 
бермеу жəне  оларды жою мен  балалар мен отбасыларға балама мүмкіндіктер  
беру  жөніндегі  іс-шараларға белсенді қатысу. 

 
  Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне  мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
33. Еңбек туралы,  еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау, халықты 

жұмыспен қамту туралы заңнаманың сақталуын  мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру,  ұйымдарда  кешенді тексерулер жүргізу, ұйымдар мен салаларда 
кешенді тексерулер өткізуде мемлекеттік атқарушы органдардың,  
қызметкерлер мен жұмыс берушілер бірлестіктерінің өзара бірлескен             
іс-əрекеттерін қамтамасыз ету. 

34. Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу кезінде қызметкерлердің республикалық 
бірлестіктерімен жəне жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерімен 
бірлесіп консультациялар өткізу. 

 35. Еңбекті қорғау жөніндегі  заңнаманы іске асыруға жағдай туғызу 
мақсатында əлеуметтік əріптестермен бірлесе отырып, кəсіпорындардағы 
еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігі сапасын арттыратын,  ұйымдарда  апаттар 
мен  жазатайым оқиғаларға жол бермейтін жұмыс берушілерді  экономикалық 
ынталандыру шараларын əзірлеу; 

бюджеттік ұйымдарда  «Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын  сақтау мəселесін қарау. 

36. «Құрылыстағы  қауіпсіздік пен  еңбек гигиенасы туралы» 
Халықаралық Еңбек Ұйымының № 167 Конвенциясын ратификациялауды 
қамтамасыз ету. 

  
Қызметкерлердің  республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
37. Еңбек заңнамасының сақталуын, ұйымдарда  қауіпсіз жəне  салауатты 

еңбек жағдайларының жасалуын, өзінің еңбек міндеттерін  атқарған кезде  
қызметкерге келтірілген  зиянды  жұмыс берушінің Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес уақытында жəне толық  
өтеуін қоғамдық бақылауды жүзеге асыру.   

38. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеруге, олардың алдын алу  
жөніндегі шараларды  əзірлеуге қатысу. 

39. Кəсіподаққа мүше-қызметкерлерге тегін консультациялар беру мен  
құқықтық көмек көрсету.   

40. Жеке жəне ұжымдық еңбек дауларын келісім комиссиясы шеңберінде 
қарауды жүзеге асыру. 

41. Кəсіподақ активін,  қоғамдық инспекторларды еңбек заңнамасы,  
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бойынша оқытуды жүргізу, 
осы саладағы оң тəжірибені халықаралық стандарттарға сəйкес  зерттеу жəне  
тарату. 
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42. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау  бойынша  республикалық 
қоғамдық байқаулар, сондай-ақ  салаларда, ұйымдар мен кəсіпорындарда  
кəсіби шеберлік конкурстарын өткізу. 

43. Жұмыс берушілермен бірлесіп,  келісімдер мен ұжымдық шарттар 
жасау арқылы қызметкерлердің, олардың отбасы мүшелерінің санаторий-
курорттық емделуін жəне демалуын ұйымдастыру; бұқаралық туризм мен 
спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау үшін бұқаралық-спорттық             
іс-шараларын, спартакиадалар, туристік слеттер мен фестивальдар өткізу 
жөніндегі жұмыстарды  жүзеге асыру. 

44. Жұмыс берушілермен  консультациялар негізінде келісімдер мен 
ұжымдық шарттар жасасу  практикасын жетілдіру  бойынша ұйғарымдар  
əзірлеуді қамтамасыз ету,  оларда еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі  техникалық іс-шаралардың міндетті түрде қаржыландырыла отырып 
өткізілуін  көздеу, өздеріне жүктелген міндеттерін атқаруы үшін  қоғамдық 
инспекторларға қажетті  мүмкіндіктер мен  жағдайлар туғызу. 

 
Жұмыс берушілердің  республикалық бірлестіктері  өздеріне 

мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
45. Ұйымдарда еңбекті қорғауды басқару жүйелері жөніндегі  ұлттық 

жəне халықаралық стандарттарды енгізу  бойынша жұмыс жүргізу. 
46. Жұмыс орнында Қазақстан Республикасының заңнамасына  сəйкес 

еңбек жəне қауіпсіздік жағдайларының жасалуын қамтамасыз ету. 
47. Ұйымдардың өндірістік объектілерінде  еңбек жағдайлары бойынша 

аттестаттау жүргізуді  қамтамасыз ету. 
48. Қызметкерге келтірілген зиянды  Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық кесімдерінде көзделген тəртіппен жəне жағдайларда  
өтеуді қамтамасыз ету. 

49. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бойынша  республикалық  
қоғамдық байқаулар, сондай-ақ  салаларда, ұйымдар мен кəсіпорындарда  
кəсіби шеберлік  конкурстарын өткізу. 

50. Келісімдер мен ұжымдық шарттар жасасу арқылы қызметкерлердің 
жəне олардың отбасы мүшелерінің санаторий-курорттық емделуін жəне 
демалуын ұйымдастыру, бұқаралық туризм мен спортты дамыту, салауатты 
өмір салтын насихаттау үшін бұқаралық-спорттық іс-шараларды, 
спартакиадалар, туристік слеттер мен фестивальдар өткізу жөніндегі 
жұмыстарды  жүзеге асыру. 

