
 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасы  

автокӛлік одағы» ЗТБ 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША ЕСЕП 

 

"Халықаралық және облысаралық қатынастардағы жолаушыларды 

автокӛлікпен тасымалдау жағдайын зерттеу, даму жолдарын талдау және 

проблемаларды шешу бойынша ҧсынымдар әзірлеу" 

 

 

 

 

 

 
 

Зерттеу материалдары "KAZLOGISTICS" ҚКО сайтында орналастырылған 

https://kazlogistics.kz/ru/research/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жобаны орындау «KAZLOGISTICS» Корпоративтік Қорының мақсатты 

қаржыландыруы есебінен жҥзеге асырылды. Зерттеу материалдарына барлық 

қҧқықтар «KAZLOGISTICS» Корпоративтік Қорына тиесілі. 

 

Алматы – 2021 

https://kazlogistics.kz/ru/research/7


2 

 

ӘЗІРЛЕУШІЛЕР ТОБЫ 

 

Ғылыми жетекші: 

1. Лавриненко Ю.И., «KAZLOGISTICS» ҚКО Тӛралқа тӛрағасының 

орынбасары, экон. ғылым. канд. 

 

 

Орындаушылар: 

1. Алигужинов С. К., «Қазақстан Республикасы автокӛлік одағы» ЗТБ 

басқарма тӛрағасы директоры 

2. Аманбаев С. Ш., «Қазақстан Республикасы Автокӛлік одағы» ЗТБ бас 

директоры 

3. Алдабергенов Б.М., «Қазақстан Республикасы Автокӛлік одағы» ЗТБ бас 

директорының орынбасары, тех. ғылым. канд. 

4. Буралкин А. А., «Қарағанды облысы автокӛлік иелері қауымдастығы» 

директоры 

5. Остемир А.С., "Қазақстан Республикасы Автокӛлік одағы" ЗТБ бас маманы 

6. Табашникова В. В., безендіру, дизайн және материалдарды дайындау 

бойынша маман 

 

 

Сарапшы-рецензенттер: 

1. Бекмағамбетова Г.М., «Ғылыми және жобалау ҧйымдарының 

Қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры 

2. Жайсанова И. А., «Қазақстан Республикасы автомобиль кӛлігінің 

жолаушылар тасымалдаушылары қауымдастығы» ЗТБ тӛрайымы 

 



3 

 

МАЗМҦНЫ 

КІРІСПЕ .................................................................................................................... 6 

1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ОБЛЫСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ 

ЖОЛАУШЫЛАРДЫ АВТОКӚЛІКПЕН ТАСЫМАЛДАУ ЖАҒДАЙЫН 

ТАЛДАУ ................................................................................................................... 7 

1.1. Кәсіпорындар мен автобустар паркінің сипаттамасы, АТС паркінің 

тозуы (тасымалдаушылар мен автокӛлік қҧралдарының саны, қолданылатын 

АТС тҥрлері, жалпы санындағы тозған автобустардың ҥлес салмағы) .......... 7 

SWOT-талдау бойынша қорытындылар ......................................................... 22 

1.2. Жолаушылар автокӛлігіндегі қауіпсіздік ................................................. 23 

1-тарау бойынша қорытындылар .................................................................... 28 

2. ТАСЫМАЛДАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ............................................... 28 

2.1. Жолаушыларды автомобильмен халықаралық тасымалдауды 

ҧйымдастыру .................................................................................................... 32 

2.2. Облысаралық қатынаста жолаушыларды тасымалдауды ҧйым     

дастыру ............................................................................................................. 43 

2-тарау бойынша қорытындылар .................................................................... 54 

3. COVID-19 КОРОНАВИРУСЫНЫҢ ТЕРІС САЛДАРЫН АЗАЙТУ 

БОЙЫНША ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК 

ТӘЖІРИБЕ ............................................................................................................. 54 

3.1. Covid-19 пандемиясының кӛлік саласына әсері ...................................... 55 

3.2. Кӛлік саласын мемлекеттік қолдау........................................................... 56 

3.3. COVID-19 контекстіндегі қоғамдық кӛлік қауіпсіздігі саясаты ............. 57 

3.4. Коронавирустық дағдарыстың сала ҥшін ықтимал ҧзақ мерзімді  

салдары ............................................................................................................. 60 

3-тарау бойынша қорытындылар .................................................................... 65 

4. ЖЕКЕЛЕГЕН ФУНКЦИЯЛАРДЫ ӚЗІН-ӚЗІ РЕТТЕЙТІН ҦЙЫМДАРҒА 

БЕРУ ЖӚНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ............................................. 66 

4.1. ӚРҦ-ға мемлекеттік бақылау (қадағалау) функцияларын берудің 

халықаралық тәжірибесін қорыту ................................................................... 68 

4.2. Ҧлыбританиядағы автобустарды қайта реттеу ........................................ 69 

4-тарау бойынша қорытындылар .................................................................... 97 

5. ЖОЛАУШЫЛАР АВТОКӚЛІК ҚЫЗМЕТТЕРІ НАРЫҒЫНЫҢ 

СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ САУАЛНАМА ЖҤРГІЗУ .................................................... 98 

5.1. Халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушыларды 

автокӛлікпен тасымалдау кәсіпорындарына пікіртерім жҥргізу ................... 98 

5.2. Сауалнама нәтижелері және жауаптарды қысқаша талдау ................... 100 

5-тарау бойынша қорытындылар .................................................................. 102 

6.1. МЕМЛЕКЕТТІК ФУНКЦИЯЛАРДЫ ӚРҦ-ҒА БЕРУ ЖӚНІНДЕГІ НЕГІЗГІ 

ШАРТТАР МЕН ЕРЕЖЕЛЕР .............................................................................. 102 



4 

 

6.2. Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға берудің реттеушілік 

әсерін талдау ................................................................................................... 113 

6.3. Мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға беруге нарықтың дайындығын 

талдау .............................................................................................................. 120 

6.4. Жолаушылар автокӛлігі саласында ӚРҦ қҧру кезіндегі негізгі 

заңнамалық тҥзетулер .................................................................................... 123 

6 тарау бойынша қорытындылар ................................................................... 130 

7. ТАСЫМАЛДАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН БИЗНЕС-ҚҦРЫЛЫМДАРҒА 

ҦСЫНЫМДАР ..................................................................................................... 131 

7.1. Халықаралық және облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыру кезіндегі 

проблемаларды шешу жолдары .................................................................... 131 

7.2. Мемлекеттік органдар мен бизнес-қҧрылымдарға ҧсынымдар ............ 132 

7-тарау бойынша қорытындылар .................................................................. 134 

ҚОРЫТЫНДЫ ..................................................................................................... 137 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..................................................... 139 

 

ҚОСЫМША  



Қысқартулардың, шартты белгілердің, символдардың,  

бірліктердің және терминдердің тізбесі 

 

РӘТ - Реттеушілік әсерді талдау 

НДТ - Нарық дайындығын талдау 

ҚР СЖРА - Қазақстан Республикасының Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар жӛніндегі агенттігі 

АКҚ - автокӛлік қҧралы 

ЖКО - жол-кӛлік оқиғасы 

КТ - ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті 

ҚР ИИДМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және 

инфрақҧрылымдық даму министрлігі 

ҚР -    Қазақстан Республикасы 

  

 



6 

 

КІРІСПЕ 

Жолаушыларды автокӛлікпен тасымалдауды дамыту елдің әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейін арттырудың және ӛңірлердің тҧрақты дамуын 

қамтамасыз етудің маңызды шарттарының бірі болып табылады. Мҧндай 

маңызды әсер кӛліктің басқа кӛлік тҥрлерімен салыстырғанда 

артықшылықтарына байланысты-оның жоғары маневрлігі мен қозғалғыштығы, 

қол жетімділігі, инфрақҧрылым қҧрылысына аз капиталды салымдар 

қажеттілігі және т. б. 

Қазақстан Республикасының ҥлесіне жер шары бетінің 2% - ы, Азияның 

6,1% - ы тиесілі және сол арқылы ол әлемдегі халық аз қоныстанған ӛңірлердің 

бірі болып табылатындығын (1 шаршы км-ге 6,2 адам) ескере отырып, ҥлкен 

аумақты алып жатқан Қазақстан ҥшін жолаушылар автомобиль кӛлігінің рӛлі 

ерекше маңызға ие болып отыр.  

Қазақстанның елді мекендері орналасуының географиялық қҧрылымы 

жағдайында жолаушылар автомобиль кӛлігі тасымалдау процесіндегі кӛліктің 

негізгі тҥрі болып табылады, ӛйткені оның  

ҥлес кӛліктің барлық тҥрлерімен тасымалдаудың жалпы кӛлемінің 98% - 

ын қҧрайды. Қазіргі уақытта 100-ден астам тҧрғыны бар елді мекендердің 

шамамен 80% - ы тҧрақты автобус қатынастарымен қамтылған. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Азия және Еуропа елдерімен жолаушылар 

автомобиль кӛлігімен халықаралық тасымалдарды жҥзеге асырады. 

Жолаушылар ағынының негізгі бӛлігі Ресей Федерациясына, Ӛзбекстанға, 

Қырғызстанға және ҚХР-ға тиесілі. Бҧдан басқа, халықаралық маршруттардың 

осы кәсіпорындары облысаралық және қалааралық тасымалдарды жҥзеге 

асырады. 

Тасымалдаудың басқа тҥрлерімен салыстырғанда Халықаралық 

автотасымалдар тасымалдауды ҧйымдастыру және орындау ерекшеліктерімен 

сипатталады. Олар ҚР қҧзыретті органдарының тасымалдау маршруттары мен 

қозғалыс кестесін басқа елдердің контрагенттерімен келісу қажеттілігінен 

туындайды. 

Бҧл тасымалдарды жҥзеге асыру кезінде жылжымалы қҧрамның тозуына, 

жолаушылар тасымалдарының қауіпсіздігі мен сапасына, ал коронавирустық 

пандемия кезеңінде тҧрақты қатынаста тасымалдардың тоқтатылуына және 

заңсыз тасымалдардың таралуына байланысты проблемалар байқалады. 

Осы қатынас тҥрлері бойынша халықаралық және облысаралық 

жолаушылар автотасымалдарының жай-кҥйіне талдау жасалмайды, 

проблемаларды анықтау бойынша зерттеулер жоқ, сондай-ақ орталық уәкілетті 

орган бизнес-орта мен жергілікті атқарушы органдарға тасымалдау процесін 

тиімді ҧйымдастыру жӛнінде әдістемелік нҧсқаулар әзірлемеген. 

Қазақстан Республикасының табысты дамуы және ел халқының ӛмір сҥру 

деңгейін арттыру ҥшін тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халыққа 

қызмет кӛрсету сапасын арттыру мақсатында осы бағытта зерттеу жҥргізу 

қажет. 

Осы жобаның мақсаты халықаралық және облысаралық қатынастардағы 

жолаушылардың автокӛлік тасымалдарының жай-кҥйін зерттеу, оларды одан 
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әрі дамытудың ықтимал жолдарын талдау және проблемаларды шешу жӛнінде 

ҧсынымдар әзірлеу болып табылады. 

Жоба "KAZLOGISTICS"корпоративтік қорын мақсатты қаржыландыру 

есебінен орындалды. Зерттеу материалдарына Барлық қҧқықтар 

"KAZLOGISTICS" СТК-ға тиесілі. 

 

1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ОБЛЫСАРАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАРДАҒЫ ЖОЛАУШЫЛАРДЫ АВТОКӚЛІКПЕН 

ТАСЫМАЛДАУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 

 

1.1. Кәсіпорындар мен автобустар паркінің сипаттамасы, АТС 

паркінің тозуы (тасымалдаушылар мен автокӛлік қҧралдарының саны, 

қолданылатын АТС тҥрлері, жалпы санындағы тозған автобустардың 

ҥлес салмағы) 

Қазақстан Республикасының жолаушылар кӛлігінің соңғы 5 жылдағы 

жҧмысын сипаттайтын кӛрсеткіштер 1-кестеде келтірілген. 2016 жылы 

қоғамдық автомобиль кӛлігінің ҥлесіне (троллейбустарды қоспағанда) 

жолаушылар тасымалының жалпы кӛлемінің 82% - ы және жолаушылар 

айналымының 72,9% - ы тиесілі болды. 2020 жылы COVID-2019 пандемиясы 

жағдайында оның ҥлесі тиісінше 69,4% және 53,1% - ға дейін тӛмендеді.  

Зерттеу кезеңінде жолаушыларды автобустармен тасымалдаудың орташа 

қашықтығы 10,6-дан 9,9 км-ге дейін тӛмендеді. 

 

1-кесте. 2016-2020 жылдары ҚР-да жолаушылар тасымалы мен 

жолаушылар айналымы кӛлемі 

Атауы 2016 2017 2018 2019 2020 

Кӛліктің барлық тҥрлерімен 

жолаушыларды тасымалдау 

кӛлемі, млн. адам 

22332,8 22744,7 23013,0 23835,8 8396,4 

оның ішінде жолаушыларды 

автобустармен тасымалдау*, 

млн. адам 

18314,4 18237,5 16538,2 17532,1 5823,6 

жолаушылар тасымалының 

жалпы көлеміндегі үлесі, % 
82,0 80,2 71,9 73,6 69,4 

Кӛліктің барлық тҥрлерінің 

жолаушылар айналымы, млн. 

ЖКМ 

266784,2 273193,4 281484,1 295516,6 108711,0 

оның ішінде автобустардың 

жолаушылар айналымы*, 

млн.пкм. 

194497,3 182064,9 176966,1 181192,9 57758,2 

жалпы жолаушылар 

айналымындағы үлесі, % 
72,9 66,6 62,9 61,3 53,1 

Автобустармен тасымалдаудың 

орташа қашықтығы, км 
10,6 10,0 10,7 10,3 9,9 

Ескертпе: * коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлер орындаған 

жҧмыс кӛлемін бағалауды ескере отырып. 
Дереккӛз: ҚР Ҧлттық статистика бюросы және автордың есебі 
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2-кесте. Қатынас тҥрлері бойынша 2020 жылғы кӛлік жҧмысының негізгі 

кӛрсеткіштері 

  

Жолаушыларды 

тасымалдаудан 
тҥскен кірістер, 

млн. теңге 

Жолаушылар 

тасымалданды,  
мың адам* 

Жолаушылар 

айналымы, 
млн.жкм* 

Жолаушыларды 
тасымалдаудан 

тҥсетін 

кірістердегі 
ҥлесі, % 

Барлығы   291 157,6  8 396 380,19   108 711,0 100,0 
оның ішінде қатынас 
тҥрлері бойынша: 

      
  

Халықаралық – барлығы   96 853,7   4 657,28   3 560,6 33,3 

одан:         

автобус   1 101,2   3 423,82    70,4 0,4 

Республикаішілік   128 024,5   26 577,26   14 742,8 44,0 

одан:         

автобус   4 440,4   12 636,60   1 099,1 1,5 

облысішілік   3 384,2   10 527,36    747,6 1,2 

облысаралық   1 056,2   2 109,24    351,5 0,4 

Пригородное   12 025,0   50 633,62   1 634,4 4,1 

одан:         

автобус   7 040,8   47 078,39   1 072,6 2,4 

такси    7,6    27,58    0,5 0,0 

Қалалық   54 254,5   792 267,95   13 029,8 18,6 

одан:         

автобусное   47 936,4   737 200,49   12 713,0 16,5 

троллейбус   1 262,4   21 484,12    101,5 0,4 

трамвай   1 431,9   24 659,56    100,9 0,5 

такси    612,4   1 306,09    24,0 0,2 
* "Барлығы" жолы бойынша деректер коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлер 
орындаған жҧмысты бағалауды ескере отырып келтіріледі 
Дереккӛз: ҚР Ҧлттық статистика бюросы және автордың есебі 

 

Егер есеп айырысудың негізі ретінде статистика органдарының "жете 

есептеулері" деп аталатынды есепке алмай деректерді алатын болсақ, онда 

жолаушылардың шамамен 92,1% - ы қалалық қатынаста автобустармен 

тасымалданатыны кӛрініп тҧр. Халықаралық автобус тасымалдарының ҥлесіне 

жолаушыларды автобустармен тасымалдаудың жалпы кӛлемінің шамамен 0,4% 

– ы, республикаішілік – 1,6% - ы, қала маңындағы-5,9% - ы тиесілі. 

Жолаушылар айналымы кӛлемінде қалалық тасымалдар ҥлесіне 85,0%, 

халықаралық қатынаста – 0,5%, республикаішілік – 7,4%, қала маңындағы – 

7,2% келеді. 

Статистика органдарының деректері негізінде есептеулер халықаралық 

қатынастағы тасымалдардың орташа қашықтығы шамамен 20,6 км ("жете 

есептеуді" қоспағанда) қҧрайды, бҧл республикаішілік қатынастағы 

тасымалдардың орташа қашықтығынан айтарлықтай тӛмен. Бҧл мҧндай 

тасымалдардың басым бӛлігі шекара маңындағы облыстар арасындағы 

тасымалдарды білдіретіндігін кӛрсетуі мҥмкін. 
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3-кесте. Қатынас тҥрлері бойынша 2020 жылы автобустармен тасымалдау 

  

Жолаушыларды 

тасымалдаудан 

тҥскен кірістер, 

млн. теңге 

Жолаушылар 

тасымалданды,  

мың адам* 

Жолаушыла

р айналымы, 

млн.жкм* 

Тасымалдау

дың орташа 

қашықтығы 

км 

Халықаралық 1 101,2 3 423,82 70,4 20,6 

Республикаішілік 4 440,4 12 636,60 1 099,1 87,0 

облысішілік 3 384,2 10 527,36 747,6 71,0 

облысаралық 1 056,2 2 109,24 351,5 166,6 

Қала манындағы 7 040,8 47 078,39 1 072,6 22,8 

Қалалық 47 936,4 737 200,49 12 713,0 17,2 

Барлығы 60 518,8 800 339,3 14 955,1 18,7 

* Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлер орындаған жҧмысты 

бағалауды есепке алмағанда 
Дереккӛз: ҚР Ҧлттық статистика бюросы. 

 

4-кесте. 2020 жылғы кӛрсеткіштерді қатынас тҥрлері бойынша бӛлу 

  

Жолаушыларды 

автобустармен 

тасымалдаудан 

тҥсетін 

кірістердегі 

ҥлесі, % 

Жолаушыларды 

автобустармен 

тасымалдаудың 

жалпы кӛлеміндегі 

ҥлесі*, % 

Жолаушылар 

айналымындағы 

ҥлесі*, % 

Халықаралық 1,82 0,43 0,47 

Республикаішілік 7,34 1,58 7,35 

облысішілік 5,59 1,32 5,00 

облысаралық 1,75 0,26 2,35 

Қала манындағы 11,63 5,88 7,17 

Қалалық 79,21 92,11 85,01 

Барлығы 100,00 100,00 100,00 

* Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлер орындаған жҧмысты 

бағалауды есепке алмағанда 
Дереккӛз: автордың есептеулері 

 

5 жыл ішінде республикада автобус паркі 15,3%–ға, ал жеке меншікте 

26,4%-ға қысқарды. Бҧл ретте жеке иелердегі парктің ҥлесі 58,1%-дан 50,4%-ға 

дейін тӛмендеді. 

 

5-кесте. Қазақстан Республикасында 2016-2020 жылдар кезеңінде 

автобустардың болуы 

Атауы 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 г. к 

2016 г., % 

ҚР-да автобустардың 

болуы, барлығы, бірл. 
98 652 90 430 89 291 86 613 83 581 15,3 

Жеке меншік иелерінде 

автобустардың болуы, бірл. 
57 325 51 085 … 46 633 42 164 26,4 

Жеке меншік иелеріндегі 

автобустардың ҥлес 

салмағы, % 

58,1% 56,5% - 53,8% 50,4%  

Дереккӛз: ҚР Ҧлттық статистика бюросы және автордың есебі 
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Маршруттардың, кәсіпорындар мен автобустардың саны 

Қазақстан Республикасында жолаушыларды автомобильмен тасымалдау 

сипаты бойынша халықаралық, облысаралық, ауданаралық (облысішілік 

қалааралық), қала маңындағы және қалалық болып бӛлінеді. 

Халықаралық тҧрақты жолаушылар автотасымалдары 117 бағыт бойынша 

жҥзеге асырылады. Тасымалдауды 61 автокӛлік кәсіпорны (ЖШС және ЖК) 

орындайды, автокӛлік қҧралдары паркінің жалпы саны 610 автобус.  

Облысаралық тҧрақты автотасымалдарды автобустар саны 1790 бірлік 

болатын 189 автокәсіпорын 284 маршрут бойынша жҥзеге асырады.  

Сонымен қатар, республикада 1112 автобусы бар 625 тасымалдаушы 

(ЖШС және ЖК) тҧрақты емес қатынаста тасымалдайды. Бҧл 

тасымалдаушылар облысаралық және халықаралық қатынаста да, сондай-ақ 

облысішілік қатынаста да тасымалдарды орындайды. Негізінен тҧрақты емес 

тасымалдар облысаралық және облысішілік қатынаста орындалады. 

