«Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасын іске асыру барысы туралы»
тақырыбында 2013 жылғы 27 мамырда өткен
Үкімет сағатының нәтижелері бойынша
ҰСЫНЫСТАР
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрінің баяндамасын тыңдап, Қазақстан Республикасы Парламентінің
Мәжілісі мыналарды ҰСЫНАДЫ:
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
- Мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында белгіленген еңбек және
жұмыспен қамту саласындағы негізгі басымдықтардың кешенді түрде әрі
тиімді іске асырылуын қамтамасыз етсін;
- экономиканың тұрақты өсуі жағдайында да, ықтимал дағдарыс
жағдайында да жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін Мемлекет басшысы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 қаңтардағы кеңейтілген
отырысында Бизнестің жол картасы-2020 бағдарламасын әзірлеу бойынша
берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі барлық қажетті шараларды
қабылдайтын болсын;
- еңбек нарығының тұрақты мониторингін; мемлекеттік білім беру
тапсырысын қалыптастыру критерийлерін әзірлеуді; жұмыс күшіне деген
сұраныс пен ұсынысты, еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық дерекқоры
негізінде түлектерді жұмысқа орналастыруды жүйелі түрде болжап,
талдаудың жүзеге асырылуын қамтамасыз етсін;
- кадрларға деген қажеттілікті айқындаудың қысқа мерзімді, орта мерзімді
және ұзақ мерзімді перспективаға арналған тетігін әзірлесін;
- Бағдарламаны іске асыру тетіктерін жүйелі түрде пысықтау бойынша
оның тиімділігін арттыруға бағытталған, түпкі нәтижеге – тұрақты жұмыс
орындарына жұмысқа орналастырылған адамдар санын ұлғайтуға
бағдарланған шаралар қабылдасын. Бюджет қаражатының жаңа шығыстары
нақты іске асыру тетіктері жасалған бағыттар бойынша ғана жоспарланатын
болсын;
- бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті атқарушы
органдардың өңірлер ұсынатын бюджеттік өтінімдер есебінің толықтығы мен
дәйектілігі мәселелері бойынша жауапкершілігін арттырсын, Жұмыспен
қамту-2020 бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде
қаржыландырылатын іс-шараларды жоспарлау кезінде шығыстарды
қалыптастырудың егжей-тегжейлі тәртібін айқындасын;
- еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және
кәсіптік білім беру ұйымдарында кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру
бойынша шаралар қабылдасын; олардың инфрақұрылымы мен материалдықтехникалық базасын түбегейлі жаңғырту бойынша шаралар қабылдасын.

Арнаулы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерін даярлауға
және қайта даярлауға ерекше назар аударатын болсын;
- өңірлер тұрғындарының жұмыспен қамтылу ерекшеліктерін ескере
отырып, бизнес-құрылымдардың техникалық және кәсіптік білім беру
жүйесінде, сондай-ақ тікелей өндірісте мамандар даярлауға қатысу тетіктерін
әзірлесін;
- Бағдарламаны және Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі
мемлекеттік бағдарламаны іске асыру тетіктерін үйлестіріп отырсын;
- Бағдарламаның іс-шараларын орындау бойынша тиімді ведомствоаралық
өзара іс-қимылды қамтамасыз етсін;
- жұмыс берушілердің мамандарды даярлау, біліктілігін арттыру және
оларды одан әрі жұмысқа орналастыру процесіне қатысуын жандандыру
бойынша, олардың бірлесіп қаржыландыруға, әсіресе жұмысшы кадрлардың
өңіраралық көші-қонымен байланысты бірлесіп қаржыландыруға қатысуы
бойынша ынталандыру шараларын қабылдасын;
- зейнетжасы алдындағы әйелдердің жұмыспен қамтылуын жұмыспен
қамту мәселесіндегі басымдықтардың бірі ретінде айқындайтын болсын;
- Бағдарламаның қатысушыларына қойылатын шарттар мен талаптарды
біріздендіру мақсатында микрокредиттік ұйымдардың тарапынан бірыңғай
талаптар бойынша кредиттік ресурстарды ұсыну тәртібі мен шарттарын
реттейтін Кредит беру қағидаларына тиісті өзгерістер мен толықтырулар
енгізу мүмкіндігін қарастырсын;
- еңбек көші-қоны процестерін жүйелі түрде бақылауды жүзеге асырсын,
ауыл тұрғындарын еңбек нарығындағы заңсыз көшіп-қонушылардың
қызметіне сұраныс туындайтын «тауашаларды» иеленуге ынталандырсын;
- жұмыс берушілерді өндірісте жастар практикасын бірлесіп
қаржыландыруға тартуды ынталандыру туралы мәселені шешсін;
- әлеуметтік жұмыс орындарын құруды, әсіресе ауылдық жерде құруды
ынталандыру бойынша шаралар әзірлесін;
- жұмыссыздар және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санаттарын жұмыспен
қамту деңгейін, бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыру
мақсатында жұмыссыз жүрген және өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың
бірыңғай ақпараттық дерекқорының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етсін;
- жұмыс берушілердің қатысуымен кәсіптік стандарттарды әзірлеуді
аяқтасын;
- халық арасында, әсіресе, оның нысаналы топтары – жұмыссыздар, өзін-өзі
жұмыспен қамтығандар, әйелдер, ауыл жастары арасында олардың
жұмыспен қамту, кадрларды қайта оқыту мен біліктілігін арттыру,
микрокредит беру, моноқалаларды дамыту мемлекеттік бағдарламаларын
іске асыруға қатысу деңгейін арттыру мақсатында осы бағдарламалардың
негізгі параметрлерін түсіндіру бойынша ауқымды ақпараттық науқанды
жүргізетін болсын.