51. Мүгедектердің еңбек қатынастары саласындағы  құқықтарының іске 
асырылуын қамтамасыз ету.  

 
 

ХАЛЫҚТЫ ƏЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ САЛАСЫНДА 
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Жұмыс істейтін азаматтарды əлеуметтік қорғау,  олардың  лайықты 
еңбекке жəне қамтамасыз етілген өмірге  деген  құқықтарын  іске асыру 
мақсатында Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 

52. Негізгі  əлеуметтік қатерлерден (еңбек қабілетін жоғалту,  
асыраушысынан айрылу, жұмысынан айрылу)  əлеуметтік сақтандыруды  
дамытуға жəрдемдесу. 

53. Аз қамтамасыз етілген  азаматтарды қайта оқытуға,  жаңа кəсіп алуға 
ынталандыруға бағытталған  атаулы əлеуметтік көмек көрсету  тетігін 
жетілдіру (қолданыстағы  заң кесімдері шеңберінде). 

54. 2008 жылы  кепілдікті  жəне  қосымша  əлеуметтік қызметтер тізбесін, 
сондай-ақ  мемлекет кепілдік берген əлеуметтік қызметтерді тегін көрсету  
тетігін көздейтін «Əлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын əзірлеу. 

55. Мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту, оларды əлеуметтік қорғау 
жəне  олардың  қоғамға пəрменді кірігуі үшін  жағдайлар жасау  жөнінде 
шаралар қабылдау. 

56. Жұмысы  зиянды,  ауыр жəне  қауіпті еңбек жағдайларымен 
байланысты қызметкерлерді əлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіруді жалғастыру 
жəне тиісті  ұсыныстар дайындау. 

57. Жұмыс берушілердің  міндетті зейнетақы аударымдары бойынша  
өткен жылдарда  қалыптасқан берешектерін өтеуі үшін  2007-2008 жылдары  
пəрменді  шаралар қабылдау. 

58. Əлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесінің ұзақ мерзімді  
қаржылық тұрақтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі,  
мемлекеттің, жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы жауапкершілікті  
таратып бөлуге  негізделген,  бірлескен жұмысты жалғастыру. 

59. Зейнетақымен қамсыздандыру мен  əлеуметтік сақтандырудың  ерікті 
нысандарын ынталандыру. 

60.  Кəсіпорындарды жекешелендіру шарттарына  əлеуметтік мəселелерді  
шешуді көздейтін тармақтардың (міндеттемелердің)  міндетті түрде енгізілуін 
көздеу. 

61. Міндетті сақтандыруға жататын əлеуметтік тəуекелдер тізбесін 
кеңейту негізінде  міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесін жетілдіруге қатысу. 

62. Азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру деңгейін арттыру 
мақсатында  кəсіптік зейнетақы жүйесін дамыту мəселелерін республикалық 
үшжақты комиссияда жыл сайын қарау.  

63. Ерікті медициналық сақтандыруды ынталандыру жəне дамыту  
жөнінде шаралар қабылдау. 

64. Өмір сүру сапасының ұлттық  стандартын  əзірлеуге қатысу. 
65.  Азаматтардың  ипотекалық, білім беру, тұтыну кредиттері түріндегі 

кредит ресурстарын  алу  рəсімдерін жеңілдетуге бағытталған  шараларды іске 
асыру. 

66. Халықаралық еңбек ұйымының «Еңбек саласындағы  ЖҚТБ-АҚТҚ» 
мəселесі жөніндегі Практикалық ережелер жиынтығын назарға ала отырып, 
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жұмыс орындарындағы ЖҚТБ-АҚТҚ алдын алу жөніндегі  жұмысты  бірлесе 
отырып жалғастыру. 

67. «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен 
денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін  міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 
талаптарының  сақталуы жөнінде шаралар белгілеу  жəне оларды жүзеге асыру. 

68. Əлеуметтік-мəдени сала  объектілерін (клуб мекемелерін, қоғамдық 
кітапханаларды,  физкультура-спорт ғимараттарын,  мектептен тыс балалар 
жəне сауықтыру мекемелерін) мемлекеттік қолдауды, оның ішінде 
қаржыландыруды жүзеге асыру, халықты спортпен айналысуға тарту жолымен 
сауықтыру мəселелерін қарау жəне олардың шешілуіне  жəрдемдесу. 

 
ЖАЛАҚЫ, ХАЛЫҚТЫҢ ТАБЫСЫ МЕН ӨМІР 

 СҮРУ ДЕҢГЕЙІ 
  

Тараптар халықтың табысы мен  өмір сүру деңгейін арттыруға 
бағытталған шаралар кешенін  əзірлеу жəне іске асыру қажет деп 
есептейді  жəне өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 

69. Халықтың табыс деңгейінің өсуіне бағытталған саясат жүргізу. 
70. Ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасын анықтаудың  əдістемесін 

жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды Республикалық үшжақты  комиссияның     
қарауына жəне Тараптардың  келісілген шешімі  бойынша ең төмен күнкөріс 
деңгейінің жобалары  жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне енгізу.  

71. Қызметкерлердің жалақысы мен  демалыс ақысын уақытында төлеуді 
қамтамасыз ету. 

72. Қызметкерлерге еңбекақы төлеу жөніндегі  негізгі мемлекеттік 
кепілдіктер туралы  еңбек заңнамасы ережелерін іске асыру  тетіктерін 
жетілдіру жөнінде  ұсыныстар əзірлеу. 