 

Кесте 6. 01.01.2021 Ж. халықаралық және облысаралық тасымалдардың 

сипаттамасы  
 

Атауы 

Тҧрақты 

халықаралық 

тасымалдар 

Тҧрақты 

облысаралық 

тасымалдар 

Тҧрақты емес 

тасымалдар 

Тасымалдаушылар 

саны 

61 87 625 

Автобустар саны 610 1790 1112 

Маршруттар саны 117 274  
Дереккӛз: ҚР ИИДМ 

 

Негізінен халықаралық және облысаралық қатынаста жолаушыларды 

тасымалдаумен айналысатын қазақстандық тасымалдаушылар паркі 3-15 

автобустан тҧрады, олардың жартысы жалға алынған болып табылады. Осы 

бағыттардағы автобустардың негізгі маркалары: Setra, Mercedes, Neoplan, Volvo 

және қытайлық автобустар. 

Жылжымалы құрам паркінің тозуы 

Жолаушыларды тҧрақты және тҧрақты емес тасымалдаудағы автокӛлік 

кәсіпорындарының жылжымалы қҧрамының паркі тозудың жоғары 

дәрежесімен сипатталады. Халықаралық тасымалдар бойынша пайдалану 

мерзімі 7 жылдан асатын автобустардың саны олардың жалпы санының 84% – 

ын, облысаралық тасымалдар бойынша-71% - ды қҧрайды.  

Дамыған елдерде автобустардың орташа пайдалану мерзімі  

5-7 жыл, содан кейін оларды одан әрі пайдалану мҥмкіндігін анықтау 

ҥшін мамандандырылған полигондарда кҥрделі жӛндеу жҥргізіледі.  

Тҧрақты халықаралық және облысаралық тасымалдарда автокӛлік 

қҧралдары тозуының жоғары деңгейі мынадай себептерге байланысты: 

- тасымалдаудың басқа тҥрлерімен (темір жол және авиация, 

таксомоторлық) бәсекелестіктің жоғары дәрежесі, сондай-ақ кәсіпорындар 

арасындағы ішкі бәсекелестік және тҧрақты емес (заңсыз) 
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тасымалдаушылар тарапынан бәсекелестік. Осының салдарынан 

тасымалдаушылар жеткілікті рентабельділікті қамтамасыз етпейтін және 

жылжымалы қҧрамды уақтылы жаңартуға мҥмкіндік бермейтін 

тасымалдарға ең тӛменгі тарифтерді белгілейді;  

- заңсыз тасымалдаушылардың болуы. Соңғы 10 жылда автокӛлік 

қызметтері нарығында заңсыз тасымалдардың айтарлықтай дамуы байқалады. 

Бҧл тасымалдарға тҧрақты емес тасымалдаушылар ретінде тіркелген 

(тасымалдарды жҥзеге асыру қҧқығына хабарлама тәртібімен рҧқсат алған) 

немесе мҥлде тіркелмеген субъектілердің жолаушыларды тасымалдаулары 

жатады. Сараптамалық бағалаулар бойынша заңсыз тасымалдаушылармен 

жолаушыларды тасымалдау кӛлемі (covid-19 коронавирус пандемиясына дейін) 

тҧрақты қатынастағы тасымалдау кӛлемінен асып тҥсті. ҚР Ҧлттық статистика 

бюросының деректері бойынша жеке тҧлғалардағы автобустар саны (58%) 

Қазақстан экономикасының басқа секторларының автокәсіпорындары мен 

кәсіпорындарындағы автобустар санынан асып тҥседі; 

– автовокзал (станциялық) қызметтерінің жоғары тарифі-билет сату 

кӛлемінің 15% - дан 22% - ға дейін; 

- 2014 жылы енгізілген жоғары қосымша тӛлемдер (бастапқы тіркеу және 

кәдеге жарату алымы ҥшін алым).   

Жобаны орындау барысында ҚР АӘК Ҧлттық статистика бюросы ӛзінің 

статистикалық жарияланымдарында бҧрын жҧмыс істейтін АТС санын кӛрсете 

отырып, қатынас тҥрлері бойынша автобус маршруттарының саны мен 

ҧзақтығы туралы деректер ҧсынғаны атап ӛтілді. Қазіргі уақытта мҧндай 

ақпарат ашық қол жетімді емес. Бҧл ҚР Ҧлттық статистика бюросының 

жолаушылар кӛлігі бойынша жиналатын ақпарат тізбесін қысқартуына 

байланысты. 

Отынды тұтыну және автомобиль көлігінен ластаушы заттар 

шығарындыларының динамикасы және парк жағдайының экологиялық 

қауіпсіздікке әсері 

Автокӛлік қҧралдарының отынды тҧтынуы және ластаушы (зиянды) 

заттардың шығарындылары олардың бастапқы технологиялық деңгейіне, 

Шығарылған жылы мен ӛндірілген еліне, ластаушы заттардың 

шығарындыларына арналған стандарттарға сәйкестігіне, сондай-ақ пайдалану 

уақыты мен жасына байланысты болады. 

Автокӛліктердің технологиялық деңгейін олардың еуропалық Еуро 

стандарттарына сәйкестігі бойынша бағалауға болады. Еуро стандарты 

бойынша автомобиль класы неғҧрлым кӛп болса, отынның нақты шығыны мен 

ластаушы заттардың шығарындылары соғҧрлым аз болады. Еуро 0 (1992 

ж.бҧрын шығарылған – еуропалық және 2004 ж. – ресейлік) санатындағы 

автомобильдермен салыстырғанда Еуро 1 - Еуро 5 едәуір ҥлкен шығарындылар 

мен отын шығынына ие. 

 

Кесте 7. Евро стандарттары бойынша отынның ҥлестік шығыстары және 

АТС шығарындылары 
АТС тҥрі Евро Отын  Отын Стандарт бойынша ластаушы заттар 
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стандарт  тҥрі шығын

ы, г / 

км 

шығарындыларының нормалары, г / 

км 

СО CH NO SO2 CO2 

Орташа автобустар 

20-дан 60 орынға 

дейін 

Евро 0 дизтопли

во 

160,9 2,7 2,6 8,7 0,513 466,4 

Евро 3 дизтопли

во 

150,2 1,1 0,8 2,6 0,513 466,4 

Тӛмендеуі,

% 

дизтопли

во 

6,7 59,3 69,2 70,1 0,0 0,0 

Дереккӛз: [9], [10], авторларды есептеу 

 

Еуро 3 класындағы ҧқсас автобуспен салыстырғанда дизель отынымен 

жҧмыс істейтін Еуро 0 класындағы сыйымдылығы 20-дан 60 орынға дейінгі 

орташа автобус отын шығынын 6,7% - ға аз, СО кӛміртегі тотығының 

шығарындысынан 59,3% - ға (немесе 2,5 есе) аз, СН кӛмірсутегінің 

шығарындысынан 69,2% - ға (немесе 3,2 есе) және no азот тотығының 

шығарындысынан 70,1% - ға (немесе 3,3 есе) аз. 

Автокӛлікті пайдалану тәжірибесінен 10-15 жастан асқан 

автомобильдерде отын шығыны 10% - ға дейін және тиісінше ластаушы 

заттардың шығарындылары артатыны белгілі.   

2015 жылы Қазақстан автобустары 464,8 мың тонна бензин мен 87,1 мың 

тонна дизель отынын тҧтынды, атмосфераға 32,6 мың тонна зиянды заттар мен 

466,8 мың тонна парниктік газдар шығарылды. 2010 жылмен салыстырғанда 

2015 жылы автомобильдер санының ҧлғаюына байланысты бензинді тҧтыну 

мен ластаушы заттар шығарындылары шамамен пропорционалды тҥрде 

ҧлғайды. Дизель машиналары санының ӛсуіне байланысты дизель отынын 

тҧтыну біршама артты.  

Экология проблемаларының ӛзектілігін ескере отырып, Ҥкімет саябақты 

жаңарту арқылы ахуалды жақсарту бойынша шаралар қабылдауда. Атап 

айтқанда, ҚР Премьер-Министрінің ӛкімімен 2018-2020 жылдарға арналған 

автобус тасымалдарын дамыту жӛніндегі кешенді бағдарлама (Жол картасы) 

қабылданды, ол отандық қҧрастырылған автобустарды жеңілдікпен сатып 

алуды қаржыландырды.  

Бҧдан басқа, Ҥкімет бекіткен 25.11.2020 жылғы №146-ӛ "автомобиль 

кӛлігінде жолаушылар тасымалын дамыту жӛніндегі шаралар кешені" ӛкімі іске 

асырылуда, сондай-ақ жаңа автобустар сатып алуды кӛздейді.  

Нәтижесінде, қазіргі уақытта паркті жаңарту процесінде елеулі ӛзгерістер 

байқалады. Тӛмендегі кестеде Бағдарламаны іске асыру кезінде және ӛз 

қаражаты есебінен автобустарды сатып алу нәтижелерін ҧсынатын 2018-2020 

жылдарға арналған статистика келтірілген. 
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Кесте 8. Ӛңірлер бӛлінісінде автобустарды жаңарту 
 

Қала, облыс 

Сатып алынған автобустар саны 

"ҚДБ-Лизинг"АҚ арқылы ӛз бетінше (ӛз қаражаты) 

2018 

жыл 

2019 

жыл 

жосп

ары 

2020 

ж.а. 

факт 

2020 

жыл 

жос

пар

ы 

2021 

ж.а. 

2018 

жыл 

2019 

жыл 

жосп

ары 

2020 

ж.а. 

факт 

2020 

жыл 

жосп

ары 

2021 

ж.а. 

1. Шымкент қ. - 300 590 230 - 80 44 - - - 

2. ШҚО - 170 85 - - 11 13 15 - 15 

3. Алматы қ. - 73 75 - - 479 450 197 - 400 

4. Акмола обл. - 44 50 - - - - - - - 

5. Атырау обл. 45 26 130 49 - - 20 - - - 

6. Павлодар обл. - 30 15 - 15 3 17 14 1 14 

7. Нур-Султан қ. - 5 100 60 - - - - - - 

8. Қарағанды обл. - - 250 - 200 10 105 - - - 

9. Туркестан обл. - - 35 - 35 35 40 30 17 50 

10. Манғыстау обл. - - 200 - 200 - - - - - 

11. Қостанай обл. - - - - - - - - - - 

12. Жамбыл обл. - - 200 - 200 71 82 100 - - 

13. БҚО - - - - - 40 43 - - - 

14. Ақтобе обл. - - - - 50 20 - 20 15 15 

15. Алматы обл. - - - - 6 30 - 8 4 7 

16. СҚО - - - - 100 21 15 - - - 

17. Қызылорда обл. - - - - - - - 140 13 127 

Барлығы: 45 648 1 730 339 806 800 829 424 50 628 

 

8-кестеден кӛріп отырғанымыздай, 2018-2020 жылдары тҧрақты 

қатынаста автобустардың жылжымалы қҧрам паркін жаңарту: 2018 жылы – 845 

бірлікті, 2019 жылы – 1477 бірлікті, 2020 жылы – 389 бірлікті қҧрады, 2021 

жылға арналған жоспарда 1434 автобусты жаңарту кӛзделген. Қазақстан 

Республикасында жылжымалы қҧрамның жалпы саны 18 мың автобус болған 

кезде оны жаңартудың жыл сайынғы ең тӛменгі қажеттілігі 1800 бірлікті 

қҧрайды. Қалыптасқан жағдай тҧрақты қатынаста автобустар паркінің ескіруіне 

әкеп соғады, бҧл жолаушыларды автокӛлікпен тасымалдауды жҥзеге асыру 

қауіпсіздігі мен сапасына теріс әсер етеді.  

"ҚДБ-Лизинг" АҚ арқылы жаңа жылжымалы қҧрамды сатып алу 

автобустар паркін жаңартуды айтарлықтай жеңілдететінін атап ӛткен жӛн. 

"ҚДБ-Лизинг" АҚ "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ еншілес ҧйымы болып 

табылады және "Бәйтерек"Ҧлттық басқарушы холдингінің қҧрылымына кіреді. 

Даму Банкі жолаушылар автокӛлігінің жаңа жылжымалы қҧрамын сатып алу 

ҥшін қарыз капиталын тартуға ықпал етеді. Оның еншілес ҧйымы арқылы 

лизингтік операциялар тӛмен пайыздық мӛлшерлемелермен, ҧзақ 

қаржыландыру мерзімдерімен және басқа да тиімді шарттармен сипатталады.  

Сонымен қатар, жаңа автобустарды сатып алу бойынша лизингтік 

операциялар бірқатар сипаттамалары бойынша (автобустардың тҥрі – қалалық, 
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қалааралық тасымалдар ҥшін, автобустардың сенімділігі мен қҧны) 

тасымалдаушылардың қажеттілігіне сәйкес келмейтін отандық ӛндірушілердің 

ӛніміне бағытталған. Осының салдарынан тасымалдаушылар "ҚДБ-Лизинг"АҚ 

арқылы автобустарды сатып алуға әрдайым бағдарланбайды.  

Бҧдан басқа, елде пайдаланылатын автобустардың жалпы саны (18 мың 

бірлік) оларға деген нақты қажеттілікті кӛрсетпейді. Мысалы, Алматы 

қаласындағы қалалық тасымалдар бойынша жалпы саны 1600 бірлік болса, 

автобустардың жетіспеушілігі 1000 бірлікке жетеді. 

Бҧдан басқа, ҥкімет АТС-ті отынның экологиялық таза тҥрлерін 

пайдалануға кӛшіру арқылы жағдайды жақсарту жӛнінде шаралар қабылдауда. 

Бҧл ретте газбен жҧмыс істейтін автобустарды пайдалануға баса назар 

аударылады. Атап айтқанда,  2019 – 2022 жылдарға арналған табиғи газды 

мотор отыны ретінде пайдалануды кеңейту жӛніндегі іс-шаралар жоспарында 

(бҧдан әрі-жоспар) ӛндірістік-ӛткізу инфрақҧрылымының 85 (сексен бес) 

бірлігін салу кӛзделген, оның ішінде:  

I. қалаларда жергілікті "әлеуметтік зәкірлі тҧтынушы" ҥшін автогаз 

толтыру компрессорлық станцияларын (АГТКС) - сығымдалған табиғи газды 

(СТГ) тҧтынатын автобус парктерін салу; 

II. Сҧйытылған табиғи газды (СТГ)тҧтынатын "коммерциялық зәкірлі 

тҧтынушы " – магистральдық жҥк және жолаушылар автокӛлігі ҥшін "Еуропа –

Қытай" халықаралық кӛлік бағытында (МТМ ЕК) криогенді автожанармай қҧю 

станцияларын (КриоАЗС) салу; 

ҚР ЭМ жоспарда тауарлық табиғи газ – метанның экологиялық таза және 

ҥнемді мотор отынының тҥрлерін ӛндіру ҥшін жылына 500 млн. текше метр 

мӛлшерінде резервке қойылған, ол 400 мың тонна дизель отынын алмастыруды 

және отандық МӚЗ-ге жҥктемені азайтуды қамтамасыз етеді. 

Жоспарды табысты іске асыру ҥшін "2018 – 2020 жылдарға арналған 

автобус тасымалдарын дамыту жӛніндегі кешенді бағдарлама (Жол картасы)" 

шеңберінде отандық автоӛндірушілердің 12 мың бірлік автобус пен табиғи 

газбен жҥретін арнайы автомобильдер ӛндіру кестесімен газ қҧю станцияларын 

салу кестесін ҥйлестіру қағидаты салынған.  

Бҧдан басқа, жол картасының 5-тармағында кӛзделген автобустардың газ 

баллон жабдықтарын уақтылы жӛндеу және техникалық қызмет кӛрсетуді 

қамтамасыз ететін сервистік инфрақҧрылымды дамыту жоспарланған. 

Импортты алмастыруды қамтамасыз етуде және отандық автоӛндірушіні 

қолдауда ҚР экономикасы ҥшін жоспарды іске асырудан кҥтілетін нәтиже, ол 

соңғысының арқасында әлеуметтік маңызы бар қалалық маршруттарда 

автобустардың тозған паркін жаңғыртуды кҥшейтеді.  

Дизель отынын неғҧрлым арзан метанмен алмастыру (2-3 есе арзан) отын 

шығыстарын айтарлықтай ҥнемдеуді және тиісінше кӛлік шығыстарының 

ӛзіндік қҧнын тӛмендетуді, субсидияларға бюджет қаражатын ҥнемдеуді 

қамтамасыз етеді. ЕК МТМ-де СТГ және СТГ автожанармай қҧю желісін салу 

ҚР кӛліктік транзиттік стратегиясын іске асыру кезінде халықаралық 

автотасымалдаушыларға қолайлы жағдайлар жасауға ықпал ететін болады. 

Метанның экологиялылығы (Еуро-5 стандартына сәйкес келеді) атмосфераға 



15 

 

зиянды шығарындылар мен парниктік газдарды бірнеше есе қысқартуды 

қамтамасыз етеді. 

Жанармай қҧю бекеттерінің тӛмен қарқынының негізгі себебі-кӛрсетілген 

синхрондау принципін бҧзу. ЖАО дизель автобустарын сатып алады немесе газ 

автобустарын сатып алады, бірақ АГТКС салу ҥшін жер учаскелерін бӛліп 

шығармайды немесе кешіктіріп бӛледі.  

Тапсырыс берушілердің (ЖАО, тасымалдаушылар) және газ берушілердің 

іс-қимылдарын ҥйлестіруді жеңілдету ҥшін "Қазақстанның газ моторлық 

қауымдастығы" қауымдастығы қазіргі уақытта ӛңірлерде АГТКС қҧрылыс 

жобаларына ШОБ ӛкілдерін тарту бойынша белсенді жҧмыс жҥргізуде. 

Шымкент қаласының әкімдігі "СарыарқаАвтоПром" ЖШС шығарған 590 

бірлік газ автобустарын іске қосу кестесін іске асыруда. Осындай сатып алулар 

Атырау, Ақтау, Ақтӛбе, Тараз қалаларының және басқа да ӛңірлердің ЖАО-

ларының бақылауымен жасалды не жоспарланды.  

Алматы қаласының әкімдігімен 2019 жылы "Самҧрық-Қазына" ҦӘҚ АҚ 

қаланың коммуналдық автопарктерінің КТГ пайдалануды кеңейту мәселелерін 

(қосымша автобустар сатып алу, оларды отынмен қамтамасыз ету ҥшін АГТКС 

салу, дизельді автобустар сатып алуға мораторий және т.б.) кӛрсететін 

ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. 

Тасымалдауды дамыту тренді 

COVID-19 коронавирусының пандемиясы жолаушылар тасымалының 

дамуына теріс әсер етті. Ресей Федерациясының Есеп палатасының 

материалдарына сәйкес [1] 2019-2020 жылдары жолаушылар тасымалы 

кӛлемінің кҥрт тӛмендеуі байқалды. Бҧл әсіресе қоғамдық кӛліктерге қатты 

әсер етті. Мәселен, 2020 жылдың тамыз айында кӛлік қҧралдарының 

толымдылығы Нью-Йоркте – 24%, Мехикода – 24%, Мәскеуде – 80%, Парижде 

– 61%, Римде – 42%, Сеулде – 28%, Токиода-11% қҧрады. 

Осыған ҧқсас, Қазақстанда халықаралық және облысаралық тасымалдар 

саласында да карантиндік шектеулердің енгізілуіне байланысты тҧрақты 

маршруттардағы тасымалдар кӛлемінің кҥрт тӛмендеуі орын алды. Республика 

ішіндегі облысаралық қатынаста және негізгі елдермен (РФ, ҚХР, Қырғызстан, 

Ӛзбекстан) халықаралық қатынаста барлық маршруттарға тыйым салынған. 

Жолаушылар заңсыз тасымалдарға қайта бағдарлануға мәжбҥр.  

Халықаралық сарапшылардың қорытындылары бойынша 

коронавирустық пандемияның дағдарыстық салдарлары еңсерілген сайын [1]  

ҧзақ мерзімді перспективада қоғамдық кӛлік қызметтерінің кӛлемі біртіндеп 

қалпына келеді деп кҥтілуде. Бҧл мемлекет ҥкіметтерінің пандемияның 

салдарын азайту, оның ішінде жаңа цифрлық платформаларды тереңірек және 

кеңінен қолдану бойынша қабылдаған шараларының арқасында болады.  

Тҧтастай алғанда Қазақстанның халықаралық және облысаралық 

жолаушылар тасымалдарында тҧрақты тасымалдарды біртіндеп қалпына 

келтіру кҥтілуде. Бҧл ретте тҧрақты маршруттарда кӛлік қызметтерін қалпына 

келтіру жылдамдығы заңсыз тасымалдардың жолын кесу бойынша тиімді 

шаралар қабылдаумен байланысты екенін атап ӛту маңызды.  