73. Тиісті сала қызметкерлері еңбекақысының ең төмен мөлшерін қарау 
жəне  оны салалық келісімдерге енгізу.  

  
Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне мынадай міндеттемелерді 

қабылдайды: 
74. Айлық еңбекақының ең төмен мөлшерін ең төмен күнкөріс  

шамасынан кемітпей белгілеу.   
75. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің  

еңбекақы деңгейін, олардың еңбекақы жүйесін одан əрі жетілдіру шеңберінде  
арттыру жөнінде  ұсыныстар əзірлеу. 

76. Жалақыны уақытында төлемегені үшін  жұмыс берушілердің  
жауапкершілігін күшейту. 

77. Жалақының  жұмыстың сапасы мен санына тəуелділігін  белгілеу 
жəне  қызметкерлерге сыйлықақы беру жөнінде  басшыларға жоғары  деңгейде  
дербестік беру  мақсатымен бюджеттік сала қызметкерлеріне сыйлықақы беру 
жүйесін  реформалау  жөнінде  шаралар кешенін жүзеге асыру. 
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78. «Жалақыны қорғау туралы» Халықаралық Еңбек Ұйымының             
№ 95 Конвенциясын ратификациялау мүмкіндіктерін қарау. 

79. Республикада  азаматтық қызметшілер  мəртебесін, олардың өмір сүру 
деңгейін  арттыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыруды жалғастыру.  

  
Қызметкерлердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
80. № 2 Тізім бойынша  еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда  қажетті 

өтілі бар  адамдарды  əлеуметтік  қамсыздандыруды құқықтық реттеу жөніндегі 
жұмысты жалғастыру. 

   
  Жұмыс берушілердің  республикалық бірлестіктері өздеріне 

мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
81. Қызметкерлермен, қызметкерлер уəкілеттік берген өзге де адамдармен 

жəне  ұйымдармен жүргізілетін келіссөздерде  жалақыны арттыру  мəселелерін 
қарау. 

82. Жалақы  жəне  жинақтаушы зейнетақы қорларына қызметкерлердің 
зейнетақы аударымдары бойынша  берешектің қалыптасуына жол бермеу.   

83. Тиісті біліктіліктегі жəне ұқсас жұмыстарды орындаған кезде 
шетелдік жəне  отандық қызметкерлер арасында жалақы мөлшеріндегі 
айырмашылықтарға жол бермеу. 

 
ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ЖƏНЕ ХАЛЫҚТЫҢ 

ЖҰМЫСПЕН ТҰРАҚТЫ ҚАМТЫЛУЫ 
  

  Еңбек нарығының бəсекеге қабілеттілігін арттыру мен  халықты 
жұмыспен тұрақты қамту алдағы кезеңдегі  өзінің  мақсаты  деп тани 
отырып,  Тараптар  еңбек нарығы мен еңбек көші-қонын заңдастыру, 
жұмыс орындарының сапасын арттыру жəне жаңа жұмыс орындарын 
құру,  кадр əлеуетін сақтау жəне дамыту, еңбек ресурстарын дамытудың 
тиімді жүйесін құру  міндеттерін шешуде күш-жігерді  біріктіру қажет деп 
есептейді жəне өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 

84. Халықты жұмыспен қамтудың 2005 – 2007 жылдарға арналған 
Бағдарламасын іске асыруды аяқтау жəне Халықты жұмыспен қамтудың             
2008 – 2010 жылдарға арналған Бағдарламасын əзірлеу. 

85. Ауыл шаруашылығында  жұмыс орындарын сақтауға жəне құруға, 
оның ішінде  техника мен жабдықтар лизингін,  ауылдағы шағын кредит беруді 
дамытуға, ауылшаруашылығы кооперативтерінің құрылуын ынталандыруға 
бағытталған  шараларды жүзеге асыруға жəрдемдесу. 

86. Халықты жұмыспен тұрақты қамту,  көші-қон саясатын жүзеге асыру 
жөніндегі іс-шаралардың орындалуын, өңірлердегі жəне экономика 
салаларында халықты жұмыспен қамту жөніндегі  белсенді саясат жүргізу  
жөніндегі  іс-шараларды  қаржыландыру жобаларын жыл сайын республикалық 
үшжақты комиссияда қарау. 
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87. Экономика қажеттіліктеріне сəйкес техникалық, құрылыс жəне ауыл 
шаруашылығы мамандықтары бойынша білікті жұмысшылар даярлауға ерекше 
назар аудара отырып, кəсіптік-техникалық білім жүйесін қайта жаңғырту жəне 
кеңейту жөніндегі шаралар кешенін жасау жəне оны іске асыру. Экономика 
салаларын  білікті  отандық жұмыс күшімен қамтамасыз ету жəне  кəсіптік 
білім берудің  еңбек нарығымен тұрақты да тығыз  өзара байланысын белгілеу 
мақсатында: 

кəсіптік білім беретін білім ұйымдарында оқып жүргендер контингентін 
қалыптастыру үшін экономикалық қызмет түрлері бойынша  жəне өңірлер 
бойынша  жұмысшылар мен мамандарға қажеттіліктің  статистикалық базасы 
мен болжау əдістемесін құру  жөнінде 2007 жылы  ұсыныстар дайындау; 

жұмыс берушілер бірлестіктерінің қатысуымен өңірлік жəне  кəсіптік-
біліктілік құрылымы бөлінісінде үшжылдық  кезеңге  жұмыс күшіне деген  
қажеттілік  болжамын əзірлеу. 