Заңсыз тасымалдарды дамыту 
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Соңғы жылдары Қазақстанда жолаушыларды автокӛлікпен "заңсыз" 

тасымалдау қарқынды дамыды. Заңсыз тасымалдау деп тҧрақты тасымалдау 

маршруттарында тҧрақты негізде, бірақ тҧрақты немесе тҧрақты емес 

тасымалдаушылар тізілімінде тіркеусіз автокӛлік қҧралдары иелерінің 

жолаушыларды тасымалдауы тҥсініледі. Пандемияға дейінгі кезеңде заңсыз 

тасымалдаушылар тҧрақты маршруттар бойынша, әсіресе республиканың 

оңтҥстік ӛңірлерінде тасымалдау кӛлемінің жартысынан астамын жҥзеге 

асырды. COVID-19 коронавирус пандемиясы кезеңінде тҧрақты халықаралық 

және облысаралық жолаушыларды тасымалдау бойынша тасымалдаушылар 

мен автовокзалдар қызметінің тоқтауына байланысты заңсыз тасымалдаушылар 

осы тасымалдардың бҥкіл нарығын басып алды. 

Заңсыз тасымалдардың дамуына мемлекеттің салық ауыртпалығын 

тӛмендету, тасымалдаушыларды мерзімді немесе кенеттен тексеруге мораторий 

енгізу, сондай-ақ мемлекеттік орталық және жергілікті органдарда басқару 

персоналын қысқарту арқылы халықтың ӛзін-ӛзі жҧмыспен қамтуын арттыру 

ҥшін шағын бизнесті кӛтермелеуге арналған саясаты ықпал етті.  

Заңсыз тасымалдаушылардың тасымалдауды орындауы бірқатар теріс 

факторлармен сипатталады. Оларға автокӛлік қҧралдарын ауысым алдындағы 

техникалық тексеруді, жҥргізушілерді ауысым алдындағы медициналық 

тексеруді сақтамау, жҥргізушілердің еңбек және демалыс режимін сақтамау 

және т.б. жатады.  
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Кесте 9. Заңға бағынатын тасымалдаушылардың заңсыз тасымалдаушылармен жолаушыларды автокӛлікпен 

тасымалдау жӛніндегі қызметі туралы салыстырмалы кесте 
КӚРСЕТКІШТЕР ЗАҢҒА БАҒЫНАТЫН ТАСЫМАЛДАУШЫЛАР ЗАҢСЫЗ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАР 

АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ 

Жолаушылар тасымалымен 

айналысатын автокӛлік 

қҧралдарының саны 

Тҧрақты маршруттарда 15,5 мың бірлік жҧмыс істейді 

және тҧрақты емес (белгіленген маршруттарсыз 

жолаушыларды тасымалдау) 1,2 мыңға жуық бірлік 

жҧмыс істейді, сарапшылардың бағалауы бойынша 9-10 

мың автобус компаниялар мен ҧйымдардың 

қызметкерлерін тасымалдайды. 

Тіркелген 4,1 миллион жеңіл кӛліктің ішінен 12 мың 

автомобильден тҧратын 5,4 мың такси тасымалдаушысы 

ресми тҥрде тіркелген. 

87 мың автобустың 60 мыңға жуығы заңсыз 

деп санауға болады. 

Қауымдастықтың мәліметтері бойынша, 

ресми тіркелген таксилер жалпы нарықтың 

шамамен 10% - ын қҧрайды.  

90% немесе шамамен 100 мың такси 

автомашинасы кӛлеңкелі нарықта. 

ТАСЫМАЛДАУ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӚНІНДЕГІ ТАЛАПТАР 

Білікті персоналдың (жҥргізушілер 

мен механиктер) болуы 

Ҧйымда жҥргізушілер мен механиктер бар Жоқ, ӛйткені автобус иесінің ӛзі механик 

және жҥргізуші 

Міндетті техникалық байқаудан 

ӛту мерзімділігін сақтау 

Автовокзал (тапсырыс беруші тҧрақты емес 

тасымалдаған кезде) міндетті техникалық байқаудан 

ӛткені туралы диагностикалық картаның болуы туралы 

тексереді 

Сақталмайды, ӛйткені іс жҥзінде ешкім 

тексермейді (міндетті техникалық 

байқаудан ӛткені туралы жалған 

диагностикалық карталар да ресімделеді) 

Автокӛлік қҧралдарының рейс 

алдындағы техникалық 

байқаудан ӛтуі 

Автовокзал (Тапсырыс беруші тҧрақты емес 

тасымалдаған кезде) автокӛлік қҧралдарын рейс 

алдындағы техникалық байқау жӛніндегі талапты сақтау 

туралы тексереді 

Бҧл сақталмайды, ӛйткені автобустар 

рейске негізінен жеке гараждан, базардан 

немесе "пятакдан"шығады. 

Жҥргізушілердің рейс алдындағы 

медициналық куәландырудан 

ӛтуі 

Автовокзал (Тапсырыс беруші тҧрақты емес 

тасымалдаған кезде) жҥргізушілерді медициналық 

куәландыру жӛніндегі талапты сақтау туралы тексереді 

Бҧл сақталмайды, ӛйткені автобустар 

рейске негізінен жеке гараждан, базардан 

немесе "пятакдан"шығады. 

Жылжымалы қҧрамға 

техникалық қызмет кӛрсету 

бойынша жҧмыстарды жҥргізу 

ҥшін жӛндеу-техникалық 

базасының болуы 

Мемлекеттік органдар тексеретін Жолаушылар 

тасымалы жӛніндегі қызметпен айналысу ҥшін міндетті 

заңнамалық талап болып табылады 

Бҧл сақталмайды, ӛйткені заңсыз 

тасымалдаумен негізінен бір автобусы бар 

және ӛздері жҥргізуші және иесі болып 

табылатын жеке тҧлғалар айналысады. 

Осылайша, олардың ӛзіндік жӛндеу-

техникалық базасын қамтамасыз етуге 

экономикалық ынтасы жоқ 
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Тасымалдаушының жолаушылар 

алдындағы азаматтық-

қҧқықтық жауапкершілігін 

сақтандыру 

Автовокзал тексереді (Тапсырыс беруші тҧрақты емес 

тасымалдаған кезде) 

Бҧл сақталмайды, ӛйткені заңсыз 

тасымалдаушылар жолаушыларды ӛздері 

жинайды және ешкім азаматтық-қҧқықтық 

жауапкершілікті сақтандыруды талап етпейді 

Жҥргізушілердің еңбек және 

демалыс кестесін сақтауы (8 

сағат) 

Автобустардың қозғалыс кестесін жасау кезінде 

жҥргізушілердің еңбек және демалыс кестесі бір 

мезгілде ескеріледі 

Сақталмайды 

Жылдамдық режимін сақтау Автобустардың қозғалыс кестесін жасау кезінде 

жҥргізушілердің еңбек және демалыс кестесі бір 

мезгілде ескеріледі 

Сақталмайды 

ҚЫЗМЕТТІҢ АШЫҚТЫҒЫ 

Жолаушыларға билеттер беру Автовокзал тҧрақты тасымалдау кезінде береді (тҧрақты 

емес тасымалдау кезінде чек беріледі) 

ЖКО кезінде жолаушының тасымалдаушы 

қызметін алу туралы дәлелді базасы жоқ 

Бюджетке салықтар мен 

алымдарды тӛлеу 

Барлық ресми тасымалдаушылар ЖК немесе ЖШС 

болып табылатындықтан сақталады 

Олар "кӛлеңкелі" экономиканы ҧсынады, 

ӛйткені ІІМ мәліметтері бойынша 

автобустардың 55% - дан астамы жеке 

тҧлғаға ресімделген 

ЖОЛАУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ МӘДЕНИЕТІ МЕН САПАСЫ 

Культура персонала Негізінен жолаушыларға қызмет кӛрсету мәдениеті 

қамтамасыз етіледі, ӛйткені жолаушыға шағымдануға 

болатын жер бар және қызметкерлер жҧмысынан 

айрылуы мҥмкін 

Негізінен жолаушыларға қызмет кӛрсету 

мәдениеті қамтамасыз етілмейді, ӛйткені 

жҥргізуші ешкімге есеп бермейді, ӛйткені 

ол ӛзі иесі 

Качество обслуживания 

пассажиров 

Автобустардың тазалығы мен оның техникалық жай-

кҥйінің ақаусыздығын тасымалдаушы, автовокзал және 

тапсырыс беруші ҥнемі қадағалап отырады 

Негізінен қамтамасыз етілмейді, ӛйткені 

бҧл шаралар автобус жҥргізушісі (иесі) 

ҥшін қосымша шығындарды талап етеді 

Табыстылық 

Табыстылық Заңсыз тасымалдаушылар жолаушылардың негізгі 

ағынын алып кететіндіктен табысы тӛмен. 

Бҧл ретте олардың қызметкерлер штаты бар, салық 

заңнамасын сақтайды, ӛз жауапкершілігін және 

жҥргізушілердің жауапкершілігін сақтандырады және т. 

б. 

Жолаушылар тасымалы кезінде тҧрақты 

демпингті жҥзеге асырыңыз, тасымалдау 

қауіпсіздігі мен қызмет кӛрсету сапасын 

қамтамасыз ету талаптарын бҧзу арқылы 

ҥнемдеңіз, сондай-ақ салық заңнамасын 

бҧзыңыз. 
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Сыртқы және ішкі факторларды талдау 

Халықаралық және облысаралық қатынаста жолаушылар автокӛлігінің 

жҧмыс істеуіне әсер ететін сыртқы факторларды талдау бҧл тасымалдардың 

дамуы халықтың осы тасымалдарға деген қажеттілігіне, яғни халықтың саны 

мен оның кӛліктік ҧтқырлығына әсер ететін ӛмір сҥру деңгейіне байланысты 

екенін кӛрсетеді. Бҧл тҧрғыда Қазақстан халқы санының ӛсуі және оның 

тҧрақты әлеуметтік-экономикалық жай-кҥйі тасымалдарды жҥзеге асырудан 

тҥсетін кірістер мен рентабельділіктің ӛсуін негіздейді, жылжымалы қҧрам 

паркін уақтылы жаңартуды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді.  

Жағымсыз сыртқы факторларға тасымалдауға карантиндік шектеулердің 

енгізілуіне және тҧрақты қатынаста тасымалдауға тыйым салу жағдайында 

заңсыз тасымалдаушылардың тасымалдау нарығын басып алуына себепші 

болған коронавирус пандемиясының теріс әсерін жатқызуға болады. Бҧдан 

басқа, пандемия кезеңінде тасымалдардың жҧмыс істеуі ҥшін қауіп заңнаманың 

жетілдірілмеуі және пандемияның теріс салдарын тӛмендету бойынша 

мемлекеттік қолдаудың болмауы болып табылады.  

Кӛліктің басқа тҥрлерімен салыстырғанда автокӛліктің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін ішкі факторлар тасымалдарды 

ҧйымдастырудың ҧтқырлығы мен жеделдігі, яғни қысқа мерзімде 

тасымалдаудың жаңа маршруттарын ҧйымдастыру және жолаушыларды елдің 

кез келген пунктіне дейін жеткізу болып табылады. Сондай-ақ автокӛліктің 

артықшылығы тасымалдау нарығына ашық қолжетімділік және кӛліктің басқа 

тҥрлерімен салыстырғанда дамыған маршруттық желі (автомобиль жолдары 

желісі) болып табылады.  

Автобустардың тозуының жоғары деңгейі, жол-кӛлік оқиғаларының ӛсуі, 

білікті жҥргізушілердің тапшылығы сияқты жағымсыз факторлар 

тасымалдардың дамуын тежейтін ішкі факторлар болып табылады. Айта кету 

керек, бҧл теріс ішкі факторлар сыртқы фактордың пайда болуына себеп 

болады, атап айтқанда тасымалдаудың тӛмен рентабельділігі. 

Осы тасымалдарды жҥзеге асыруға теріс әсер еткен жеке фактор COVID-

19 коронавирусының пандемиясы болып табылады. Пандемия жағдайында 

тасымалдаушылардың барлық санитарлық-гигиеналық талаптарды орындауына 

қарамастан, халықаралық қатынаста тасымалдауға тыйым салу тек 2022 жылғы 

наурыздың соңында ғана алынып тасталды (ҚР Ҥкіметі жанындағы жедел 

штабтың 2022 жылғы 23 наурыздағы № 7 шешімі).   Ресей Тарапынан 

Қазақстан тарапымен халықаралық жолаушылар автотасымалдарына тыйым 

салудың кҥшін жою кҥні 2022 жылғы 30 наурызға белгіленді. Ӛзбекстан-

Қазақстан қатынасындағы жолаушыларды тасымалдау бойынша шектеу 

алынып тасталды 2022 жылғы 17 ақпанда облысаралық қатынаста 

тасымалдауға шектеулер ӛңірдегі сырқаттанушылық деңгейіне ("қызыл", 

"сары" немесе "жасыл" аймақтарға тиесілігіне) байланысты енгізілді.   

2020 жылғы 16 наурыздан бастап 2400 автобус пен 38 автовокзал жҧмыс 

істейтін халықаралық және облысаралық тасымалдардың тоқтауы және 

проблеманы шешу бойынша жедел шаралардың болмауы кӛптеген 

автокәсіпорындар мен автовокзалдардың жабылуына дейін Бизнестің 
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банкроттығына алып келді. Осы тасымалдар бойынша жолаушылар ағыны 

тҥгелдей кӛлеңкелі экономикаға ("заңсыз" тасымалдар) тҥсті. 

Сонымен қатар, қозғалыс қауіпсіздігі мен санитарлық нормаларға нҧқсан 

келтіріп, автобус жолаушылар тасымалының осы саласында ӛз орнын тапқан 

заңсыз кәсіпкерлердің жҧмысын ешкім шектемейді. Бҧл ретте, олар коронавирус 

пандемиясы кезеңінде санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау бӛлігінде 

заңнама талаптарын орындамайды (жылжымалы қҧрамды санитарлық ӛңдеу, 

автобустардағы орын саны бойынша шектеулер, жолаушылардың бетперде киюі). 

Бҧл жағдайда ҚР ИИДМ атынан орталық уәкілетті органда және Ҥкіметте кейіннен 

қоғам, мемлекет және бизнес мҥддесі ҥшін тиімді шаралар қабылдай отырып, 

талдаудың барабар жағдайының жоқтығы айқын байқалады. 

Бизнес пен қоғам кӛзқарасы тҧрғысынан алғанда, Ҥкіметтің ҧстанымы 

орталық уәкілетті органның (ҚР ИИДМ тҧлғасында) автовокзалдарды 

қамтитын инфрақҧрылыммен бірге халықаралық және облысаралық автобус 

тасымалдарының тҧтас саласын банкроттыққа және ықтимал толық жойылуына 

дейін жеткізуге мҥмкіндік беретін дәйектілігінің және принциптілігінің 

жеткіліксіздігімен тҥсіндіріледі. Бҧл жағдай авиациялық және темір жол 

жолаушылар тасымалы саласындағы мемлекеттік органдардың кӛзқарасынан 

кҥрт айырмашылығы бар. 

Мысалы, ҚР ИИДМ хабарлағандай [2] және БАҚ Ҥкіметте жаңа жылда 

Қазақстан ішінде 23 авиамаршрутты субсидиялауды шешті. Негізінен 

арзандатылған рейстер Нҧр-сҧлтан, Алматы және Тҥркістаннан Орындалатын 

болады. Жеңілдікті рейстерді республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру 

жоспарлануда.  

ҚР ИИДМ Ҥкіметтің Ӛңірлерді дамыту ҥшін әлеуметтік маңызы бар, 

бірақ коммерциялық негізде орындау ҥшін табыс деңгейін қамтамасыз етпейтін 

авиамаршруттарды қаржылай қолдау туралы шешім қабылдағанын тҥсіндірді. 

Бюджеттен авиабилеттерді субсидиялауға 5,9 миллиард теңге бӛлінеді. 

Сондай-ақ, ҚР Ҥкіметі "теміржол кӛлігі туралы" 2001 жылғы 8 

желтоқсандағы ҚР Заңының 14-бабына және "әлеуметтік маңызы бар 

қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жҥзеге асырумен байланысты 

тасымалдаушының шығыстарын ҧзақ мерзімді субсидиялау қағидаларын бекіту 

туралы" ҚР ИДМ 2015 жылғы 24 ақпандағы № 166 бҧйрығына сәйкес 

әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол 

жолаушылар тасымалын субсидиялауды республикалық бюджеттен 

қамтамасыз етеді.  

Осылайша, облысаралық және халықаралық автобус жолаушыларының 

тасымалдары ҚР ИИДМ-де Ҥкімет пен орталық уәкілетті органның шҧғыл, 

пәрменді шаралар қабылдамай, іс-әрекеттері мен әрекетсіздігі назардан тыс 

қалып, оларды тҥп-тамырымен жойғаны анық. 

Сондай-ақ, ҚР ИИДМ мен ҥкімет заңсыз иммигранттардың автобус 

тасымалы нарығын басып алуы, азаматтардың санитарлық қауіпсіздігіне және 

олардың толық бақылаусыздығынан қауіпті вирустың таралуына қарсы ең 

жоғары қауіп-қатерді кӛтеруі тиіс екенін атап ӛткен жӛн. Осыған байланысты 

жолаушылар автотасымалдары саласындағы кӛлеңкелі бизнесті жою және 
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таксомоторлық тасымалдардың шетелдік агрегаторларының жҧмысын қатаң 

реттеу бойынша тҥбегейлі, батыл шаралар қабылдау қажет. 

Ел азаматтарының санитарлық қауіпсіздігін, бірінші кезекте 

тасымалдаушылар мен автовокзалдардың қызметіне рҧқсат беруді, содан кейін 

отырғызу орындарының саны бойынша шектеу ретінде алдын алу шараларын 

бекітуді, бетперде тағуды, автобустарды санитариялық ӛңдеуді және т. б. 

қамтитын шҧғыл шаралар қабылдау ҥшін де ескеру қажет. 

1 және 2-суреттерде қарастырылып отырған тасымалдау тҥрлеріне 

SWOT-талдау келтірілген. 

Халықаралық және облысаралық қатынастардағы автобус 

тасымалдарын SWOT-талдау 

 
Ескерту: Қазақстан автокӛлік Одағы дайындаған 

Сурет 1. Халықаралық қатынастағы автобус тасымалдарын SWOT-талдау 

 

ІШКІ 

СЫРТҚЫ 

ТЕРІС 
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Ескерту: Қазақстан автокӛлік одағы дайындаған 

Сурет 2. Облысаралық тасымалдарды SWOT-талдау 
 

 

SWOT-талдау бойынша қорытындылар 

Жолаушылар кӛлігі қызметінің негізі-уақыт ӛте келе кӛлемде артып келе 

жатқан халықтың кӛлікке қажеттілігі. Сондықтан оның жҧмыс істеуі 

тҧрақтылық пен дамуға бейімділікке ие. Бҧдан басқа, салаға бәсекелестік 

ортаны орнату, икемді тарифтік саясат, тасымалдаушылар 

қауымдастықтарының тасымалдаушылардың мҥдделерін қорғау сияқты 

нарықтық қатынастарды енгізу халықаралық және облысаралық 

тасымалдардың қосымша орнықтылығын қамтамасыз етті. Осыған байланысты 

тасымалдаудың бҧл тҥрлерінің одан әрі даму перспективалары бар және 

олардың тҧрақты жҧмыс істейтініне кҥмән жоқ. Реттеудің тиімді шараларын 

қабылдау осы тасымалдарды дамытуға серпін беруге және сол арқылы 

халықтың қауіпсіз және сапалы тасымалдарға қажеттілігін қанағаттандыруға 

мҥмкіндік беретінін атап ӛту қажет. 

Қазіргі уақытта аталған тасымалдарда тасымалдардың жеткіліксіз 

табыстылығымен және осының салдарынан автокӛлік қҧралдарының жоғары 

дәрежеде тозуымен және білікті жҥргізушілердің тапшылығымен байланысты 

бірқатар проблемалар бар екенін атап ӛткен жӛн.  

Тәуекелдерге қатысты халықаралық және облысаралық тасымалдар 

қызметі ҥшін covid-19 короновирус пандемиясының әсері қатты теріс мәнге ие 

болды [1]. Тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салу тасымалдаушылардың 

қызметін тоқтатты және қаралып отырған тасымалдарда заңсыз тасымалдардың 

қарқынды ӛсуіне алып келді. Короновирустан кейінгі кезеңде облысаралық 

және халықаралық тасымалдарды қалпына келтіру жеткілікті ҧзақ кезең ішінде 

ІШКІ 

СЫРТҚЫ 

СЫРТҚЫ СЫРТҚЫ  
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жҥреді және қабылданатын мемлекеттік реттеу шараларына байланысты 

болады деп кҥтуге болады. Осыған байланысты 2022 жылғы ақпанда 

халықаралық тасымалдарда тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салу алынып 

тасталғанын, ал облысаралық тасымалдар бойынша тасымалдарды шектеу 

ӛңірлердегі сырқаттанушылық деңгейіне байланысты жҥргізілетінін атап ӛту 

қажет. 