88. Жасөспірімдер мен  жастарды  уақытша, оның ішінде  шағын жəне 
орта бизнес құрылымдарында  жұмыспен қамту тетігін жетілдіруге 
жəрдемдесу. 

89. Жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың  теңгерімділігі,  қолданыстағы 
жұмыс орындарын пайдаланудың тиімділігін арттыру жəне  жаңа өндірістердің 
есебінен жаңа жұмыс орындарын құру жөнінде жұмыс жүргізу. 

90. Өзара консультациялар негізінде  қызметкерлердің жаппай босатылуы 
жағдайларында қажетті шаралар қабылдау жөнінде  ұсынымдар əзірлеу.  

 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне мынадай міндеттемелерді 

қабылдайды: 
91. Мемлекеттік органдардың, қызметкерлер мен жұмыс берушілер 

бірлестіктерінің жұмыспен қамту жəне  ұлттық еңбек нарығын қорғау  туралы  
заңнаманы сақтау  жөніндегі  өзара іс-əрекетін қамтамасыз ету. 

92.  Жұмыс күшіне деген қажеттілік туралы болжамды деректерді талдау 
негізінде, жұмыс берушілер бірлестіктерінің қатысуымен жоғары, орта жəне  
бастауыш кəсіптік білімі бар мамандарды даярлауға  мемлекеттік білім беру  
тапсырысын қалыптастыру. 

93. 2007 жылы  еңбек көші-қонын реттеу шаралары  жөнінде ұсыныстар 
əзірлеу.   

94. Шетелдік қызметкерлерді заңсыз  жалдауды болдырмау жөнінде 
шаралар əзірлеу жəне жүзеге асыру. 

95. Жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында ішкі еңбек нарығын 
қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз ету. 

96. Жұмыс берушілерді  жаңа жұмыс орындарын құруға ынталандыратын 
құқықтық нормативтік базаны жетілдіру.   

  
Қызметкерлердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
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97. Жеткіліксіз көлемде даярланатын кəсіптер мен мамандықтарды 
бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттауды, еңбек рыногындағы 
талаптарды ескере отырып жүзеге асыру. 

98. Ұйымдарда  тағлымдамадан немесе  тəжірибеден өтіп жүрген 
қызметкерлерді қолдауды  жүзеге асыру. 

99. Келісімдер мен ұжымдық шарттарда кəсіпорындарда кадрларды   
еңбек нарығындағы талаптарға сəйкес фирмаішілік даярлау, қайта даярлау жəне  
олардың біліктілігін арттыру жүйелерін құру жəне  оның жұмыс істеуі 
жөніндегі шараларды  қарау.  Персоналмен  жұмысты жақсы ұйымдастыру 
жəне  «Мамандығы бойынша үздік» конкурстарын өткізу. 

 
Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
100. Кластерлік бастамалар, экономиканың  шикізаттық емес секторын 

дамыту, кəсіпкерлікті қолдау  шеңберінде  жаңа жұмыс орындарын құру. 
101. Теңдей жағдайларда  қазақстандық мамандарға артықшылықтар беру 

жəне  шетелдік мамандарды бірте-бірте қазақстандықтармен ауыстыру  жөнінде 
шаралар қабылдау. 

102. Қазақстандық қызметкерлерді  заңсыз жалдаудың алдын алу  
жөніндегі шараларды əзірлеу жəне  жүзеге асыру. 

103. Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынысты зерделеу негізінде 
қызметкерлердің  тапшы  кəсіптік топтарын (жекелеген мамандықтар, кəсіптер, 
қызмет түрлері) анықтау жəне  осының негізінде  перспективада персоналды  
оқыту мен  қайта даярлауда  болжамды қажеттілігін əзірлеу.  

104. Оқу бітірушілерді жұмысқа орналастыру, оқуын бітіргеннен кейін 
жас мамандарға нақты кəсіпорында нақты мамандығы бойынша  жұмыс беруші 
мəлімдеген жұмыс орнын беру  ісінде  кəсіптік оқу орындары мен  жұмыс 
берушілердің  неғұрлым тығыз өзара іс-əрекеті мен  ынтымақтастығын белгілеу 
жөнінде  шаралар қабылдау. 

105. Жұмысшы кадрларын даярлау жəне қайта даярлау, ұйымдарда, 
сондай-ақ шағын жəне орта бизнес саласында кəсіптік шеберлік байқауларын  
өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру. 

106. Уəкілетті органға бос орындардың болуы туралы (бос лауазымдар 
туралы, олар пайда болған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде) мəліметтерді 
жіберу. 

107. Босаған қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ескеретін  өндірісішілік оқыту жүйесін құру жəне дамыту, жұмыстан 
босау қатері бар жастарды ілгерілетіп кəсіптік оқыту, ұйымдарда  жастарға 
тəжірибе беру жөніндегі  тəлімгерлік жүйені жаңғырту. 

 108. Қызметкерлерді кəсіптік даярлау, қайта даярлау, олардың 
біліктілігін арттыру үшін материалдық-техникалық базаны құру жəне  
жетілдіру. 

109. Сұраныс бар кəсіптер мен мамандықтардың тұсаукесерлерін өткізу, 
оның ішінде өңірлік бос орындар жəрмеңкелерін, Ашық есік күндерін, Мансап 
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күндерін, жастар мен білім беру ұйымдарының түлектері үшін жұмыс 
берушілермен кездесулер өткізу  жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру. 

110. Ұйымдарды қайта құрылымдау  процесінде  жаппай жұмыстан 
босатуға ықпал ететін шараларды болдырмау. 

111. Халықтың  əлеуметтік осал буындарына арналған  əлеуметтік жұмыс 
орындарын жəне мүгедектерге арналған арнайы жұмыс орындарын 
ұйымдастыруға  жəрдемдесуді жандандыру.  

112. Еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, оларды даярлау 
жеткіліксіз жүргізілетін кəсіптер мен мамандықтарды бұқаралық ақпарат 
құралдарында насихаттауды жүзеге асыру.  

113. Ұжымдық шарттар шеңберінде  қызметкерлерді даярлау, қайта 
даярлау жəне біліктілігін арттыру жолымен қызметкерлердің кəсіби шеберлігін 
арттыру жөніндегі шараларды қамтамасыз ету. 

 
БИЗНЕСТІҢ ƏЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 
Бизнестің  əлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі  БҰҰ Ғаламдық 

келісімінің қағидаттарын енгізу, Қазақстанда корпоративтік 
азаматтықтың  жоғары мəдениетін, əлеуметтік əріптестік пен  
халықаралық сияқты  отандық компаниялардың да тиімді  
қайырымдылық практикасын  қалыптастыру, əлеуметтік  жобалардың  
маңыздылығы беделін  көтеру мақсатында, Тараптар өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды: 

114. Бизнестің  əлеуметтік жауапкершілігін бағалаудың  айқын 
өлшемдерін белгілеу. 

115. Отандық жəне шетелдік компаниялар ерікті түрде  жүзеге асыратын 
əлеуметтік бағдарламалардың басым бағыттарын айқындау. 

116. Бизнес əлеуметтік есептілігінің АА1000 SS  халықаралық 
стандарттары мен  GRI есептілігі жөніндегі  Ғаламдық  бастама ұсынымдарын 
енгізу мүмкіндігін зерделеу. 

 
Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне мынадай міндеттемелерді 

қабылдайды: 
117. Бизнестің өзінің əлеуметтік жауапкершілігін  ерікті арттыруын 

ынталандыру жəне  бизнестің  əлеуметтік жауапкершілігін енгізу жөнінде  
мəжбүрлі шаралар қолдануды болдырмау. 

118. Еріктілік жəне икемділік қағидаттарын сақтау негізінде  бизнестің  
əлеуметтік есептілігіне мемлекеттің араласпау  саясатын жүргізу. 

119. Компаниялар іске асыратын корпоративтік  əлеуметтік  
жауапкершілік бағдарламаларын ынталандыру жөніндегі шараларды əзірлеу 
жəне  енгізу. 

  
Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
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120. Ұйымның корпоративтік  мəдениетін дамыту. 
121. Кəсіподақтармен қарым-қатынасты нығайту, атқарушы билік 

органдарымен жəне кəсіподақтармен бірлесе отырып əлеуметтік  жобалар мен 
бағдарламаларды əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу. 

122. Бизнестің  əлеуметтік инвестицияларына жəне  табысты  əлеуметтік 
əріптестік үлгілеріне қатысты қоғамдық пікірді қалыптастыру жөніндегі 
жұмысты БАҚ-пен бірлесіп жүзеге асыру. 

123. Халықаралық қоғамдастық жариялаған адам құқықтарының  
сақталуына қолдау көрсету жəне  құрметтеу. 

124. Адам құқықтарының бұзылуына өзінің қатыспауын қамтамасыз ету. 
125. Бірлестіктер бостандығын қолдау жəне ұжымдық шарттар жасасу 

құқығын тану;  барлық мəжбүрлі  еңбек  нысандарының жойылуына ниеттес 
болу. 

126. Қоршаған ортаға кері əсерлердің алдын алуға жəрдемдесу. 
127. Қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті  арттыруға 

бағытталған  шараларды қабылдау. 
128. Экологиялық жағынан таза технологияларды дамытуға жəне таратуға 

жəрдемдесу. 
129. Сыбайлас жемқорлықтың  барлық нысандарына  қарсы əрекет ету. 
130. Əлеуметтік жауапкершілік саласындағы мемлекет пен бизнестің  

өзара қарым-қатынастары  мəселелерін  реттеуді одан əрі жетілдіру жəне  
корпоративтік  əлеуметтік жауапкершілік мəселелерімен  белсенді айналысатын  
компанияларды  ынталандыру мақсатымен  қолданыстағы заңнамаға 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу  жөнінде  ұсыныстар əзірлеу. 

131. Ұлттық стандарттарды жетілдіру  тақырыбы бойынша  «дөңгелек 
үстелдер» өткізу. 