Автокӛлікте жылдам қалпына келтіру қабілеті (тасымалдардың 

ҧтқырлығы мен жеделдігінің жоғары деңгейі), дамыған нарықтық қатынастар, 

халықтың тасымалдарға деген қажеттілігінің артуы сияқты сипаттамалардың 

болуы теріс факторлардың теріс әсерінің тӛмендеуіне ықпал етеді. Болашақта 

жылжымалы қҧрам паркінің жоғары тозу деңгейі, білікті жҥргізушілердің 

тапшылығы, әсіресе заңсыз тасымалдарды дамыту сияқты кӛптеген теріс 

факторлар ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарын енгізу нәтижесінде тиімді шешіледі деп 

кҥтілуде.   

 

1.2. Жолаушылар автокӛлігіндегі қауіпсіздік 

ҚР Ҧлттық статистика бюросының деректері бойынша жол-кӛлік 

оқиғаларының (бҧдан әрі – ЖКО) саны, Қазақстанда қаза тапқандар мен 

жараланғандар саны автомобиль кӛлігінің қатысуымен жолдарда авариялықтың 

жоғары деңгейін кӛрсетеді. Мәселен, 2020 жылы 13 515 ЖКО орын алды, 2000-

ға жуық адам қаза тапты, сараптамалық бағалаулар бойынша Қазақстанда жыл 

сайын ЖКО-да екі мыңнан астам адам қаза табады. 2019 жылы ЖКО-да бір 

адамның қаза болуынан экономикалық шығындар 138,6 млн теңгеге 

бағаланады. ал Қазақстанның ЖКО - дан жиынтық экономикалық шығыны-330 

млрд теңге. 

2015-2020 жылдардағы деректер автокӛлік апаттылығы деңгейінің 

біртіндеп тӛмендегенін кӛрсетеді. Дегенмен, ТМД-ның басқа елдерімен 

салыстырғанда Қазақстан апаттылық деңгейі бойынша соңғы орында тҧр.  

2020 жылы апаттылықтың ең жоғары деңгейі Алматы қаласында (3245 

ЖКО) және Алматы облысында (2 150 ЖКО) байқалды – 10-кестені қараңыз. 

ҚР Ҧлттық статистика бюросының деректері бойынша ЖКО - ның 

шамамен 15,8% - ы халықаралық, республикалық маңызы бар жолдарда, 9,6% - 

ға жуығы облыстық және аудандық маңызы бар жолдарда жасалды (11, 12-

кестелерді қараңыз). 

ЖКО-ның негізгі себептері жылдамдықтың артуы (27,3%) және басқалар 

(62,9%), оның ішінде АТС-ның техникалық жай-кҥйінің нашарлығы болып 

табылады. 

Қазақстанның авариялылығы бойынша статистика тасымалдау тҥрлері 

бойынша бӛлек жҥргізілмейтінін және халықаралық және облысаралық 

тасымалдардың ҥлес салмағын бӛлу мҥмкін еместігін атап ӛту қажет.  Бҧдан 

басқа, қоғамдық кӛліктің маңыздылығына және осындай ЖКО-да адамдардың 

жарақат алу қаупінің жоғары болуына қарамастан, автобустардың қатысуымен 

болған ЖКО туралы деректер ҧсынылмайды. 
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Дереккӛз: ҚР Бас прокуратурасының Қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу жӛніндегі 

комитетінің деректері бойынша ҚР АӘК Ҧлттық статистика бюросы 

Сурет 3. Қазақстан Республикасындағы авариялылық көрсеткіштері 

 

Кесте 10. 2020 жылғы оқиғалар жасалған жердегі автомобиль жолдарындағы 

ЖКО саны 

  

ЖКО 

саны, 

бірлік 

Қаза 

тапқандар 

саны, адам 

Жараланғандар 

саны, адам 

Қазақстан 

Республикасы 
13 515 10 080 

17 844 

Акмола обл. 566 296 876 

Ақтобе обл. 605 451 801 

Алматы обл. 2 150 1 045 3 162 

Атырау обл. 232 173 274 

БҚО 338 230 456 

Жамбыл обл. 942 618 1 411 

Қарағанды обл. 532 364 638 

Қостанай обл. 374 256 469 

Қызылорда обл. 507 400 582 

Мангистау обл. 305 221 453 

Павлодар обл. 705 560 - 

СҚО 238 153 1 097 

Туркестан обл. 1 042 568 315 

ШҚО 946 712 1 268 

Нур-Султан қ. 466 466 1 308 

Алматы қ. 3 245 3 245 521 

18 890 
17 974 

17 019 
15 771 16 614 

13 515 

2 453 2 390 2 086 2 096 1 947 1 997 

24 055 23 389 

22 256 

20 445 

15 420 
17 844 
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ЖКО саны ЖКО - да қаза болғандар саны ЖКО-да жараланғандар саны 
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Шымкент қ. 322 322 3 807 

Дереккӛз: ҚР Бас прокуратурасының Қҧқықтық статистика және арнайы есепке алу жӛніндегі 

комитетінің деректері бойынша ҚР АӘК Ҧлттық статистика бюросы 

 

Дегенмен, халықаралық, республикалық және облыстық маңызы бар 

Қазақстанның жолдарындағы апаттылыққа халықаралық және облысаралық 

қатынастардағы жолаушылар автокӛлігі де ӛз ҥлесін қосуда. 

Мәселен, 2017 және 2018 жылдары қазақстандық тасымалдаушылардың 

қатысуымен болған ҥш апатта оқиға орнында 78 адам қаза тапты (2017 жылғы 

22 маусымда Самара - Шымкент тас жолында қалааралық автобус 

аударылып кетті: 9 адам оқиға орнында қаза тапты, 18-і ауруханаға 

жатқызылды; 2017 жылғы 6 қазанда Владимир облысында Қазақстаннан 

келген пойыз бен автобустың қатысуымен болған аварияда 17 адам қаза 

тапты; 2018 жылғы 18 қаңтарда Ақтөбе облысындағы Самара-Шымкент 

автожолында Setra маркалы 52 адам қайтыс болды). Бҧл авариялар 

тасымалдаушылардың кінәсінен тҧрақты емес қатынаста болғанын атап ӛткен 

жӛн. Бҧл апаттардың негізгі себебі тҧрақты емес қатынаста халыққа кӛлік 

қызметтерін кӛрсететін тасымалдаушының ҚР заңнамасы талаптарының 

орындалуына бақылаудың болмауы болып табылады. 

Сол апаттан кейін ҚР Бас прокуратурасымен тексерулер жҥргізілді. 

Материалдарда тексеру аясында барлығы 2,5 мыңнан астам бҧзушылық 

анықталған. Сондай-ақ, рҧқсат қҧжаттары жоқ заңсыз тасымалдаушылар 

жолаушылар тасымалы қауіпсіздігіне қауіп тӛндіретіні атап ӛтілді. Ішінара 

тексерумен осындай 139 субъект анықталды. Олар аса қауіпті, себебі олардың 

жҥргізушілері медициналық куәландырудан ӛтпейді, кӛлік қауіпсіздік 

стандарттарына сәйкестігіне кҥнделікті тексеруден ӛтпейді. 

ҚР БП тексеру қорытындысында бҧзушылық фактілері 

тасымалдаушылардың жауапсыздығының ғана емес, сондай – ақ уәкілетті 

органдардың-ІІМ, ИИДМ, сондай-ақ әкімдіктердің тиісінше жҧмыс істемеуінің 

салдары болып табылатыны кӛрсетілген. 
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Кесте 11. 2020 жылғы оқиғалар жасалған жердегі автомобиль жолдарындағы ЖКО саны 

 

  

ЖКО 

саны, 

бірлік 

Елді 

мекендерде 

ЖКО жалпы 

санынан үлесі 

Халықаралық, 

республикалық 

маңызы бар 

жолдарда 

ЖКО жалпы 

санынан үлесі 

Облыстық, 

аудандық 

маңызы бар 

жолдарда 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

үлесі 

Қазақстан 

Республикасы 
13 515 10 080 74,6 2 140 15,8 1 295 9,6 

Акмола обл. 566 296 52,3 184 32,5 86 15,2 

Ақтобе обл. 605 451 74,5 108 17,9 46 7,6 

Алматы обл. 2 150 1 045 48,6 746 34,7 359 16,7 

Атырау обл. 232 173 74,6 26 11,2 33 14,2 

БҚО 338 230 68,0 61 18,0 47 13,9 

Жамбыл обл. 942 618 65,6 171 18,2 153 16,2 

Қарағанды обл. 532 364 68,4 100 18,8 68 12,8 

Қостанай обл. 374 256 68,4 62 16,6 56 15,0 

Қызылорда обл. 507 400 78,9 69 13,6 38 7,5 

Мангистау обл. 305 221 72,5 59 19,3 25 8,2 

Павлодар обл. 705 560 79,4 105 14,9 40 5,7 

СҚО 238 153 64,3 53 22,3 32 13,4 

Туркестан обл. 1 042 568 54,5 264 25,3 210 20,2 

ШҚО 946 712 75,3 132 14,0 102 10,8 

Нур-Султан қ. 466 466 100,0 - - - - 

Алматы қ. 3 245 3 245 100,0 - - - - 

Шымкент қ. 322 322 100,0 - - - - 
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Кесте 12. Автомобиль жолдарындағы ЖКО себептері 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

Барлығы 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

% - бен 

Барлығы 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

% - бен 

Барлығы 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

% - бен 

Барлығы 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

% - бен 

Барлығы 

ЖКО 

жалпы 

санынан 

% - бен 

ЖКО саны-барлығы, бірлік 17 974 100,0 17 019 100,0 15 771 100,0 16 614 100,0 13 515 100,0 

оның ішінде себеп бойынша:                     

жылдамдықты арттыру 5 646 31,4 4 927 28,9 4 520 28,7 4 718 28,4 3 692 27,3 

жаяу жҥргіншілер ӛткелінен 

ӛту кезінде 2 075 11,5 2 312 13,6 2 288 14,5 … … … … 

қарсы жҥріп ӛту немесе басып 

озу 927 5,2 647 3,8 469 3,0 621 3,7 472 3,5 

жол белгілерімен немесе 

жолдың жҥру бӛлігіндегі 

таңбалармен ҧйғарылған 

талаптарды сақтамау 667 3,7 682 4,0 612 3,9 669 4,0 562 4,2 

алкогольдік, есірткілік және 

(немесе) уытқҧмарлық кҥйдегі 

жҥргізушінің КҚ басқаруы  

мас болу 412 2,3 374 2,2 334 2,1 340 2,0 285 2,1 

басқа 8 247 45,9 8 077 47,5 7 548 47,9 10 266 61,8 8 504 62,9 
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1-тарау бойынша қорытындылар  

1. Жолаушылар мен багажды автомобиль кӛлігімен халықаралық 

және облысаралық тасымалдау Қазақстан халқы санының ӛсуі және 

ҧтқырлық дәрежесінің ҧлғаюы салдарынан даму ҥрдісі бар елдің тыныс-

тіршілігін қамтамасыз етудің тҧрақты элементі болып табылады.  

2. Халықаралық және облысаралық тасымалдардың негізгі 

проблемалары кӛліктің басқа тҥрлерімен, бірінші кезекте теміржолмен 

бәсекелестіктің жоғары деңгейі және заңсыз тасымалдардың дамуы болып 

табылады. Осы екі фактордың тасымалдаушылардың қызметіне әсер етуінің 

салдары автокӛлік қҧралдары паркінің жоғары тозу деңгейіне себепші болған 

және тасымалдау қауіпсіздігіне және жҥргізуші кадрларының тапшылығына 

теріс әсер ететін тасымалдардың тӛмен кірістілігі мен рентабельділігі болып 

табылады.   

3. Короновирустың COVID-19 пандемиясы және онымен байланысты 

карантиндік шектеулер халықаралық және облысаралық тасымалдарды 

жҥзеге асыруды тоқтатты және осы кезеңнің ерекшелігі 2020 жылғы 16 

наурыздан 2022 жылғы сәуірге дейін бастап қазіргі уақытқа дейін 

қолданыстағы автовокзалдар мен кәсіпорындардың қызметіне бҧрын-соңды 

болмаған тыйым салу болып табылады. Осының нәтижесінде бірқатар 

кәсіпорындар мен автовокзалдар банкротқа ҧшырады (Рудный, Петропавл, 

Екібастҧз қалаларының автовокзалдары жабылып, сатуға қойылды және т.б.), 

ал тасымалдаушылар кӛлеңкелі экономиканың ӛсуін кҥшейте отырып, заңсыз 

режимде жҧмыс істей бастайды немесе тасымалдардың басқа тҥрлеріне кетеді. 

 

2. ТАСЫМАЛДАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ  
 

Қолданыстағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық база 

Халықаралық және облысаралық қатынаста жолаушыларды тасымалдау 

Қазақстан Республикасының кодекстерімен және заңдарымен, сондай-ақ 

нормативтік қҧқықтық актілермен реттеледі. Осы тасымалдарды 

ҧйымдастырудың жалпы қоғамдық және азаматтық қағидаттары мен ережелері 

кодекстерде келтірілген – Азаматтық, еңбек, салық, кәсіпкерлік, экологиялық, 

жер кодекстерімен және "әкімшілік қҧқық бҧзушылық туралы" кодекспен, 

сондай-ақ лицензиялау туралы, Жеке кәсіпкерлік туралы, ӛрт қауіпсіздігі 

туралы, Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы, Шаруашылық серіктестіктері туралы, жҧмыскер еңбек 

(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның ӛмірі мен денсаулығына зиян 

келтіргені ҥшін жҧмыс берушінің азаматтық-қҧқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру туралы, тҧтынушылардың қҧқықтарын қорғау туралы, 

Мемлекеттік статистика туралы, Рҧқсаттар және хабарламалар, ӛзін-ӛзі реттеу 

туралы. 

Жолаушыларды автокӛлікпен тасымалдауды ҧйымдастыру бойынша ҚР 

заңнамасында келесі заңдарда кӛрсетілген ережелер қолданылады: "кӛлік 

туралы", "Автомобиль кӛлігі туралы", "кӛлік қҧралдары иелерінің азаматтық-

қҧқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы", "тасымалдаушының 

жолаушылар алдындағы азаматтық-қҧқықтық жауапкершілігін міндетті 
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сақтандыру туралы", "Жол жҥрісі туралы", "Жол жҥрісі қауіпсіздігі туралы", 

"Жергілікті мемлекеттік басқару және ӛзін-ӛзі басқару туралы". Техникалық 

реттеу саласында автокӛлік қызметі "Техникалық реттеу туралы" Заңның, 

"доңғалақты кӛлік қҧралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының 

техникалық регламентінің, ҚР ҧлттық және мемлекеттік стандарттарының 

ережелеріне жатады. 

"Кӛлік туралы" заңда [6] қаралып отырған жолаушылар тасымалын 

жҥзеге асырудың жеке, яғни мемлекеттік емес сипаты туралы ережелер 

келтірілген.  

"Автомобиль кӛлігі туралы" заң [8] жолаушыларды автомобиль кӛлігімен 

тасымалдауды ҧйымдастыру және жҥзеге асыру ҥшін негіз болып табылады. 

Бҧл заңда: 

 жолаушылар мен багажды автомобильмен тасымалдау тҥрлері; 

 тасымалдаушыларға және автокӛлік қҧралдарына тасымалдау 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бӛлігінде қойылатын талаптар; 

 мемлекеттік реттеу және бақылау жӛніндегі; 

 уәкілетті органның қҧзыреті (ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті); 

 жергілікті ӛкілді және атқарушы органдардың қҧзыреті; 

 лауазымды тҧлғалардың қҧқықтары мен міндеттері; 

 тасымалдаушылардың қызметін лицензиялау туралы ереже; 

 автомобиль кӛлігі саласындағы міндетті сақтандыру; 

 тариф бойынша ереже (жолаушылардың жол жҥру қҧны); 

 тасымалдарды мемлекеттік бақылау жҥргізудің нысандары мен әдістері 

бойынша ережелер; 

 шетелдік АТС-ның Қазақстан аумағы арқылы ӛту тәртібі; 

 Қазақстан аумағынан отандық АТС шығу және оларға шетелдік рҧқсат 

беру тәртібі;; 

 жолаушының қҧқықтары мен міндеттері; 

 жолаушылар мен багажды автомобильмен тҧрақты тасымалдауды 

ҧйымдастыру және жҥзеге асыру; 

 автовокзалдардың, автостанциялардың және жолаушыларға қызмет 

кӛрсету пункттерінің қызметін ҧйымдастыру; 

 тасымалдаушының қҧқықтары мен міндеттері; 

 жолаушыларды республикаішілік тҧрақты тасымалдауды ҧйымдастыру 

жӛніндегі шарттың; 

 жолаушыларды тҧрақты емес тасымалдауды жҥзеге асыру жӛніндегі 

ереже; 

 жолаушылар мен багажды тасымалдау ережелерін; 

 халықаралық автомобиль тасымалдарын мемлекеттік реттеу жӛніндегі 

ереженің; 

 жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық тасымалдауды 

ҧйымдастыру және жҥзеге асыру жӛніндегі ережені бекіту туралы; 

 халықаралық тасымалдарды жҥзеге асыратын тасымалдаушыларға, 

жҥргізушілерге және АТС-қа қойылатын талаптардың; 
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 тасымалдаушының жолаушы мен багажды жӛнелтуді кідірткені немесе 

межелі пунктке кешігіп келгені ҥшін жауапкершілігін. 

Қазақстан Республикасының жолаушылар автомобиль кӛлігі саласындағы 

заңнамасының негізгі ережелерін іске асыру ҥшін тиісті нормативтік қҧқықтық 

актілер бекітілді. Халықаралық және облысаралық тасымалдарды ҧйымдастыру 

жӛніндегі негізгі нормативтік қҧқықтық акт "автомобиль кӛлігімен 

жолаушылар мен багажды тасымалдау ережелері" (бҧдан әрі – тасымалдау 

ережелері) болып табылады [9]. Онда осы тасымалдауды жҥзеге асыру ҥшін 

келесі маңызды ережелер ҧсынылған: 

 жолаушылар тасымалы тҥрлерінің жіктелуі; 

 жолаушыларды тасымалдауға жіберілген жҥргізушілердің тәжірибесіне 

қойылатын талаптар; 

 бағыттарды ашу тәртібі және тізілімді жҥргізу;; 

 қол жҥгі мен багажды алып жҥру ережелері; 

 халықаралық және облысаралық жолаушылар тасымалында жол жҥру 

және багажды алып жҥру ақысын тӛлеу және тіркеу; 

 ҧйымдастыру тәртібі – Тасымалдауды ҧйымдастырушы, қозғалыс 

кестелерін келісу, тасымалдаушыларды таңдау); 

 халықаралық тасымалдарды ҧйымдастыру тәртібі (тасымалдаушыларды 

таңдау, қозғалыс схемалары мен кестесін, жол жҥру тарифтерін шетелдік 

тараппен келісу, тасымалдарды жҥзеге асыру туралы шартқа қол қою, 

жол жҥруге рҧқсат беру); 

 жҥргізушілерді рейс алдында және рейстен кейін медициналық тексеруді 

ҧйымдастыру тәртібі; 

 жол жҥру қҧжаттарын (билеттерді) сату тәртібі; 

 багажды қабылдау, сақтау және беру тәртібі; 

 жолаушыларды республикаішілік тҧрақты тасымалдауда маршруттарға 

қызмет кӛрсету қҧқығына конкурстар ҧйымдастыру тәртібі (конкурстық 

комиссия қҧру, конкурстық ҧсыныстардың мазмҧны, конкурстарды 

ҧйымдастыру және ӛткізу, маршрутқа қызмет кӛрсету қҧқығына куәлік 

беру); 

 тҧрақты емес жолаушылар тасымалын ҧйымдастыру және жҥзеге асыру 

тәртібі (АТС жҥргізушісінде лицензияның, борт журналының болуы 

бойынша талаптар, автовокзалдар мен автостанциялардан, сондай-ақ 

аялдама пункттерінен жолаушыларды отырғызуға және тҥсіруге тыйым 

салу, жол жҥру тӛлемі жолаушымен жасалған шарт бойынша жҥзеге 

асырылады); 

 балалардың ҧйымдасқан топтарын ҧйымдастыру және жҥзеге асыру; 

 автобустардың санитарлық жағдайына, сыртқы безендірілуіне және 

жабдықталуына қойылатын талаптар.; 

 автовокзалдарға, автостанцияларға және жолаушыларға қызмет кӛрсету 

пункттеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуі (ҥй-жайлардың қҧрамы, 

жолаушыларға кӛрсетілетін қызметтердің функциялары мен тізбесі, 
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тасымалдаушылармен шарттар, жолаушыларды ақпараттық қамтамасыз 

ету, автобустар қозғалысына диспетчерлік басшылықты ҧйымдастыру); 

 жолаушыларды отырғызу және тҥсіру пункттеріне қойылатын талаптар; 

 тасымалдау ережесінің қосымшаларында борт журналының, жол 

парағының, маршрутқа қызмет кӛрсету қҧқығына куәліктің, 

жолаушыларды халықаралық тасымалдауды жҥзеге асыруға рҧқсаттың, 

жол жҥру қҧжаттарының (билеттердің) және багаж тҥбіртектерінің 

нысандары, конкурстық ҧсыныстарды бағалау шәкілдері, конкурсқа 

қатысушы туралы ақпарат, Конкурс ӛткізу туралы хабарландыру, 

конкурстық ҧсыныстарды бағалау парағы, рейстерді орындау туралы 

анықтама беріледі. 

Қолданыстағы заңнамалық және нормативтік құқықтық базаны 

бағалау (проблемалар мен шешу жолдары) 

Жолаушыларды халықаралық және облысаралық тасымалдауды жҥзеге 

асыру кезінде автокӛліктің жҧмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік-

қҧқықтық базасы жалпы қалыптасқан, мемлекет пен халықтың осы 

тасымалдарды жҥзеге асыруға қойылатын барлық талаптарын қамтудағы 

кешенділігімен және жҥйелілігімен сипатталады. Заңнама ережелері 

мемлекеттік органдардың, тасымалдаушылар мен халықтың ӛзара қарым-

қатынасын қамтиды және автомобиль жолаушылар тасымалдарының 

қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге бағытталған.  

Сонымен бірге, осы бағытта ел заңнамасының жеткіліксіз пысықталуы 

орын алып отыр, соның салдарынан тасымалдарды дамытуда проблемалар 

туындайды. 

Саланың жҧмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік-қҧқықтық 

базасында заңсыз тасымалдарды жою және жҥзеге асыруға жол бермеу 

жӛніндегі ережелер жоқ. Заңсыз тасымалдарға тыйым салу қарастырылып 

отырған тасымалдардың басты проблемасы ретінде ҚР заңнамасында кӛрініс 

табуы тиіс, ал НҚА-да заңнамалық тыйымды іске асыру жӛніндегі ережелер, 

сондай-ақ кӛптеген жеке тҧлғалардың-жеке автобустардың иелерінің заңсыз 

бизнеске кетуіне мҥмкіндік бермейтін нормалар кӛрсетілуі тиіс. Мемлекеттік 

органдар (Кӛлік инспекциясы, ІІМ) қабылдайтын шаралар бір реттік сипатқа ие 

және формальды сипатқа ие (тҧрақты маршруттардың тасымалдаушыларын 

тексереді және заңсыз тасымалдаушыларға қатысы жоқ), сондықтан талап 

етілетін нәтиже бермейді. Бҧл жерде заңсыз тасымалдармен кҥресте жҥйелілік 

қажет, ал ҚР заңнамасына тиісті нормаларды енгізу ғана жҥйелілік бере алады.  

Заңнамада және НҚА-да екінші кемшілік автовокзалдардың 

(автостанциялардың) тасымалдаушылармен ҥлестес болуына жол бермеу 

жӛніндегі ережелердің болмауы болып табылады. Тараптардың аффилиирленуі 

автовокзалға оларға жақын тасымалдаушыларға тасымалдауды жҥзеге асыру 

бойынша тиімді жағдайларды қамтамасыз етуге – басқа тасымалдаушылардың 

автобустарымен салыстырғанда олардың автобустарының толтырылуын 

арттыруға мҥмкіндік береді. Серіктестіктің әртҥрлі нысандары бар – кӛлік 

кәсіпорнын тікелей иеленуден бастап тараптардың иелері арасындағы келісімге 
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дейін. ҚР заңнамасына тараптардың ҥлестестігіне тыйым салуды, ал НҚА-да 

заңнамалық нормаларды іске асыру тетіктерін енгізу қажет. 

Сондай-ақ, қазіргі уақытта пандемияға байланысты алдыңғы қатарлы 

цифрлық технологияларды дамыту бойынша бекітілген ережелер мен 

нормаларды іске асыру бойынша қиындық орын алып отырғанын атап ӛту 

қажет. Оларды енгізуге бизнесті жҥргізуді жеңілдететін және ҧсынылатын 

Кӛлік қызметтерінің сапасын жақсартатын тасымалдаушылардың (және 

автовокзалдардың) бытыраңқылығы, сондай-ақ заңнамада тиісті ережелердің 

болмауы кедергі келтіреді.  

Цифрлық технологияларды қолдану бағыты алуан тҥрлі: Кӛлік комитеті 

енгізетін бірыңғай электрондық кӛлік қҧжаттарынан және жол учаскелерінде 

кӛлік қҧралдарын тіркегеннен бастап халықаралық және облысаралық 

тасымалдарда электрондық билеттеудің бірыңғай жҥйесін қҧруға дейін.  

2013 жылы ҚР заңнамасында кейбір Республикалық маңызы бар 

автомобиль жолдары бойынша жҥру ақысы туралы ереже қабылданды [16]. Бҧл 

ретте автомагистральдардың ақылы учаскелері бойынша жол ақысын тӛлеу 

бойынша автокӛліктің жеңілдікті санаттарының тізбесін белгілеу туралы 

ережеде автобустардың тҧрақты халықаралық және облысаралық жолаушылар 

тасымалдарында тегін жол жҥруін енгізу ҥшін тҧжырымдау жеткілікті айқын 

кӛрсетілмеген. Ӛңірлер бойынша 78 тыңдауға және осы мәселені қарауға 

қарамастан, "Атамекен" Ҧлттық Кәсіпкерлер палатасының бастамасы бойынша 

ақы жинауға жауапты ҧйым ("Қазавтожол" АҚ) автобустардың тҧрақты 

қатынаста жҥруі ҥшін ақы алуды жалғастыруда.   

 

2.1. Жолаушыларды автомобильмен халықаралық тасымалдауды 

ҧйымдастыру 

Халықаралық қатынаста тасымалдауды жҥзеге асыру ҥшін Еуропа мен 

Азияның 49 елінің ҥкіметтерімен Тараптар арасында жолаушылар мен жҥктерді 

автомобильмен тасымалдауды жҥзеге асыру туралы ҥкіметаралық келісімдер 

жасалды.  

Шарттардың негізгі ережелері келесі элементтер болып табылады: 

 жолаушыларды тҧрақты және тҧрақты емес тасымалдау Тараптардың 

қҧзыретті органдары беретін рҧқсаттардың негізінде жҥзеге 

асырылады; 

 жолаушылардың тҧрақты емес тасымалдарына рҧқсат Келісімде 

келтірілген жағдайлар бойынша талап етілмейді; 

 тҧрақты емес тасымалдарды орындауға рҧқсаттардың санын 

Тараптардың қҧзыретті органдары келіседі; 

 ҥшінші елдерге жолаушыларды тасымалдау кезінде арнайы рҧқсат 

талап етіледі; 

 Тараптар мемлекеттерінің халықаралық тасымалдарды жҥзеге 

асыратын автокӛлік қҧралдарында ӛз мемлекетінің тіркеу және айырым 

белгілері болуы тиіс.; 

 автокӛлік қҧралының жҥргізушісінде 1968 жылғы 8 қарашадағы Жол 

қозғалысы туралы конвенцияның талаптарына сәйкес келетін ҧлттық 
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немесе халықаралық жҥргізуші куәлігі және автокӛлік қҧралына 

арналған ҧлттық тіркеу қҧжаттары болуы тиіс; 

 жолаушыларды тасымалдау автокӛлік қҧралдары иелерінің ҥшінші 

тҧлғаларға келтірілген залал ҥшін азаматтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру шартымен жҥзеге асырылады. Тасымалдаушы кӛрсетілген 

тасымалдарды орындайтын әрбір автокӛлік қҧралын алдын ала 

сақтандыруға міндетті; 

 Келісімнің ережелерін іске асыру және Даулы мәселелерді шешу ҥшін 

Тараптардың қҧзыретті органдарының ӛкілдерінен Бірлескен комиссия 

қҧрылады.     

Халықаралық жолаушылар тасымалы жҥзеге асырылатын екіжақты 

ҥкіметаралық келісімдердің тізбесіне мыналар кіреді: 

1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен Қытай Халық 

Республикасының Ҥкіметі арасындағы халықаралық автомобиль 

қатынасы туралы 1992 жылғы 26 қыркҥйектегі келісім  

2. 1993 жылғы 22 қазандағы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен 

Моңғолия Ҥкіметі арасындағы Жолаушылар мен жҥктерді автомобиль 

кӛлігімен халықаралық тасымалдау туралы келісім  

3. 2003 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен 

Ресей Федерациясының Ҥкіметі арасындағы халықаралық автомобиль 

қатынасы туралы келісім 

4. 2003 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі 

мен Қырғыз Республикасының Ҥкіметі арасындағы халықаралық 

автомобиль қатынасы туралы келісім 

5. 2006 жылғы 20 наурыздағы Қазақстан Республикасының Ҥкіметі мен 

Ӛзбекстан Республикасының Ҥкіметі арасындағы халықаралық 

автомобиль қатынасы туралы келісім 

3-қосымшада мысал ретінде Ресей Федерациясымен жасалған осындай 

шарт келтірілген. 

Бҧдан басқа, Қазақстан жекелеген элементтер: Шанхай, Вена, цифрлық 

тахографтар және т. б. бойынша халықаралық автомобиль тасымалдарын 

реттейтін бірқатар ӛңірлік және халықаралық келісімдер мен конвенцияларға 

кірді.  

Рҧқсат беру жҥйесінің қолданылу тәртібі Кӛлік және коммуникация 

министрлігінің 1999 жылғы 13 желтоқсандағы № 904 – 1 бҧйрығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасында Халықаралық автомобиль 

тасымалдарын жҥзеге асыру кезінде рҧқсат беру жҥйесін қолдану жӛніндегі 

Қағидалармен айқындалған. 

Жоғарыда атап ӛтілгендей, жолаушыларды және жҥктерді тасымалдауды 

жҥзеге асыру туралы халықаралық шарттар жолаушыларды автомобильмен 

халықаралық тасымалдауды ҧйымдастырудың негізі болып табылады. 

Халықаралық маршрутты ашу мынадай ретпен жҥргізіледі. Тасымалдаушы 

халықтың халықаралық қатынастағы тасымалдарға қажеттіліктерін талдау 

негізінде шетелдік тараптың аумағында контрагентті (тасымалдаушыны) 

табады және онымен тасымалдарды тепе-теңдік негізде жҥзеге асыруға шарт 
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жасасады. Бҧл ретте екі Тараптың тасымалдаушылары автобустардың қозғалыс 

кестесін, схемасын, сондай-ақ жол жҥру тарифтерін ӛзара келіседі. Бҧдан әрі 

әрбір тасымалдаушы тиісті қҧжаттарды (ӛтінімді) ӛзінің қҧзыретті органының 

келісуіне жібереді.  

Қҧзыретті кӛлік органдары ішкі заңдардың талаптарын ескере отырып 

(ҚР - да-жолаушылар мен багажды автомобиль кӛлігімен тасымалдау 

қағидалары) автобустардың қозғалыс схемасын, сондай-ақ тарифтерді келіседі. 

Кӛліктің қҧзыретті органдары кӛрсетілген қҧжаттарды келіскеннен кейін 

қазақстандық тарап шетелдік тасымалдаушыға тасымалдау ҥшін рҧқсат береді, 

ал ӛз кезегінде шетелдік тарап қазақстандық тасымалдаушыға ӛз рҧқсатын 

береді. Рҧқсат бланкілері жарамдылық мерзімі 5 жылға дейін беріледі және 

тегін болып табылады.  

Тҧрақты емес жолаушылар тасымалдары біржолғы рҧқсат бланкісі 

негізінде жҥзеге асырылады. Рҧқсаттардың саны Тараптар 

тасымалдаушыларының қажеттілігі мен мемлекеттің мҥдделерін ескере 

отырып, бірлескен комиссияның отырыстарында жыл сайын белгіленеді.  

Тҧрақты маршруттарды жҥзеге асыру кезінде тасымалдаушылар 

автобустардың қозғалыс кестелерін сақтауға міндетті, ал Жолаушыларды 

отырғызу/тҥсіру автовокзалдар мен автостанцияларда ғана жҥргізілуге тиіс. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 

арасында 69 тҧрақты автобус маршруты, Ӛзбекстан Республикасымен 24 

жолаушылар маршруты, Қытай Халық Республикасымен 14 маршрут, Қырғыз 

Республикасымен 8 маршрут және Моңғолиямен 2 маршрут жҧмыс істейді. 

13-кестеде елдің ӛңірлері бойынша халықаралық маршруттардың саны 

келтірілген.  

Кесте 13. Қазақстан ӛңірлері бойынша жолаушылар автомобиль 

тасымалдарының халықаралық бағыттарын бӛлу 
р/б №  Аймақ Маршруттар саны 

1 Нур-Султан қ. 3 

2 Алматы қ. 12 

3 Шымкент қ. 5 

4 Акмолаобл. 2 

5 Алматы обл. 13 

6 Атырау обл. 1 

7 Ақтобе обл. 8 

8 Қарағанды обл. 9 

9 Костанай обл. 7 

10 Қызылорда обл.  2 

11 БҚО 6 

12 ШҚО 15 

13 СҚО 7 

14 Туркестан обл. 11 

15 Павлодар обл. 11 

16 Жамбыл обл. 5 

17 Маңғыстау обл. 0 

                                                          Всего 117 
Дереккӛз: ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті 
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Мемлекеттік органдар мен тасымалдаушылардың ӛзара іс-қимылы 

Мемлекеттік органдар мен тасымалдаушылардың ҧйым жанындағы ӛзара 

іс-қимыл тәртібі заңнамалық және нормативтік қҧқықтық актілерде 

кӛрсетілген. 4-суретте Қазақстанның мемлекеттік органдарының, шет елдердің 

қҧзыретті органдарының және автомобиль жолаушылар 

тасымалдаушыларының ӛзара іс-қимылының схемасы келтірілген. 
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Халықаралық тасымалдарды ҧйымдастыру кезінде мемлекеттік органдар  

мен автомобиль тасымалдаушыларының ӛзара іс-қимыл схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Дереккӛз: Қазақстан автокӛлік Одағы дайындаған 

 

Сурет 4. Халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру кезінде мемлекеттік органдар мен автомобиль 

тасымалдаушыларының өзара іс-қимыл схемасы 

Жол қозғалысы 

қауіпсіздігінің сақталуын 

бақылау 

Автомобиль 

тасымалдаушылары 
Жергілікті атқарушы органдар 

(әкімдіктер) 

Орталық уәкілетті орган 

((ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті) 
 

Шет елдердің қҧзыретті 

органдары 
ҚР ІІМ 

- тасымалдарды жҥзеге асыру туралы 

екіжақты ҥкіметаралық келісімдер 

жасасу; 

- маршруттарды, қозғалыс схемалары 

мен кестелерін келісу; 

- бағдарлар бойынша 

тасымалдаушыларды тепе-теңдік 

негізде келісу; 

- тасымалдауға рҧқсат бланкілерімен 

алмасу 

- - тасымалдарды жҥзеге асыру туралы екіжақты 

ҥкіметаралық келісімдер жасасу; 

- маршруттарды, қозғалыс схемалары мен 

кестелерін келісу; 

- бағдарлар бойынша тасымалдаушыларды 

тепе-теңдік негізде келісу; 

- тасымалдауға рҧқсат бланкілерімен алмасу 

Халықаралық маршруттар мен 

автотасымалдаушылардың тізілімін жҥргізу 

Тасымалдаушыларға әрбір кӛлік қҧралына 

маршруттарды пайдалану қҧқығына Куәліктер 

беру 

Жеке тҧлға ҚР заңнамасының сақталуын 

бақылаудың болмауы. автобус иелері. Соның 

салдары-заңсыз тасымалдарды дамыту. 

Тҧрақты емес қатынаста 

тасымалдаушыларды қызметке жіберу 

(халықаралық автотасымалдаушылардың 
тізілімін жҥргізу және қызметін жҥзеге 

асыруға лицензиялар беру) 

Тасымалдаушылардың ҚР заңнамасын 

сақтауын бақылауды ҧйымдастыру 

Бірлескен 

комиссиялар 

отырыстарының 

хаттамалары 

Маршруттарды 

пайдалану қҧқығына 

арналған куәліктер 

Қызметті жҥзеге 

асыруға 

арналған 

лицензиялар 

Ҥкіметаралық 

келісімдер 

Рҧқсат 

бланкілері 

Тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салу 

проблемасы бойынша шаралар қолданбау. 

Тергеу-тасымалдауды толық тоқтату, заңсыз 

тасымалдауды дамыту 
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ҚХР-мен жолаушылар тасымалын ұйымдастыру тәртібі 

Жолаушылар тасымалын ҧйымдастыру мәселелері Қазақстан 

Республикасының Ҥкіметі мен Қытай Халық Республикасының Ҥкіметі 

арасындағы халықаралық автомобиль қатынасы туралы 1992 жылғы 26 

қыркҥйектегі келісіммен және Қазақстан Республикасының Инвестициялар 

және даму министрлігі мен Қытай Халық Республикасының Кӛлік министрлігі 

арасындағы 2016 жылғы Халықаралық автомобиль тасымалдарына рҧқсаттар 

жҥйесін қҧру туралы хаттамамен регламенттелген. 

Хаттамаға сәйкес ҚР мен ҚХР арасындағы тҧрақты автобус тасымалдары 

Тараптардың қҧзыретті кӛлік органдары арасында келісілген кестелер, 

автобустар қозғалысының схемасы мен тарифтер негізінде жҥзеге асырылады  

(ҚР-мен ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті, ҚХР-мен ҚХР ШҦАА 

коммуникациялар департаменті), сондай-ақ "А"тҥріндегі рҧқсат бланкісі. 

Тараптардың қҧзыретті органдары жыл сайын 300 бірлікке дейінгі 

мӛлшерде "А" тҥріндегі рҧқсат бланкілерімен тепе-тең алмасуды жҥргізеді. 

Тҧрақты емес тасымалдар Тараптардың шекара маңындағы терминалдары 

арасында (шекарадан 90 км-ге дейін) "В" тҥріндегі рҧқсат бланкісі негізінде 

жҥзеге асырылады. 

Жыл сайын елдер арасында тепе-теңдік негізде шамамен 2000 бірлік "в" 

тҥріндегі рҧқсат бланкілерімен алмасу жҥргізіледі. 

"А" тҥріндегі рҧқсат бланкілерін алу ҥшін алым мӛлшерлемелері 10 АЕК, 

"В" бланкісі 1 АЕК (ҚР СК белгіленген) қҧрайды. 

Қазіргі уақытта барлық тҧрақты автобус тасымалдары Қазақстанның 

Қытаймен және ҚХР ШҦАА шекаралас облыстарының аумақтарында 

орналасқан елді мекендер арасында ҧйымдастырылған. 

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасында 

14 жолаушылар бағыты жҧмыс істейді: 

"Алматы-Ҥрімші, Тачен, Инин" 

"Ҥрімші-Шымкент (тестілік), Қордай, Семей, Талдықорған" 

"Жаркент-Қорғас, Инин" 

"Ҥржар-Тачен" 

"Бақты-Пакиту" 

"Зайсан – Зимҧнай" 

"Достық-Алашанькоу". 

РФ, КР, РУ және Моңғолиямен жолаушылар тасымалын 

ұйымдастыру тәртібі 

Ресей Федерациясымен, Қырғыз Республикасымен, Ресей 

Федерациясымен және Моңғолиямен тҧрақты автобус тасымалдарын 

ҧйымдастыру принциптері бірдей және елдер арасында жасалған ҥкіметаралық 

келісімдермен реттеледі. 

Кӛрсетілген елдермен тҧрақты автобус тасымалдарын жҥзеге асыру ҥшін 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҥшін қазақстандық тасымалдаушы шетелдік 

тасымалдаушылармен тепе-теңдік негізде тасымалдарды жҥзеге асыруға шарт 

жасасады. 
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Сондай-ақ олар автобустардың қозғалыс кестелерін, схемаларын, сондай-

ақ тарифтерді ӛзара келіседі және әрбір тасымалдаушы осы қҧжаттарды ӛзінің 

қҧзыретті кӛлік органының келісуіне жібереді.  

Қҧзыретті кӛлік органдары ішкі заңнаманың талаптарын ескере отырып 

(ҚР-да жолаушылар мен багажды автомобиль кӛлігімен тасымалдау 

қағидалары) автобустардың қозғалыс схемасын, сондай-ақ тарифтерді келіседі. 

Кӛрсетілген қҧжаттарды кӛліктің қҧзыретті органдары келіскеннен кейін 

қазақстандық тарап шетелдік тасымалдаушыға тасымалдау ҥшін, ал шетелдік 

Тарап ӛз кезегінде қазақстандық тасымалдаушы ҥшін рҧқсат береді. Рҧқсат 

бланкілері жарамдылық мерзімі 5 жылға дейін беріледі және тегін болып 

табылады.  

Тҧрақты емес жолаушылар тасымалдары біржолғы рҧқсат бланкісі 

негізінде жҥзеге асырылады. Жыл сайын кӛліктің қҧзыретті органдары оларды 

Тараптар тасымалдаушыларының қажеттіліктері мен мемлекеттің мҥдделерін 

ескере отырып жҥргізеді.  

Тҧрақты маршруттарды жҥзеге асыру кезінде тасымалдаушылар 

автобустардың қозғалыс кестелерін сақтауға міндетті және жолаушыларды 

отырғызу/тҥсіру автовокзалдар мен автостанцияларда ғана жҥргізілуге тиіс. 