 
ЕҢБЕКШІ ƏЙЕЛДЕР МЕН  ЖҰМЫСШЫ ЖАСТАР 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН КЕПІЛДІКТЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
 
Еңбекші əйелдер конгресі қабылдаған  ұсынымдарды іске асыру 

мақсатында,  Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
132. Ана мен баланы қорғауды,  əйелдерді əлеуметтік қолдауды  

қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешенін  əзірлеу жəне  іске асыру. 
Əлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы  гендерлік проблемаларды шешу, 
еңбекші əйелдерді кемсітуді жою  жөнінде шаралар қабылдау. 

133. «Ананы  қорғау туралы» Халықаралық Еңбек Ұйымының             
№ 103 Конвенциясын ратификациялау мүмкіндігін қарау. 

134. Өңірлік,  салалық келісімдер мен ұйымдарда ұжымдық шарттар 
жасасу кезінде: 

 қызметкерлердің осы санатын əлеуметтік-құқықтық қорғаумен 
байланысты  мəселелерді икемді  реттеу мақсатымен еңбекші əйелдердің  
құқықтары мен кепілдіктерінің сақталуын; 

міндетті алдын алу тексерулер мен жұмыс істейтін əйелдерді 
диспансеризациялауды жүргізуді; 
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жұмысшы жастарды республиканың оқу орындарында жұмыс берушінің 
қаражаты есебінен оқыту жөнінде бағдарламалар əзірлеу жəне жүзеге асыру; 

мұқтаж  əйелдерге балаларын  мектепке жəне  мектепке дейінгі  
тəрбиелеу мекемелеріне  дайындауға  қаражат бөлінуін қарастыру.   

135. Нормативтік құқықтық актілерде  еңбекші əйелдер мен  жұмысшы 
жастарды  өндірістік ортаның зиянды əсерінен қорғауды, олардың ауыр 
жұмыстарды орындауын шектеуді жəне оған тыйым салуды,  жүкті əйелдерді  
міндетті түрде  жеңіл жұмысқа  ауыстыруды  көздеу. 

136. Мемлекеттік жастар саясатын  жүзеге асыруға,  жастардың  еңбек,  
білім беру жəне денсаулық сақтау саласындағы  əлеуметтік құқықтарын 
қамтамасыз ету жөніндегі  міндеттерді шешуге, жастардың  əлеуметтік-
экономикалық өзін өзі іс жүзінде көрсетуі үшін жағдайлар жасауға, жастардың 
қоғамдық оң бастамаларын қолдауға жəне  ынталандыруға бағытталған 
республикалық бағдарламаны іске асыруға қатысу. 

 
ƏЛЕУМЕТТІК ƏРІПТЕСТІК 

 
Əлеуметтік əріптестікті одан əрі дамыту, оның тиімділігін арттыру,  

əлеуметтік диалогты нығайту мақсатында Тараптар өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды: 

137. Ұйымдарда ұжымдық шарттар жасасу жөніндегі əлеуметтік 
диалогтың тиімділігі мен пəрменділігін арттыру. 

138. Өңірлік жəне салалық əлеуметтік əріптестік комиссиялары 
өкілдерінің қатысуымен əлеуметтік əріптестік мəселелері жөнінде «дөңгелек 
үстелдер» сериясын, семинарлар өткізу. 

139. РҮК отырыстарында əлеуметтік-еңбек жəне солармен байланысты 
экономикалық проблемаларды шешу жөнінде жүргізіліп жатқан жұмыс туралы 
орталық жəне жергілікті атқарушы органдар басшыларының, əлеуметтік 
əріптестік жөніндегі салалық жəне өңірлік комиссиялардың есептерін тыңдау. 

140. Əлеуметтік  əріптестік жүйесінің жұмыс істеуін жəне дамуын 
қамтамасыз ететін жəне: 

жұмыс берушілер мен қызметкерлерге барлық деңгейдегі  келісімдердің  
қолданылу тетігін жетілдіруді; 

Қазақстан Республикасының еңбек, əкімшілік, қылмыстық заңнамасына,  
еңбек заңнамасын жəне  еңбек құқығы,  ұжымдық шарттар мен келісімдер, 
əлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі комиссиялардың шешімдері, 
кəсіподақтардың қызметіне  кедергі келтіру жөніндегі қасақана жасалған 
əрекеттер, кəсіподақ ұйымдарын тарату нормаларын қамтитын өзге де  
нормативтік құқықтық кесімдерді бұзғаны үшін жұмыс берушілердің  
жауапкершілігін арттыру бөлігінде өзгерістер енгізуді; 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің ережелерін дамыту үшін 
нормативтік құқықтық актілер əзірлеуді қамтитын нормативтік құқықтық 
базаны  жетілдіру жөніндегі  жұмысты бірлесе отырып жалғастыру. 

141. Мыналарға:  
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қоғамның бірігіп нығаюын,  əлеуметтік тұрақтылық пен қоғамдық 
келісімді қамтамасыз ету; 

 атқарушы билік органдарының, жұмыс берушілер мен  кəсіподақтар 
өкілдерінің  жəне  қызметкерлер уəкілеттік берген өзге де адамдар мен  барлық 
деңгейдегі ұйымдардың арасындағы сындарлы қарым-қатынастардың  одан əрі 
дамуы; 

үшжақты комиссиялардың мəртебесі мен рөлін, барлық деңгейдегі  
əлеуметтік əріптестіктің тиімділігі мен пəрменділігін арттыру; 

келісімдер мен  ұжымдық шарттарда қабылданған міндеттемелердің іске 
асырылуы үшін əр жұмыс берушінің жауапкершілігін арттыру; 

Қазақстанда еңбек қызметін жүзеге асырушы шетелдік компанияларды  
үшжақты комиссияның жұмысына,  ұжымдық шарттар жасасуға тарту; 

еңбек қатынастары  мəселелерін  ұжымдық шешуге қызметкерлердің 
мүдделерін бағдарлауға бағытталған шараларды жүзеге асыру. 