Қазақстан мен Ресей арасында 69 бағыт жҧмыс істейді: 

"Шымкент-Мәскеу" 

"Павлодар-Екатеринбург" 

"Жібек Жолы – Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск" 

"Қарағанды-Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк"  

"Петропавл-Сургут, Магнитогорск" 

"Сарыағаш-Омбы, Красноярск" 

"Теміртау-Междуреченск" 

"Ақтӛбе – Хоккей" 

"Орал-Самара". 

Қазақстан мен Ӛзбекстан арасында 24 жолаушылар бағыты жҧмыс 

істейді: 

"Алматы-Ташкент, Чирчик, Ферғана және Ходжейли" 

"Ҥш Қоңыр-Ташкент, Нҥкіс, Шірікші, Самарқанд, Ҥргеніш, Шымбай, 

Тахтақҧпыр" 

"Шымкент-Чирчик, Ташкент" 

"Ташкент-Нҧр-Сҧлтан, Жібек Жолы, Жетісай, Тҥркістан, Тараз,  

Қызылорда, Жаркент" 

"Тҥркістан-Самарқанд" 

"Қызылорда-Ширшық" 

3 бағытты ашу бойынша жҧмыстар жҥргізілуде: 

"Ақтау – Нӛкіс"," Атырау – Нӛкіс","Алматы – Самарқанд". 

Қазақстан мен Қырғызстан арасында 8 жолаушылар бағыты жҧмыс 

істейді: 

"Алматы – Шолпан-Ата, Бішкек" 

"Шымкент-Бішкек, Ананьево" 

"Бішкек-Жібек Жолы, Тараз" 
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"Қара-Суу-Кант" 

"Токмок-Масанчи" 

Қазақстан мен Моңғолия арасында 2 жолаушылар бағыты жҧмыс 

істейді: 

"Қарағанды-Баян-Ӛлгей"  

"Алматы-Баян-Ӛлгей". 

Халықаралық қатынаста жолаушыларды тасымалдау маршруттарының 

сипаттамалары 1-қосымшада келтірілген. 

Халықаралық қатынаста тасымалдауды жүзеге асырудағы 

проблемалар 

Ресей Федерациясымен, Қырғызстанмен және Моңғолиямен халықаралық 

жолаушылар тасымалы саласында минивендермен жолаушыларды заңсыз 

тасымалдауды жҥзеге асыру ҥрдісі кҥшеюде. Кӛлік қҧралдарының бҧл тҥрі 

жеңіл автокӛлік қҧралдарының санатына жатады (жҥргізуші орнынан басқа 

сегізден аспайтын отыратын орны бар). 

Қазіргі уақытта мҧндай тасымалдардың алдын алу ҥшін бақылау тетіктері 

заңнамалық тҥрде жоқ. 

Сондай-ақ тасымалдау процесінің ӛзі уәкілетті органдарға 

жолаушыларды жалдау бойынша тасымалдау фактісін белгілеуге мҥмкіндік 

бермейді, ӛйткені жолаушылар әртҥрлі жерлерде, олардың тҧрғылықты жері 

бойынша іріктеледі, ал тасымалдаудың ӛзі "туыстарын тасымалдау" және т. б. 

ҧранымен жҥзеге асырылады. 

Жаз мезгілінде Қазақстан мен Моңғолия қалалары арасында ҚР мен 

Моңғолияда тіркелген жҥзден астам минивен жҧмыс істейді, ал Ресей мен 

Қырғызстанның шекаралас аймақтарының қатынасында осындай бірнеше 

жҥздеген автомобиль бар. 

Бҧл минивендер ЖКО жиі жасайды, ӛйткені жолаушылар тасымалының 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заңнаманың барлық талаптарын 

олар орындамайды. Мысалы, кейбір автомобильдерде руль оң жағында 

орналасқан, минивенді тек бір жҥргізуші басқарады, ол іс жҥзінде Еңбек және 

демалыс режимін сақтауға мҥмкіндігі жоқ (мысалы, ҚР Нҧр-сҧлтан қаласынан 

Моңғолияның Баян-Ӛлгей қаласына дейін шамамен 2000 км). 

Минивендерді пайдалана отырып заңсыз тасымалдарды дамыту жыл 

сайын РФ, Қырғызстан және Монғолиямен тҧрақты ресми тасымалдаушыларды 

Халықаралық тасымалдар нарығынан ығыстыруда.  

Айта кету керек, 2020 жылдың наурыз айынан бастап Ресей 

Федерациясымен жолаушыларды тҧрақты тасымалдау толығымен тоқтатылды. 

Алайда, минвендермен жолаушыларды заңсыз тасымалдау жҧмысын 

жалғастыруда, осылайша Ресей Федерациясына бағытталған кӛлік нарығын 

толығымен басып алды.  

Тасымалдауды бақылауды жҥзеге асырудың дәстҥрлі ескірген әдістері 

қазіргі уақытта тиімді емес және жолаушыларды автокӛлікпен заңсыз 

тасымалдаудың алдын алу ҥшін ресурстар жеткіліксіз. 

Сондықтан мемлекеттік органдарға тасымалдау процесінің барлық 

қатысушыларына мониторинг жҥргізуге мҥмкіндік беретін қазіргі заманғы 
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ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, қашықтықтан бақылауға кӛшу 

кезінде бақылауды жҥзеге асыру форматын толық ӛзгерту ҧсынылады. 

Халықаралық және облысаралық қатынастарда, оның ішінде минивэн 

бойынша жолаушылар автомобиль тасымалдары саласындағы қызметті 

бақылау мҥмкін. Кәсіпкерлердің жҧмысын негізінен дәлелді тарап – 

тасымалдаушылардың ӛзін-ӛзі реттеу ҧйымы бақылайтын болады. Қоғамдық 

ҧйым жҧмысының тиімділігінің мысалы ретінде келесі әрекеттерді келтіруге 

болады. 2012 жылы Қостанай қаласының такси тасымалдаушылары Қостанай 

облысының таксомоторлық тасымалдау кәсіпкерлерінің ассоциациясын – 

"Народное такси"ЗТБ қҧрды. Бҧл қоғамдық ҧйым заңнамада кӛзделген 

қҧқықтарды пайдалана отырып, жол полициясымен, кӛлік инспекциясымен, 

ЖАО автокӛлікте уәкілетті органымен бірлесіп, заңсыз тасымалдаушыларды 

анықтау бойынша рейдтер ӛткізуге бастамашылық жасады.  

Сонымен қатар, әдеттегі жағдайда кӛлік қҧралының жеке иесін 

тасымалдаудың коммерциялық сипатын дәлелдеу қиын, ӛйткені мҧндай 

жҥргізушілер жолаушыларды туыстары немесе таныстары ретінде кӛрсетеді. 

Алайда, рейдке тәжірибелі мамандардың қатысуы нәтижесінде заңнама 

нормаларын бҧза отырып жҧмыс істейтін кәсіпкерлер белгіленді, бҧл 2012-2013 

жылдар кезеңінде заңға бағынатын бизнестің мҥдделеріне нҧқсан келтіретін 

заңсыз тасымалдаушылардың санын айтарлықтай азайтуға мҥмкіндік берді. 

Қостанайда шетелдік агрегаторлардың бҧзушылықтарды анықтау 

тәжірибесі ерекше қызығушылық тудырады. Содан кейін рейд барысында 

жергілікті атқарушы органдарда тіркелмеген кӛлік қҧралдарының иелерін 

коммерциялық мақсатта пайдалану ҥшін такси ретінде "Индрайверді" тарту 

жағдайлары анықталды. Бірақ хаттамаларды рәсімдеу кезінде шетелдік 

тасымалдаушы бҧл фактілерді мойындаудан бас тартты.  

Содан кейін бір айдан кейін қайта тексеру жҥргізу барысында 

коммерциялық пайдалану ҥшін тіркелмеген автомобильдерді пайдалану 

тҥріндегі нормаларды бҧзу фактілері расталды, бҧл сол кезде уәкілетті органға 

елдегі "ИНДРАЙВЕРДІҢ" қызметін талаптарға сәйкес келтіргенге дейін заңды 

негіздерде тоқтата тҧруға мҥмкіндік берді. 

Сонымен бірге, АВТОКӚЛІКТЕГІ кәсіпкерліктің шамадан тыс 

ырықтандырылуына, мемлекеттік уәкілетті органдардағы кадрлардың аздығына 

және олардың іс-қимылдарының сәйкессіздігіне байланысты Қостанайдағы 

"халықтық такси" ЗТБ-ның табысы уақытша болғанын және заңсыз тасымалдар 

жойылмағанын мойындау керек. Сонымен қатар, уақыт сын-тегеуріндерінен 

артта қалып қойған (біліктілігі мен кадрлар тапшылығынан) ӛңірлердегі ЖАО-

ның іс-қимылын әдістемелік басқаруға және ҥйлестіруге қабілетсіз орталық 

мемлекеттік уәкілетті органды пайдалана отырып, бизнеске басып кірудің және 

елден салық салынбайтын кірістерді алудың агрессивті саясатын жҥргізеді 

шетелдік компаниялар ("inDriver", "DiDi", "ЯНДЕКС" және т.б. сияқты 

"агрегаторлар" деп аталатын). Бҧл ретте автомобиль кӛлігімен жолаушылар 

тасымалын ҧйымдастыру жӛніндегі инновациялық технологияларды 

пайдаланатын халықаралық ойыншылар ӛздерінің қызметін реттеу 
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әрекеттерінен оза отырып, бағдарламалық қамтылымға және жалдамалы 

жҥргізушілермен жҧмыс істеу қағидаларына ҥнемі ӛзгерістер енгізіп отырады. 

Жоғарыда баяндалған тәжірибе, кемшіліктерді ескере отырып, болашақта 

ӛзін-ӛзі реттеуші ҧйыммен жҥйелі тҥрде тәжірибе алмасатын болады, бҧл 

заңсыз кәсіпкерлерді осы бизнестен кетуге немесе ӚРҦ-ға мҥше бола отырып, 

ресми жҧмыс істеуге мәжбҥр етеді. Бҧл бағыттағы тиімді жҧмысқа елімізде 

автомобиль кӛлігіндегі мемлекеттік саясатты бақылау және қадағалау 

саласында цифрлық технологияларды енгізу ықпал ететін болады. 

Осыған байланысты жоспарда белгілі бір жҧмыс жҥргізіледі. Заңнамаға 

(автомобиль кӛлігі туралы Заңға және әкімшілік қҧқық бҧзушылық туралы 

кодекске) және заңға тәуелді актілерге ӛзгерістер енгізілгені айқындаушы 

болып табылады. Атап айтқанда, АҚБЖ келесі ӛзгерістер енгізілді: 

1. 3 тармақтың 10 тармақшасы: 

"10) кӛлік қҧжаттарын басқарудың бірыңғай жҥйесі – автомобиль кӛлігі 

саласындағы тасымалдау қызметіне байланысты қҧжаттарды тіркеуді, есепке 

алуды, ӛңдеуді және сақтауды және осындай қҧжаттар туралы 

формалдандырылған ақпаратты тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға және 

тасымалдау процесіне қатысушыларға беруді қамтамасыз ететін ақпараттық 

жҥйе;".  

2. 6 тармақ: 

«6. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тасымалдауды жҥзеге 

асыру кезінде тасымалдаушы осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық-цифрлық қҧжат нысанында 

жол парағын ресімдейді. 

Жол парағын қағаз тасығышта ресімдеу кезінде тасымалдаушы оның 

кӛлік қҧжаттарын басқарудың бірыңғай жҥйесінде тіркелуін қамтамасыз 

етеді.». 

3.     324-тармақтың 3) тармақшасы (редакциясы ӛзгертілген): 

 "3) жолаушылар мен багажды автомобильмен тасымалдау 

маршруттарында пайдаланылатын автобустар мен шағын автобустар 

тасымалдауды ҧйымдастырушыға автокӛлік қҧралының ағымдағы орналасқан 

жері туралы нақты уақыт режимінде ақпарат бере отырып, спутниктік 

навигация аппаратурасымен, халықаралық және облысаралық тасымалдарды 

жҥзеге асыру кезінде – диспетчерлік жҥйеге жабдықталады.».  

324-1. Жолаушылар мен багажды тҧрақты емес және тҧрақты тасымалдау 

осы Қағидалардың 324-тармағы 3) тармақшасының талаптары сақталған кезде 

жҥзеге асырылады. 

4. 379-тармақтың 13-тармақшасы 

"13) жол парағында кӛлік қҧжаттарын басқарудың бірыңғай жҥйесінде 

осы Қағидалардың 200-тармағының екінші бӛлігінде кӛзделген Талапты сақтау 

туралы белгі қойылған жағдайларда жол беріледі.». 

5. 2-қосымшаның 1-ескертпесі: 

 «1. Жол парағының 19-тармағында кӛлік қҧжаттарын басқарудың 

бірыңғай жҥйесінде автовокзал белгі қояды.». 
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ӚРҦ-ның Жолаушылар тасымалы туралы Мемлекеттік органдардың 

ақпаратына қол жеткізуі заңнамаға тиісті ӛзгерістер бекітілгеннен кейін 

қолжетімді болады. Бҧл ретте ӚРҦ - ның ақпараттық базасынан деректерді 

интеграциялау мҥмкін болады, бҧл ретте заңға бағынатын ӚРҦ-ға мҥше 

тасымалдаушылар бақылауға және "СЕРГЕК" жҥйесі арқылы айыппҧлдарды 

ҧсынуға жатпайды. Автомобиль кӛлігі және ҚР ӘҚБК туралы заңға қозғалыс 

бағытын, кӛлік қҧралының иесі туралы деректерді кӛрсете отырып, жол 

парағын электрондық тҥрде ресімдеуді және автоматтандырылған онлайн 

режимде камералар арқылы анықтауға мҥмкіндік беретін нормаларды бҧзғаны 

ҥшін жауапкершілікті талап ететін ережелер енгізілді, бҧл да кәсіпкерлерді 

ресми жҧмыс істеуге ынталандыратын болады. 

Сондай-ақ нарық қатысушыларының ӛздері іске асыра алатын 

функцияларды бәсекелі ортаға беру қажет. Осының салдарынан 

тасымалдаушылардың заңнама талаптарын сақтауын бақылауды нарыққа 

қатысушылардың ӛздері жҥзеге асыратын болады.  

Халықаралық жолаушылар тасымалының екінші маңызды мәселесі-covid-

19 коронавирусының пандемиясына байланысты тасымалдаушылардың 

қызметін тоқтату. Халықаралық тасымалдарды орындауға тыйым салуды 

Жолаушылар тасымалы жҥзеге асырылатын барлық мемлекеттер қабылдады: 

Ресей Федерациясы, ҚХР, Ӛзбекстан және Қырғызстан. Тасымалдауға тыйым 

салу бизнестің осы тҥрінің қаржылық тҧрақтылығына теріс әсер етті. Мҧндай 

жағдайларда тыйым салынған жағдайды пайдалана отырып, халықтың 

халықаралық тасымалдарға деген қажеттілігін заңсыз тасымалдаушылар 

қанағаттандырады. Кӛрші елдердің тасымалдаушыларымен уағдаластық 

бойынша олар жолаушыларды шекараға жеткізеді, оларды шекарадан ӛткеннен 

кейін шетелдік Тараптың тасымалдаушылары немесе такси жҥргізушілері алып 

кетеді.  

Осылайша, халықаралық жолаушылар тасымалдарын жҥзеге асырудың 

маңызды проблемалары: заңсыз тасымалдарды дамыту және кӛрші елдермен 

қатынаста тасымалдарды тоқтату болып табылады.  

Коронавирустық пандемия кезінде тағы бір мәселе-бизнесті мемлекеттік 

қолдаудың толық болмауы. Жолаушыларды автокӛлікпен тҧрақты 

тасымалдауда кӛліктің басқа тҥрлерінен айырмашылығы жағдайды 

тҧрақтандыру бойынша ешқандай шаралар қабылданбаған: тасымалдауға 

тыйым салу жойылған жоқ, "шекараға дейін және шекарадан бастап"қағидаты 

бойынша тасымалдарды ӛзгерту бойынша шетелдік серіктестермен 

уағдаластықтар жоқ. Сондықтан бҧл мәселелерді автокәсіпорындарды сақтау 

ҥшін шҧғыл шешу қажет. 

Халықаралық тасымалдардың проблемасы сондай-ақ тӛмен кірістілік пен 

тасымалдардың рентабельділігі болып табылады. Бҧл кӛліктің басқа тҥрлерімен 

бәсекелестікпен және соның салдарынан тасымалдаудың тӛмен тарифтерімен 

байланысты. Тӛмен рентабельділіктің салдары білікті жҥргізушілердің 

тапшылығы және жылжымалы қҧрам тозуының жоғары деңгейі болып 

табылады. Бҧрын біз 7 жылдан астам пайдалану мерзімі бар автобустардың 

ҥлес салмағы 95% - ды қҧрайтынын атап ӛттік.   
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 Сондай-ақ тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз етуге 

мемлекеттік бақылаудың болмауы проблемасының бар екенін атап ӛту қажет. 

ҚР Заңнамасы бойынша мемлекеттік органдар жҥргізушілердің ауысым 

алдындағы медициналық бақылаудан ӛтуін, автобустарды техникалық 

байқаудан ӛтуін, жҥргізушілердің еңбек және демалыс режимін сақтауын 

бақылауды жҥзеге асыруға міндетті. НҚА-да жол қозғалысының алдын алу 

жӛніндегі іс-шараларды орындау (қозғалыстың ерекше жағдайларында 

жҥргізушілерге нҧсқау беру, ДБ бойынша сыныптардың жҧмыс істеуі, 

Штаттарда ДБ бойынша инспекторлардың болуы), АТС-ға мерзімді техникалық 

қызмет кӛрсету бойынша талаптар сияқты маңызды ережелер жазылмаған. 

Қозғалыс кестесінің сақталуын бақылау мҥлдем жоқ. 

 

2.2. Облысаралық қатынаста жолаушыларды тасымалдауды 

ҧйымдастыру 

Облысаралық маршруттарды ҧйымдастыру мәселелері автомобиль 

кӛлігімен жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларында (бҧдан әрі – 

қағидалар) регламенттелген. Қағидалардың ережелеріне сәйкес облысаралық 

қатынастағы автобустардың схемасы мен қозғалыс кестесі аумақтары арқылы 

маршруттар ӛтетін тиісті жергілікті атқарушы органдармен келісіледі және 

оларды уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді.  

Маршрутты бекіткеннен кейін әрбір ЖАО тасымалдаушыны ӛз 

тарапынан конкурстық негізде айқындайды. Осылайша, бір облысаралық 

маршрутқа бағыттың бастапқы және соңғы пунктінде тіркелген екі 

тасымалдаушы тепе-теңдік негізде қызмет кӛрсетеді. 

Конкурсты ӛткізу ҥшін хабарландыру беру, тасымалдаушылардың 

конкурсқа қатысу ҥшін ӛтініш беру тәртібі, Конкурстық комиссия қҧру, 

тасымалдаушылардың ӛтінімдерін қарау, конкурс жеңімпаздарын айқындау, 

сондай-ақ конкурстық комиссияның шешімдеріне шағымдану және конкурсты 

қайта ӛткізу Қағидалардың 7-тарауында регламенттелген. 

Облысаралық маршрутта жҧмыс істеу ҥшін тасымалдаушыны анықтау 

кезінде орын алған проблемалық мәселелердің бірі тасымалдаушыны 

конкурстық негізде іріктеудің сыбайлас жемқорлық сипаты болып табылады, 

ӛйткені конкурс Конкурстық комиссия мҥшелерінің қатысуымен (адами 

фактордың болуы) ӛткізіледі.  

Осыған байланысты электрондық мемлекеттік сатып алуларға ҧқсас 

конкурстық процесті толық автоматтандыру қажет. 

Бҧдан басқа, халықаралық және облысаралық автобус тасымалдарында 

қазіргі заманғы IT-технологиялар енгізілмеген, бірыңғай электрондық 

жолаушыларды билеттеу және автобустарды онлайн диспетчерлеу жоқ. 

Сондай-ақ, осы салада заңсыз тасымалдаушылардың қызметіне пәрменді 

бақылаудың болмауынан кӛлеңкелі нарық дамып келеді. 

Мемлекеттік бақылауға қатысты қазіргі уақытта елде 51 жылжымалы 

кӛліктік бақылау бекеті бар (бір ӛңір 3 бірлік), олар ӛз функцияларын 

жолдардағы автокӛлік қҧралдарын (жҥк кӛлігі, автобустар, такси, шетелдік 

кӛлік қҧралдары) физикалық тексеру арқылы орындайды. 
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Бҧл ретте, бір жылжымалы бекетке 6,5 мың км. автожолды (жалпы 

ҧзындығы 128 мың км. автожолды) және шамамен 10,7 мың бірлік ҚР 

Коммерциялық кӛлігін (жалпы 548,4 мың бірлік) және 4,7 мың бірлік шетелдік 

АТС (жалпы 240,7 мың бірлік) бақылауға келеді. 