142. Ерекше  еңбек сіңіргені үшін қызметкерлерді жəне  бизнестің  
əлеуметтік жауапкершілігін  дамыту саласындағы  жетістіктері үшін 
кəсіпкерлерді көтермелеу мақсатында құрметті атақтар, айрықша белгілер мен 
грамоталардың тізбесін жəне оларды берудің тəртібін  əзірлеу жөнінде  
ұсыныстар дайындау. 

143. Барлық деңгейдегі  келісімдер мен  ұжымдық шарттардың жасалуы 
мақсатында жұмыс берушілер мен қызметкерлерді бірлестіктер мен ұйымдарға 
қауымдастыруға бағытталған  жұмысты  күшейту жөнінде шаралар қабылдау. 

 
 Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне мынадай міндеттемелерді 

қабылдайды: 
144. Жасалған салалық, облыстық, Астана жəне Алматы қалалары 

келісімдеріне Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінде, қалалық жəне аудандық келісімдерге – еңбек жөніндегі 
жергілікті атқарушы билік органдарында, ұжымдық шарттардың – еңбек 
жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелерінде 
мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету. 

145. Келіссөздер жүргізуге қажетті  статистикалық ақпаратты кəсіподақ 
бірлестіктері мен жұмыс берушілер бірлестіктеріне ақысыз негізде,  
статистикалық  жұмыстардың кезекті жылға арналған жоспарында көзделген  
көлемде жəне  мерзімде ұсыну. 

146.  Қызметкерлерге қатысты мəселелерді қарау кезінде, құқық қорғау 
органдарын, сондай-ақ олардың аумақтық бөлімшелерін қоспағанда,  
министрліктер мен ведомстволардың консультативтік-кеңесу органдарына 
тиісті кəсіподақ  органдарының өкілдерін келісім бойынша енгізу. 

 
Қызметкерлердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
147. Қазақстан Республикасы Үкіметінің белгіленген бағдарламаларды 

орындауы, сондай-ақ еңбек жəне онымен байланысты əлеуметтік-
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экономикалық қатынастары мəселелерін шешу, заңдарды жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық кесімдерін іске  асыру 
жөнінде қабылданатын шаралары туралы мүше ұйымдарды хабардар ету.  

148. Барлық деңгейлердегі қызметкерлер өкілдеріне ұжымдық 
келіссөздер жүргізу, салалық, өңірлік келісімдер мен ұжымдық шарттарды 
əзірлеу жəне жасасу жөнінде жəрдем көрсету. 

149. Ұйымдардың кəсіподақ активтерімен əлеуметтік-еңбек 
қатынастарын реттеу,  əлеуметтік əріптестікті одан əрі дамыту, келісімдер мен 
ұжымдық шарттар жасасу жөнінде семинар-кеңестер, «дөңгелек үстелдер» 
өткізу. 

 
Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктері өздеріне мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды: 
150. Қызметкерлер өкілдерінің еркін қызмет етуі үшін кəсіпорындар мен 

ұйымдарда Қазақстан ратификациялаған Халықаралық Еңбек Ұйымының 
«Ассоциациялар бостандығы жəне ұйымдасу құқығын қорғау туралы»             
№ 87, «Кəсіпорындарда еңбекшілер өкілдерінің құқықтарын қорғау жəне оларға 
берілетін мүмкіндіктер туралы» №  135 Конвенцияларына сəйкес қажетті 
жағдайлар туғызу, кəсіподақтар құқықтарын еңбек заңнамасына сəйкес сақтау, 
кəсіподаққа мүше-қызметкерлердің жазбаша өтініші негізінде мүшелік 
жарналарын қолма-қол ақшасыз төлеуіне жəне ұсталған сомалардың  
кəсіподақтар шотына  аударылуына кедергі жасамау.  

 151. Жұмыс берушілердің, оның ішінде шетелдік жұмыс берушілердің 
қызметін жандандыру жөніндегі, олардың өз мүдделерін білдіруі жəне 
əлеуметтік əріптестік жөніндегі тиісті комиссиялардың жұмысына қатысуы 
үшін одақтарға қауымдасуы  шаралары кешенін жүзеге асыру. 

152. Əлеуметтік-еңбек қатынастары саласында туындайтын  ұжымдық 
еңбек дауларын реттеу жөнінде өздеріне тəуелді  барлық шараларды қабылдау. 

 
КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ ЖƏНЕ  
ОНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ 

  
Тараптардың осы Келісімнің ережелерін орындауын үйлестіру 

мақсатында, Тараптар төмендегі туралы келісті: 
153. Тараптар Келісімді əлеуметтік əріптестіктің Қазақстан 

Республикасында 2007 – 2008 жылдарға арналған келісілген əлеуметтік-
экономикалық саясат жүргізу жөніндегі басым бағыттарды жəне қажетті іс-
қимылдарды белгілейтін негізгі құжат деп таниды. 

154. Тараптардың біреуінің ұсынысы бойынша Келісімге  тараптардың 
өзара  келісімімен  өзгерістер мен толықтырулар  енгізілуі мүмкін. Өзгерістер 
мен толықтырулар жеке хаттамалармен ресімделеді жəне қол қойылған күнінен 
бастап күшіне енеді. 

155. Тараптардың Келісім бойынша міндеттемелері мен республикалық 
үшжақты комиссияның ұсынымдары (шешімдері) өңірлік (облыстық, қалалық, 
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аудандық), салалық келісімдер мен ұжымдық шарттар жасасу кезінде  барынша 
ескерілген болуға тиіс. 

156. Келісімнің ережелерін мақұлдайтын жəне қабылдайтын жұмыс 
берушілер мен қызметкерлер бірлестіктері оған қосылуы үшін уəкілетті 
мемлекеттік органға оны орындау жөнінде өздеріне міндеттемелер 
қабылдағаны туралы хабарламаны жазбаша түрде ұсынуға тиіс. 

 157. Келесі жылдарға арналған Бас келісім 2008 жылғы желтоқсанның 
25-інен кешіктірілмей, салалық жəне өңірлік келісімдер – тиісті жылдың ақпан 
айынан кешіктірілмей жасалады. 

Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің бірлестіктері ұжымдық 
шарттардың тиісті жылдың наурыз айынан кешіктірілмей жасалуын 
қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдайтын болады. 

158. Осы Бас келісімнің қолданылу кезеңінде Келісім міндеттемелері 
орындалған жағдайда, Келісімге қол қойған қызметкерлер бірлестіктері 
Тараптар арасындағы даулы жағдайларды тиісті деңгейлерде жəне 
республикалық үшжақты комиссияда алдын ала қарамай жəне шешпей 
наразылық акцияларын өткізбейтін болады. 

 159. Бас келісімге қол қойылғаннан кейін бір ай мерзімде Тараптардың 
əрқайсысы нақты мерзімдері мен орындалуы үшін жауапты республикалық 
үшжақты комиссия мүшелерін  көрсете отырып, қабылданған міндеттемелерді 
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлейді жəне  оны республикалық 
үшжақты комиссияға бекітуге ұсынады. 

 160. Республикалық үшжақты комиссияның ұсынымдары (шешімдері) 
осы Келісімді іске асырудың нысаны болып табылады. 

 161. Бас келісімнің орындалу барысын бақылау «Қазақстан 
Республикасындағы əлеуметтік əріптестік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына, Əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік-экономикалық 
жəне еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия 
туралы ережеге жəне Бас келісімді əзірлеу жəне жасасу жөніндегі ережеге 
сəйкес жүзеге асырылады. 

162. Республикалық үшжақты комиссияның жұмыс тобы Келісімнің 
орындалу барысы туралы ақпаратты  дайындайды. Республикалық үшжақты 
комиссия Келісім ережелерінің орындалу барысын жыл сайын қарайды. 

163. Республикалық үшжақты комиссияның қызметін жəне Келісімнің 
іске асырылу  барысын баяндау мақсатында Тараптар əлеуметтік əріптестікті 
дамытуға жəне Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік-еңбек қатынастары 
проблемаларына арналған материалдардың  бұқаралық ақпарат құралдарында  
ұдайы жариялануын қамтамасыз етеді. 

164. Келісім 2007 – 2008 жылдарға арналып жасалды  жəне жаңа Келісім 
жасалғанға дейін қолданылады 

 165. Келісім мəтіні 2 апталық мерзімде «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» республикалық баспа басылымдарында жарияланады. 
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2006 жылғы 25 желтоқсанда Астана қаласында түпнұсқа 9 данада 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалды. Қол қоюға қатысушылардың 
əрқайсысында Келісімнің бір данасы бар. 

 
 
 

Осы Бас келісімге мыналар қол қойды: 
 

Қазақстан Республикасының Үкіметінен 
 
Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің орынбасары 
МƏСІМОВ К.Қ.                                                       _____________________ 
 
Қызметкерлердің республикалық бірлестіктерінен: 
 
Қазақстан Республикасы  
Кəсіподақтары федерациясының төрағасы 
МҰҚАШЕВ  С.Ө.                                                       ____________________  
 
Қазақстан Еңбек  
конфедерациясының президенті 
ƏБДІРАХМАНОВ С.Ə.                                            ____________________ 
                                                
Жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерінен: 
 
Қазақстан Республикасы 
Жұмыс берушілері конфедерациясынан 
жəне Қазақстан Кəсіпкерлері  
конгресінен 
Қазақстан Республикасы    
Жұмыс берушілерінің конфедерациясы 
басқармасының төрағасы 
БƏЙКЕНОВ Қ.Қ.                                                       ____________________             
 
«Атамекен» Қазақстан кəсіпкерлері 
мен жұмыс берушілерінің  
жалпыұлттық одағы  басқармасының төрағасы 
орынбасары 
ПЕРУАШЕВ А. Т.                                                    ____________________  
 
Еуразия өнеркəсіп қауымдастығының 
президенті 
МАШКЕВИЧ А.А.                                                     ____________________ 
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Қазақстан Тауар өндірушілері 
мен экспорттаушылары одағының 
президенті 
РАДОСТОВЕЦ  Н.В.                                               ____________________              
 