Сондықтан Жолаушылар тасымалы қызметін жолда бақылауды жҥзеге 

асырудың қолданыстағы тетігі мен тәсілі ӛзінің абсолютті тиімсіздігін және 

қабілетсіздігін кӛрсетті. Жолдарда бақылаудың болмауы салдарынан елде 

облысаралық және халықаралық жолаушылар тасымалдарының кӛлеңкелі 

нарығы ӛркендеп келеді.   

14-кестеде тҧрақты қатынаста халықаралық тасымалдарды жҥзеге 

асыратын автокӛлік кәсіпорындарының тізбесі келтірілген.  

 

Кесте 14. Автомобиль кӛлігімен жолаушылар мен багажды облысаралық 

тҧрақты тасымалдауға қызмет кӛрсететін тасымалдаушылардың тізбесі 
 Бастықтың Т.А.Ә. Кәсіпорынның атауы (мекенжайы) 

Нур-Султан қ. 

1 
Егемберді  

Мухамидьяр Ақанҧлы                         

ТОО «АстанаТрансСервис»,  

г. Астана район Алматы: мкр. 1, д. 13-1 

2 
Таутанов  

Ерғазы Бактыгалиевич                                 

ТОО «Нҧр-Жаннат», г.Астана, 310-шы 

Гвардейской дивизии  А/В «Сапаржай»                 

3 
Маркштедер  

Валерий Филиппович 

ТОО «Euro trans», г. Астана, р/н Алматы,  

мкр. Аль-Фараби 63, кв.19 

4 
Смагулов  

Насипбай Каргулович                           

ТОО «Автобусный парк №4», г. Астана, район 

Сарыарка, пр.Победы, д. 91-а, кв. 27 

5 
Тенкебаев 

 Кайрат Каиролданович                                      

 ИП «Тенкебаев К.», г. Астана, 310-шы 

Гвардейской дивизии А/В «Сапаржай»                 

Алматы қ. 

6 
Ландау  

Сергей Фрейдевич                                    

ТОО «ФирмаТранзитСервис»,  

г. Алматы қаласы, ул. Байтҧрсынова, 147 офис 3 

7 Суендыков Толебек 
ТОО «Сайран» 

г.Алматы, ул.Толе би 294 

8 
Базаров  

Марат Намазбаевич 

ТОО «Ер-Дауит Сервис»,  

г. Алматы, ул. Утеген батыра, 76 Д   

9 Абишов Асхат                                                          
ТОО «Оптима»,  

г. Алматы, ул. Темирязев, 15 «Б» 

10 
Топиев  

Сержан Сейткемелович 

ТОО «Топиев и транспортная компания» 

г. Алматы, ул. Мынбаева 98, кв. 17 

11 Арзыкулов Айбек Мусирович ТОО «Шайхи» г. Алматы, м/район Мамыр 3, 15/4 

Акмола обл. 

12 
Шугаюпов  

Казтай Еселханович             

ТОО «Кокшетауский автобусный парк»,  

г. Кӛкшетау, ул Капцевича, 243 

13 Биниев Толеубай ИП « Биниев», г. Кӛкшетау, ул Ақан сері, 206 

14 Кульмаганбетов Талгат                               ИП «Жаксыбаев», Акмолинская область 

15 
Сағадиев  

Мурат Макежанович                             

ТОО «Степногорскавтотранс», 

г.Степногорск, а/я 131 

16 Смагулов Салим Усербаевич                                      ТОО «Рост», г. Щучинск, ул.Зеленая, д. 1 

17 Саутов Досбол Жамешович 
ИП Саутов 

г. Кокшетау, ул. Васильковский 23, кв. 53 

18 Карим Отеген Уканович ТОО «Арбакеш» г. Кокшетау, ул. Капцевича 234 
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19 
Сайдалин  

Талгат Сейтжанович 

ИП Сайдалин Т.С. 

г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, 135 кв. 22 

20 
Жарылгапов  

Бектимир Еслямбекович 

ИП Жарылгапов Б.Е. 

г. Кокшетау, МПС д.22, кв. 2 

21 
Смаков  

Марат Сайранович 

ИП Смаков М.С. 

г. Кокшетау, ул. Горького 64, кв.18  

22 
Жусупов   

Садыбек Даутович 

ИП Жусупов С.Д. 

г. Кокшетау, ул. М. Габдуллина 79, кв.38  

Алматы обл. 

23 
Логунов  

Александр Иванович 

ТОО «Капчагайский автобусный парк»,  

Алматинская область, г.Капшагай ул. 

Сейфуллина,36 

24 Бачеев Кабдыраш Жуманович ТОО «Желмая», г. Талдыкорган, ул. Абая, 333 

25 Ахметтаев Ж. 
ТОО «Каскеленский автобусный парк», 

Алматинская обл., г. Какелен, ул. Абылай хана, 192 

Ақтобе обл. 

26 
Абилов  

Аскар Маханбетович                                         

ТОО « Экспресс»,  

г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии 9 «Ж» 

27 
Шулаков 

Сембай Абдрахманович   

ТОО «Шелковый путь  ХХI»,  

г. Актобе, ул. Жангельдина 172 

28 Ерасилов А.А. 
ТОО «Автовокзал Сапар», 

 г. Актобе, пр. 312 Стрелковой дивизии, 4 

Атырау обл. 

29 
Базарбаев 

 Азамат Кайрошевич 

ТОО «ЛаваТранс»,  

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1 

Шығыс-Қазақстан обл. 

30 
Нагайцев  

Александр Арсентьевич                                      

ТОО «Восток МПП,  

ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 203  

31 
Чулаков  

Михаил Петрович 

ТОО «Восток Лайн» 

г. Усть-Каменогорск, им.Славского,48-18 

32 
Ахметов С.К. 

 

ТОО «Семей Автотранс Лайн», 

ВКО, г. Семей, ул. Ибраева, 78 

33 
Аскаров  

Химадияр Омирханович                                

ИП Аскаров,  

г. Семей, ул. Ешкеева 28 «А 

34 Балгынтаев Баттал 
ТОО «Автобусный парк» 

ВКО, г. Аягоз, ул.Сейфуллина, 91 

35 
Жарылғапов  

Елжан Толепбергенович                                                              

ИП «Жарылғапов Е.»,  

г. Семей, ул. Широкая 67 

36 
Бейсенгазин 

Алмаз                                        

ТОО «Автопассажиртранс», 

 г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 8 

37 Мендекеев Г.К. 
ПК «Авто-экспресс», г. Семей 

ул. Валиханова, 167 

38 Ткаченко С.Г. 
ИП «Ткаченко С.Г.»,  

г. Семей, ул. Дачная, 55 

Батыс-Казақстан обл. 

39 
Брманов  

Куаныш Нурлыбекович 

ТОО «Западно-Казахстанский  

автобусный парк» ЗКО, г. Уральск, п. Желаево 

40 Купешов М.А. 
ТОО «Пассажир-Авто», ЗКО, г. Уральск,  

ул. Космический, 8/1 

Жамбыл обл. 

41 
Кушикбаев Мамбет 

Айткулович 

ТОО « ТаразПассТранс», г.Тараз, пр. Жамбыла 3 

«Б» 
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42 
Ильичев  

Дмитрий Дмитриевич                        

ТОО «Dim Dimich &  Company»,  

г. Тараз, 1-ый тупик Толе би, дом 5 «А»                

43 
Какпанбаев  

Талгат Натанулы                                      

ТОО «Ақ жол-2000 »,  

Жамбылская область, п. Мойынкум 

44 
Ауесбаев Серик Ауесбаевич 

 

ТОО «Кордай жолаушы» 

п. Кордай, ул Сауранбаева, 219 

45 Сеитов Пулат Абдулаевич 
ТОО «Шахристан» 

Тараз, улица Желтоксан, дом 11 

46 
Рысалиев  

Еркебай жаркынбекулы  

ТОО «Айнур Жетинур» 

г. Тараз, Толеби 299 

47 Полатов Шахназар ТОО «АзияБекетСервис», г. Тараз, ул. Пушкина 2 

Қызылорда обл. 

48 
Ниязгалиев  

Темирхан Ниязгалиевич                           

ТОО « БауТЛиК»,  

г. Кызылорда, мкр. Саулет, 9/13 

49 
Нугманов  

Мурат Сандыбекулы                                      

ТОО « Катынас»,  

г. Кызылорда, ул. Мостовая, 1 

50 
Кулболсынов  

Бакытбек Жолмырзаевич                     

ТОО «Асар-Байконур» 

Кызылординская область, Кармакшинский р/н, 

п. Торетам, ул. Муратбаева, 84/20 

Қарағанды обл. 

51 
Григорян  

Арутюн Михайлович                           

ТОО «Автобусный парк № 3»,  

г.Караганда, ул. Бытовая, 2 

52 
Онаев  

Жанабек Казбекович                                       

ТОО «Трансагентство KZ», Караганд. обл., Абай,  

ул. 10 лет Независимости РК, стр. 4/15 

53 
Коновалов Ю.А. 

 

ТОО «Балхашские междугородние пассажирские 

перевозки» г. Балхаш, ул. Ағыбай батыра, 15 

54 Бейсенов Олег Анатольевич ИП Бейсенов г. Караганда, ул. Комисарова, 45 

55 Мусабаев А. ТОО«Аби»  г. Жезказган, ул. Дружбы, 12  

56 
Мукатов  

Ергали Максутович 

ТОО «Сапар»,  

г. Караганда, Ермекова 58/6 

Костанай обл. 

57 
Мишин  

Александр Васильевич                                                
ПК «Альтаир», г. Костанай 

58 
Кушнеров  

Николай Петрович 

ТОО «Туристтранссервис» 

г. Костанай, пр. Абая, 164 

59 
Яценко   

Александр Владимирович                    

ТОО «Лисаковсктранссервис» 

г. Лисаковск, мкрн 6,  д. 52 

60 
Бопатаев  

Кумар Махамбетович 

ТОО «Рудныйавтотранс» 

г. Рудный қаласы, ул. Топоркова, 21                        

61 Убей-Волк С.А. 
ТОО «Канон-1», г. Рудный,  

ул. Топоркова, 21А 

63 Кушнеров Н. ТОО «СП ТТS», г. Костанай, пр. Абая, 164 

Павлодар обл. 

64 
Сарбасов  

Марат Ермекович                                       

ТОО «Межгортранс-ПВ»,  

г. Павлодар, ул. Ак. Бектҧрова, 56-1 

65 
Рябов  

Николай Робертович 

ТОО «Межгортранс», 

 г. Павлодар, Административный городок                                                                            

66 
Петухов  

Александр Яковлевич 

ТОО «Автовокзал Екібастҧз» 

г. Екібастҧз  қаласы, Привокзальная кӛшесі, 1 

67 Далабаев Ануар ИП Далабаев г. Павлодар, ул. Проектная 53 

68 
Пилипенко  

Евгений Рудольфович 

ТОО «ПавлордарИнтерBUS» 

г. Павлодар, Административный городок 
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69 Рябов Н.Р. 
ТОО фирма «Межгортранс»,  

г. Павлодар, Административный городок 

70 
Тусумов  

Игорь Вениаминович 

ИП «Тусумов И.В.», г. Экибастуз,  

ул. Машхур Жусуп, д. 36, кв. 25 

Солтүстік-Қазақстан обл. 

71 
Рахимов  

Болат Кенесович                                  

ТОО «Петропавловск-NORD», 

г.Петропавловск, ул.Я.Гашека, 22 

72 
Щербаков  

Николай Александрович                               

ИП «Щербаков Н.»,  

г. Петропавловск, ул. Гоголя, дом 36, кв. 37 

73 
Чернышев  

Станислав Николаевич                                 

ТОО «Вектор-Сервис»,  

г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247А                                                         

74 
Лысенко  

Геннадий Степанович 

ТОО «Саумалкольавтотранс»,  

с. Саумалколь, ул. Янко, 164 

75 
Кажманова  

Майра Сагатбаевна 

ИП Кажманова М.С. 

СКО,  п. Тайынша, ул. Восточная, 118 

76 
Шевченко  

Марина Викторовна 

ИП Шевченко М.В. 

г. Петропавловск, ул. Сутюшева 8-5 

Шымкент қ. және Туркестан обл. 

77 Куракбаев Болат                                                                        
ТОО «Экспресс», ЮКО, Мақтаралский р/н,  

п. Атакент аулы, ул. Ташкентская 

78 Анарметов Адил 
ТОО «Автотранс» 

ЮКО, г. Шымкент, ул. Сапарбаева, 76  

79 
Тагайбеков  

Пернибек Шугалбаевич 

ТОО «Геоизол» 

ЮКО, г. Шымкент, ул.Ползунова 98 

80 Садыбай Бахтарбек 
ТОО «Қасиет ТранзитСервис» 

  ЮКО, г. Шымкент, Темирлановское шоссе, уч.1  

81 
Кыдырбаев  

Асылбек Амирбекулы                         

ТОО «Абай автобус паркі», 

ЮКО, Сарыагашский р/н, Абай аулы,  

Артыков кӛшесі,13   

82 
Козаренко  

Игорь Александрович                                      

ИП «Козаренко И.», ЮКО, Сайрамский район, п. 

Ақсукент ул. Киров кӛшесі 24 

83 Тилепбаев Н.А. 
ТОО «Оңтҥстік Тҧлпар»,  

г. Шымкент, улица Т. Рыскулова б/н 

84 Алиев  Жанабай 
ТОО «Мухтарали» 

ЮКО, Отырарский район, станция Темир 

85 Шуменов Марат 
ТОО «Достар курылыс» 

ЮКО, г. Жетысай, ул. Жургенбаева 5, кв. 12  

86 Танирбергенов Рахим 
ТОО «Жолаушы» 

ЮКО, г. Тҥркістан, Кызылординская трассасы б/н  

Мангыстау обл. 

87 

Тайшикова  

Рысканым Газизовна  

 

ИП Тайшиков Мангистауская обл., Бейнеуский  

р-он,ул.С. Датҧлы, 31 

Дереккӛз: ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті 

 

Мемлекеттік органдар мен автомобиль тасымалдаушыларының ӛзара іс-

қимылы 5-суретте кӛрсетілген. 

2-қосымшада тҧрақты қатынаста жолаушылар автокӛлігінің облысаралық 

маршруттарының сипаттамалары келтірілген.   

Облысаралық тасымалдарды жүзеге асырудағы проблемалар 
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Облысаралық қатынаста жолаушылар автотасымалдарының жҧмыс 

істеуін талдау осы тасымалдардың дамуын тежейтін екі негізгі себепті 

анықтады. 

Біріншіден, бҧл кӛліктің басқа тҥрлерімен, ең алдымен теміржол 

жолаушылар тасымалымен бәсекелестік.  

Бір жолаушыны темір жол кӛлігімен тасымалдауға арналған пайдалану 

шығыстары, демек тарифтер де Автомобиль кӛлігіне қарағанда объективті 

тӛмен. Бҧдан басқа, Қазақстан бойынша темір жолдар желісі мен облысаралық 

автомобиль жолдары желісі іс жҥзінде сәйкес келеді. Сондықтан автомобиль 

тасымалдаушылары бәсекелестікті арттыру және жолаушыларды тарту 

мақсатында тасымалдау тарифтерінің тӛмен деңгейін ҧстап тҧруға мәжбҥр. Бҧл 

фактор объективті және соның салдарынан автомобиль тарифтерінің деңгейін 

арттыру жағына елеулі әсер етуге болмайды. Сондықтан автотасымалдаудан 

тҥсетін кірістілік жеткіліксіз және тасымалдаушылардың қаржылық жағдайына, 

оның ішінде жылжымалы қҧрам паркін уақтылы жаңартуға білікті 

жҥргізушілер тапшылығының туындауына айтарлықтай дәрежеде әсер етеді.  

Облысаралық автотасымалдаудағы проблемалардың туындауының екінші 

маңызды факторы заңсыз тасымалдарды дамыту болып табылады. Тҧрақты 

емес тасымалдаушылар ретінде тіркелмеген кәсіпкерлердің тҧрақты негіздегі 

тҧрақты маршруттардағы қызметі заңсыз тасымалдар болып табылады. Соңғы 

10 жылдағы бҧл тасымалдар пандемияға дейінгі кезеңде айтарлықтай дамыды. 

Қазақстанның кейбір облыстары бойынша, әсіресе оңтҥстік облыстар бойынша 

"заңсыз иммигранттарды" тасымалдау кӛлемі тҧрақты тасымалдаушылардың 

жолаушылар айналымынан едәуір асады. Бҧл тасымалдарға тікелей заңнамалық 

тыйым тҧрақты емес тасымалдар ретінде бҥркемеленуге және мемлекеттің 

шағын бизнесті барынша ырықтандыру мен қолдауға арналған бағамына 

ҧласады. 

Жағдай коронавирустық пандемияның әсерінен және облысаралық 

тасымалдарды жҥзеге асыруға карантиндік тыйымдармен кҥрделене тҥсті. 

Нәтижесінде тҧрақты тасымалдар толығымен тоқтап қалды, ал халықтың 

тасымалдауға қажеттілігін заңсыз тасымалдаушылар қанағаттандырады. ҚР 

ИИДМ мен "Атамекен" ҦКП-ның тасымалдауға қойылған шектеулерді алып 

тастау жӛніндегі бірнеше рет ӛтініштеріне қарамастан, ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігі Бизнестің тасымалдауды қайта бастау жӛніндегі ӛтініштерін 

елемейді. Ҥкіметтік деңгейде тҧрақты маршруттар бойынша тасымалдарға 

тыйым салуды алып тастау проблемасын шешу және заңсыз 

тасымалдаушылардың жолын кесу жӛнінде шаралар қабылдау қажет. 
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Облысаралық тасымалдарды ҧйымдастыру кезінде мемлекеттік органдар  

мен автомобиль тасымалдаушыларының ӛзара іс-қимыл схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дереккӛз: Қазақстан автокӛлік Одағы дайындаған 

 

Сурет 5. Облысаралық тасымалдарды ұйымдастыру кезінде мемлекеттік органдар мен автомобиль 

тасымалдаушыларының өзара іс-қимыл схемасы 

 

Тҧрақты облысаралық тасымалдарда 

автотасымалдаушылардың тізілімін жҥргізу 

Жол қозғалысы 

қауіпсіздігінің 

сақталуын бақылау 

Тҧрақты облысаралық тасымалдарды ҧйымдастыру-

маршруттарды және олар бойынша қозғалыс кестелерін 

келісу 

Жолаушыларды тҧрақты облысаралық 

тасымалдау бойынша маршруттар мен 

қозғалыс кестелерін бекіту 

Жолаушыларды облысаралық тҧрақты 

тасымалдауда маршруттар тізілімін жҥргізу 

Жолаушыларды автомобильмен тҧрақты емес 

тасымалдауды лицензиялау 

Тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
бақылауды ҧйымдастыру (тахографтарды 

тексеру) 

Жергілікті атқарушы органдар 

(әкімдіктер) 
Орталық уәкілетті орган 

(ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті) 
 

ҚР ІІМ 

Автомобиль 

тасымалдау-

шылары 

Маршруттарды пайдалану қҧқығына конкурстар ӛткізу 

және тасымалдаушылармен шарттарға қол қою; 

Қызметті жҥзеге 

асыруға 

арналған 

лицензиялар 

Маршруттарды 

пайдалану 

қҧқығына 

арналған 

 

Маршруттар 

мен кестелер 
тізімі 

Тасымалдаушыларға маршруттарды пайдалану қҧқығына 

куәліктер беру 

Жеке тҧлға ҚР заңнамасының сақталуын 

бақылаудың болмауы. автобус иелері. 

Салдары-заңсыз тасымалдарды дамыту 

Тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салу 

проблемасы бойынша шаралар қолданбау. 

Тергеу-кӛлік пен автовокзалдардың қызметін 

толық тоқтату, заңсыз тасымалдауды дамыту 
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Кесте 15. Облысаралық тҧрақты автобус бағыттары бойынша ақпарат 

 
 

№ Аймақтар 

Барлық 

маршру

ттар 

оның ішінде 300 км-ге дейін 500 км дейін более 500 км АВ АС 

1. Нур-Султан 34 
5 (Степногорск, Ерейментау,  

Атбасар, Караганда) 

3 (Павлодар, Державинск, 

Шантобе) 
26 1 4 

2. Алматы 19 2 (Отар, Талдыкорган) - 17 1 2 

3. Шымкент 10 2 (Тараз, Жанатас) 2 (Кызылорда, Шиели,) 6 4 2 

4. Акмола обл.  18 

15 (Петропавловск, Наумовка,  

Новоишимское, Светлый,  Чистополье, 

Рузаевка, Агынтай батыра, Тихоокеанский, 

Мадениет, Казанка, Тайынша) 

3 (Нур-Султан, Дружба, 

Ждановский) 
- 3 2 

5. Ақтобе обл. 7 - 2 (Уральск) 5 1 1 

6. Алматы обл. 6 2 (Алматы, Кордай) - 4 2 6 

7. Атырау обл. 3 1 (Кульсары) 2 (Бейнеу, Уральск) - 1 1 

8. БҚО 4 - 2 (Актюбе) 2 1 1 

9. ШҚО 18 - 1 (Павлодар) 17 3 10 

10. Жамбыл обл. 23 10 (Шымкент, Каскелен) 4 (Ушконыр, Алматы) 9 1 9 

11. Қарағанды обл.  33 10 (Нур-Султан, Баянауыл) 
4 (Нур-Султан, Павлодар, 

Кызылорда) 
19 4 8 

12. Кызылора обл. 24 2 (Туркистан) 2 (Шымкент) 20 4 8 

13. Мангистау обл. 1 - 1 (Атырау) - 1 3 

14. Костанай обл. 5 - 2 (Петропавловск) 3 1 8 

15. Павлодар обл. 13 2 (Караганда, Курчатов) 
4 (Нур-Султан,  

Семей, Караганда) 
7 3 10 

16. СҚО 29 12 (Боровое, Кокшетау, Щучинск) 
3 (Степногорск, Рузаевка, 

Костанай) 
14 1 16 

17. Туркестан обл.  27 
7 (Шиели, Кызылорда, Жанакорган, 

Кожакент, Тугискен) 
- 20 6 26 

ЖИЫНЫ: 274 70  (26%) 35  (13%) 169  (61%) 38 118 
Дереккӛз: ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті 
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Халықаралық тасымалдардағыдай облысаралық тасымалдарда да 

мемлекеттік қолдау мҥлдем жоқ. 

Жолаушыларды облысаралық тасымалдауда автовокзалдар мен 

жекелеген тасымалдаушылардың ҥлестестігі проблемасы бар-автовокзалдар 

билеттерді бірінші кезекте осындай тасымалдаушыларға сатады, автобустардың 

салонын толтырып, оларға жоғары тҥсімді қамтамасыз етеді. Тасымалдарды 

жҥзеге асыру бойынша тең жағдайлар беруді заңды тҥрде немесе қандай да бір 

нормативтік ережелер қабылдау арқылы шешудің қиындығына байланысты бҧл 

жағдайдан шығу авиациялық және теміржол кӛлігіндегі билеттеумен іске асыру 

бойынша ҧқсас бірыңғай электрондық билеттеу жҥйесін енгізуден кӛрінеді.  

Облысаралық қатынаста маршруттарды пайдалану қҧқығына конкурстар 

ӛткізу кезінде жекелеген тасымалдаушылардың мҥдделік қолдау мҥмкіндігі 

бар. Бҧл мәселенің шешімі екі аспектіде болуы керек:  

1) конкурстарды ӛткізу тазалығын ішкі бақылауды қамтамасыз ететін 

ӚРҦ-ға кӛшу;  

2) электрондық сауда-саттық типі бойынша конкурс жеңімпаздарын 

анықтаудың электрондық жҥйесін енгізу. 

Мемлекеттік реттеуді жүзеге асырудағы проблемалар 

Халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушылар тасымалын 

мемлекеттік реттеуді жҥзеге асыруды талдау мынадай кӛріністі кӛрсетті. 

Тасымалдардың осы тҥрлерінің жҧмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік-

қҧқықтық базасы саласында уәкілетті орган тасымалдарды ҧйымдастыру 

жӛніндегі барлық негізгі ережелерді әзірледі және қолданысқа енгізді: кӛрші 

елдермен тасымалдарды жҥзеге асыру туралы екіжақты ҥкіметаралық 

келісімдер жасалды; Мемлекеттік басқару органдарының, тасымалдаушылар 

мен жолаушылардың ӛзара іс-қимылы жӛніндегі ережелер қолданылады; 

мемлекеттік органдардың тҧрақты маршруттар бойынша тасымалдаушыларды 

таңдау жӛніндегі іс-қимылдары регламенттелген және тасымалдаушылардың 

қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында оларға қойылатын 

талаптар баяндалған. 

Сонымен қатар, қаралып отырған тасымалдарды реттеу саласында белгілі 

бір кемшіліктер бар. Оларға мыналар жатады: 

- заңнамада заңсыз тасымалдардың жолын кесу жӛніндегі ережелердің 

жеткіліксіздігі; 

- коронавирустық пандемияның теріс салдарын азайту бойынша шаралар 

қабылдаудағы жеделдіктің тӛмендігі, оның ішінде тҧрақты маршруттар 

бойынша халықаралық және облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыруға 

тыйым салуды алып тастау: 

- тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету ӛлшемдері 

бойынша тасымалдауды жҥзеге асыруға қойылатын талаптардың орындалуын 

бақылаудың болмауы; 

- халықаралық, облысаралық тасымалдар бойынша тасымалдауға және 

автовокзалдар қызметіне жалғасып жатқан тыйым салу.   

Алғашқы екі проблема бойынша тасымалдаудағы жағдай осы есепте  
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кӛрсетілген. Ҥшінші мәселе бойынша тасымалдауды бақылаудың толық 

болмауы байқалады. Сондай-ақ, автобустарды ауысым алдындағы және 

ауысымнан кейінгі техникалық байқаудан ӛткізу, жҥргізушілерді медициналық 

байқаудан ӛткізу, қозғалыс кестесін сақтау, қозғалыс кестесін орындау, 

жҥргізушілердің еңбек және демалыс режимін сақтау және т.б. талаптардың 

орындалуына бақылау жоқ.  

Бҧл жағдайдың себебі мемлекеттік органдарда тасымалдауды бақылау 

ҥшін штаттық персоналдың болмауы болып табылады. Мәселен, автокӛлік 

саласындағы мемлекеттік саясатты жҥзеге асыру жӛніндегі уәкілетті органның 

қҧрылымында (ҚР ИИДМ Кӛлік комитетінің автомобиль кӛлігі басқармасы) 

штат саны 10 адам болған кезде бҥкіл ауқымды салаға тәжірибесі мен біліктілігі 

жеткіліксіз 5-6 қызметкер жҧмыс істейді. 2-3 адамнан автокӛлік 

проблемаларымен айналысатын облыстардың, қалалардың барлық жергілікті 

атқарушы органдарында да осындай жағдай орын алған. Бҧдан басқа, орталық 

органдағы және аумақтық бӛлімшелердегі кӛлік инспекциясы органдарының 

штат саны тасымалдаушыларды толыққанды бақылауды жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік бермейді.  

Тасымалдарға мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан шығудың жолы 

тасымалдардың осы тҥрлерінің ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарына кӛшуі болып 

табылады. ӚРҦ қҧру және ӚРҦ ережелері мен ішкі стандарттарын қабылдау 

осы проблеманы шешуге және тасымалдарды жҥзеге асырудың қауіпсіздігі мен 

сапасын қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді.  

6-суретте қарастырылған кӛлік проблемаларының картасы Берілген. 

Айта кету керек, кӛліктің басқа тҥрлерінен айырмашылығы, covid-19 

коронавирустық пандемия кезінде автомобиль кӛлігінде мемлекеттік қолдау 

шараларының толық болмауы. Мысалы, авиациялық және теміржол кӛлігінде 

халықаралық және облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салу 

2020 жылдың соңында алынып тасталды. Темір жол кӛлігінде жекелеген 

бағыттар бойынша тасымалдардың тоқтатылуына қарамастан, 2020 жылы 

субсидиялау жоспарына сәйкес тасымалдаушылардың шығыстарын 

субсидиялау жалғастырылды. 

Тасымалдау шығыстарын ҧзақ мерзімді қаржыландыру жоспарында 

ӛзгерістер енгізілді: субсидияланатын шығыстардың тізбесі тӛтенше жағдай 

және форс-мажорлық жағдайлар кезінде, тіпті қала маңындағы поездар 

тоқтаған кезде де жалақы бойынша шығыстармен және әлеуметтік 

аударымдармен толықтырылды. Тасымалдау тоқтаған кезде персонал жалақы 

алуды жалғастырды, ал автокӛлікте бҧл болмады. 

Коронавирустық пандемия кезінде жолаушылар кӛлігінде мемлекеттік 

қолдау шаралары болуы мҥмкін: 

- халықаралық және облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыруға 

салынған тыйымды, автовокзалдар қызметін жҥзеге асыруға салынған 

тыйымды алып тастау; 

- тасымалдаушылар шығындарының бір бӛлігін субсидиялау; 

- КТС және ҚҚС ставкаларын нӛлдеу; 

- лизингтік операциялар кезінде банк мӛлшерлемесінің бір бӛлігін ӛтеу. 
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Дереккӛз: Қазақстан автокӛлік Одағы дайындаған 

 

Сурет 6. Халықаралық және облысаралық автомобиль тасымалдары жөніндегі 

проблемалар мен шешімдер картасы 
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2-тарау бойынша қорытындылар 

Автомобиль кӛлігімен жолаушыларды халықаралық және облысаралық 

тасымалдауды мемлекеттік реттеу бойынша тҧтастай алғанда осы 

тасымалдардың жҧмыс істеуінің заңнамалық және нормативтік-қҧқықтық 

базасы қалыптасты. Ол мемлекеттік органдардың, тасымалдаушылар мен 

жолаушылардың ӛзара іс-қимылының барлық негізгі маңызды элементтері 

бойынша тасымалдарды жҥзеге асыруды қамтамасыз етеді, яғни кешенділігі 

мен жҥйелілігі бар.   

Сонымен қатар, осы тасымалдау тҥрлері бойынша ҚР заңнамасында 

кемшіліктер бар. ҚР заңнамасының негізгі кемшілігі осы тасымалдардың басты 

проблемасын шешу жӛніндегі ережелердің болмауы - заңсыз тасымалдарға жол 

бермеу, ал НҚА-да заңсыз тасымалдарға тыйым салу туралы заңнамалық 

ережені іске асыру тетіктерінің болмауы болып табылады.  

Заңнамадағы екінші кемшілік-коронавирустық пандемияның теріс 

салдарын азайту және халықаралық және облысаралық жолаушылар тасымалын 

жҥзеге асыруға тыйым салуды алып тастау бойынша шаралар қабылдаудағы 

жеделдіктің тӛмендігі.  

ҚРЗ мен НҚА-ның басқа да кемшіліктері жоғарыда кӛрсетілген екі басты 

проблема аясында жергілікті сипатта болады және оларды уәкілетті орган 

жедел шеше алады.  

ҚР заңнамасының нормаларын орындау бойынша Мемлекеттік 

басқарудың бақылаушы органдарының санының жеткіліксіз болуына 

байланысты тасымалдардың қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету жӛніндегі 

талаптардың орындалуына толыққанды бақылаудың жоқтығы атап ӛтілді. 

Сондай-ақ, ҚР ИИДМ атынан орталық уәкілетті органның Ҥкіметінде 

қолданыстағы 2020-2021 жж.автовокзалдар мен кәсіпкерлердің халықаралық 

және облысаралық тасымалдардағы қызметіне тыйым салуды алып тастау 

жӛніндегі жеткіліксіз мақсатты және табанды қызметін атап ӛту қажет, бҧл 

тасымалдардың осы саласындағы заңға бағынатын кәсіпорындардың 

банкроттығына және жойылуына алып келеді. 

 

3. COVID-19 КОРОНАВИРУСЫНЫҢ ТЕРІС САЛДАРЫН АЗАЙТУ 

БОЙЫНША ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫ САЛАСЫНДАҒЫ 

ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 

 

Әлемдік кӛлік-логистикалық жҥйе COVID-19 пандемиясының 

салдарынан ең кӛп зардап шеккен салалардың бірі болды. Теріс салдардың 

негізінде әртҥрлі факторлар жатыр: мемлекеттік шекаралардың жабылуы, 

адамдар мен тауарлардың қозғалысына шектеулер енгізу, ӛндірістік 

тізбектердің ҥзілуі, сҧраныс пен сатып алу қабілетінің тӛмендеуі. Осы 

факторлардың жиынтығы кӛлік тасымалының барлық тҥрлеріне әсер етті – 

қалаларда жеке және қоғамдық кӛлікті пайдаланудан бастап елдер ішінде де, 

олардың арасында да жолаушылар мен жҥк тасымалын жҥзеге асыруға дейін.  

Теріс салдарлардың ауқымы кӛлік тҥріне және мемлекеттің әлемдік кӛлік-

логистикалық жҥйеге интеграциялануына байланысты. Пандемия кезінде ЕО 
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елдерінде әуе рейстерінің 90% – ы жойылды, жеңіл автомобильдермен 

жолаушылар тасымалы 60 – 90% - ға, қоғамдық кӛлікпен 50% - ға тӛмендеді. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша жҥк тасымалының әлемдік кӛлемі 36% - 

ға қысқарады деп кҥтілуде.  

Бҥгінде елдер ӛтпелі кезеңде: кӛлік саласында қызметтің жаңартылған 

жағдайларына бейімделу және дағдарыстан кейін біртіндеп қалпына келтіру 

байқалады. Дегенмен, әлі де бірқатар тәуекелдер сақталады. Пандемияның 

кезекті толқынын кҥту, әлемнің кейбір ӛңірлерінде COVID-19 науқастарының 

кӛбеюі, бҧрын алып тасталған шектеулердің ішінара қалпына келуі және басқа 

да факторлар жаһандық кӛлік-логистикалық жҥйелерге қатысты одан әрі 

белгісіздік тудырады. Бҧл ретте белгісіздік дағдарысқа дейінгі кӛрсеткіштерге 

оралу мерзімдеріне ғана емес, тҧтастай алғанда короновирустан кейінгі 

әлемдегі кӛлік саласының болашақ бейнесіне де қатысты [1]. 

 

3.1. Covid-19 пандемиясының кӛлік саласына әсері 

Қоғамдық көлік 

Экономикалық тҧрғыдан алғанда, COVID-19 пандемиясы қоғамдық кӛлік 

кәсіпорындарының билеттерді сатудан тҥсетін кірістерінің кҥрт тӛмендеуіне 

әкелді, ерекше жағдайларда 90% - ға жетті, сондай-ақ дезинфекция шараларына 

және кӛліктің ӛзінде де, инфрақҧрылым объектілерінде де әлеуметтік 

қашықтықты қамтамасыз етуге байланысты қосымша шығындардың ӛсуіне 

әкелді. Деректер Ресей Федерациясының Есеп палатасының дайджестінде 

келтірілген [1]. 

Мысалы, француздық Кӛлік Компаниясы ҥшін IELTS-de-France Mobilités 

карантин кезеңінде Парижде халықтың қоғамдық кӛлікке қол жетімділігін 

шектеу 2,6 миллиард еуродан астам шығынға әкелді. Компания ел Ҥкіметімен 

жоғалған кірістерді ӛтеу туралы келісімге қол жеткізді. Бҧл ретте болашақта 

қалада неғҧрлым тиімді кӛлік баламаларының болмауын ескере отырып, 

жолаушылар ағынын толық қалпына келтіру кҥтілуде, осыған байланысты 

компания ӛз инфрақҧрылымын дамытуға одан әрі инвестициялар салуды 

жоспарлап отыр.  

Қоғамдық кӛлік саласындағы ахуалды кӛрнекі талдау халықаралық 

қоғамдық кӛлік одағының (Union Internationale des Transports Publics, UITP) 

және Дҥниежҥзілік банктің [1] материалдарында ҧсынылған, олар ҥнділік 

автобус тасымалдаушыларына covid-19 пандемиясының нақты қаржылық және 

операциялық салдарын бағалауға және қызмет кӛрсетуді жаңарту ҥшін қажетті 

қолдау шараларын әзірлеуге мҥмкіндік беретін сауалнама жҥргізді.  

Халықаралық қоғамдық кӛлік Одағы – бҧл әлемнің 99 елінен және барлық 

континенттерден 1,6 мыңнан астам қалалық және ӛңірлік компанияларды-

қалалық және қала маңындағы жолаушылар тасымалдарының кӛлік 

операторларын, жылжымалы қҧрам ӛндірушілерді және зерттеу ҧйымдарын 

біріктіретін ірі халықаралық ҧйым.  

Алынған жауаптарға сәйкес, Кӛлік қызметтерінің тек 1-2% - ы ӛзгеріссіз 

қалды. Кӛлік компанияларының 67% - ы Ҥкіметтің сҧрауы бойынша денсаулық 

сақтау және басқа да маңызды салалардың қызметкерлерін тасымалдаумен ғана 
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айналысады. Сҧралған операторлардың 81% - ы жолаушылардың толық 

болмауы туралы есеп берді, ал қалғандары сҧраныстың 90% - ға дейін 

тӛмендеуін тіркеді. Кӛлік қызметін кӛрсету ҥшін Ҥкімет жалдаған жеке 

компаниялар 60% жағдайда орындалған жҧмыстарды тӛлеуде кідірістерге тап 

болды.  

Ең танымал қолдау шарасы ретінде қызметкерлерге ҥш айға дейінгі 

мерзімге еңбекақы тӛлеуді қаржыландыру қажеттілігі аталды. Сонымен қатар, 

компаниялар ӛтеусіз гранттарға емес, нарықтық жағдай тҧрақтанғаннан кейін 

тӛлей алатын несиелік қаражатқа келіседі.  

Сондай-ақ, қоғамдық кӛлікке салынатын салықты ҥш айға дейінгі 

мерзімге алып тастау және операциялық қажеттіліктерге, соның ішінде отын 

сатып алуға, техникалық қызмет кӛрсетуге, дезинфекция қҧралдарын орнатуға 

жеңілдетілген несиелер беру туралы ӛтініштер айтылды.  

Жеке тасымалдаушылар компаниялардың қаржы мекемелері алдындағы 

кредиттік берешегін қайта қҧрылымдауда Ҥкімет тарапынан кӛмек кӛрсету 

қажеттігін жеке атап ӛтті. Бҧл проблемалар Ҥндістан ҥкіметінің қоғамдық 

кӛліктің жҧмысын тек маңызды қызметтермен шектейтін уақытша карантиндік 

шараларды енгізуіне байланысты 

Қызметкерлердің жалақысы сияқты тҧрақты шығындарды сақтай отырып, 

карантин кезеңіндегі қызметке тыйым салу кӛлік компанияларының 

айтарлықтай қаржылық шығындарына әкелді. Сонымен бірге, қоғамдық кӛлік 

қызметтеріне сҧранысты қалпына келтіру қашықтық талаптарын сақтау 

салдарынан да, жолаушылардың осындай кӛлік қҧралдарын пайдалануға 

қатысты ықтимал қорқынышынан да жыл басындағы деңгейге тез жете 

алмайды.  

 

3.2. Кӛлік саласын мемлекеттік қолдау 

Коронавирустың таралуы шикізат пен дайын ӛнімді жеткізу тізбегіне 

қызмет кӛрсететін және тауар ағындарының қозғалысын қамтамасыз ететін 

әлемдік логистикаға елеулі соққы берді, кӛлік компанияларының бизнесіне 

елеулі ӛзгерістер енгізді. 2020 жылғы 7 сәуірде ірі халықаралық ҧйымдар 

халықаралық жол кӛлігі одағы және халықаралық кӛлік қызметкерлері 

федерациясы барлық елдердің ҥкіметтеріне covid-19 таралуы жағдайында кӛлік 

саласын қолдауды сҧрап ашық хат жариялады: "мемлекеттер мен халықаралық 

ҧйымдар жеткізілім тізбегінің ҥздіксіздігі мен беріктігін қолдауға басымдық 

беруі керек".  

Пандемия кезеңінде іс жҥзінде әрбір кӛлік саласының ӛкілдері қандай да 

бір тҥрде мемлекеттік қолдауға жҥгінді. Логистердің пікірінше, саланың жҧмыс 

істеуі ҥшін ең бастысы – жаңа шектеулер енгізбеу.  

Дағдарыс кезеңінде, мысалы, мемлекеттік қолдаудың кӛлік ҥшін жеке 

жолақтарды бӛлу, тегін тҧрақтарды ҧйымдастыру, салық аударымдарын ӛтеу, 

жалдау ақысы және отын шығындары сияқты тҥрлері де маңызды.  

Мемлекет, әдетте, мемлекеттік кӛлік секторына (темір жолдар, авиация) 

қолдау кӛрсетеді. Коммерциялық секторға салық демалысын енгізу, лизинг 

тӛлемдерін кейінге қалдыру, жол ақысын алып тастау немесе азайту, сондай-ақ 
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пандемияға байланысты ҥлкен шығынға ҧшыраған компанияларға қаржылық 

кӛмек кӛрсету арқылы кӛмек кӛрсетілуі мҥмкін.  

АҚШ  

Оған қосымша 3,9 млрд доллар бӛлінді. АҚШ Нью-Йорктегі қоғамдық 

кӛлік операторын қолдауға, елдің мегаполисінің пандемиясынан ең кӛп зардап 

шеккен.  

Қытай  

Covid-19 ӛршуіне байланысты Қытайда жҥк тасымалы тӛрттен біріне 

қысқарды, кӛптеген кӛлік компаниялары банкроттыққа ҧшырады. Бірақ Қытай 

ҥкіметі пандемияның теріс әсерін азайту ҥшін бірқатар шаралар қабылдады.  

Барлық кӛлік қҧралдары ҥшін жол ақысы (Кӛпірлер мен туннельдер 

арқылы жҥру ақысын қоса) жойылды. Бҧл шара пандемия аяқталғанға дейін 

бҥкіл елде қолданылады.  

Қажетті заттар мен медициналық қызметкерлерді тасымалдайтын кӛлік 

ҥшін тексерулер мен алымдар алынып тасталды.  

Covid-19 індетінен зардап шеккен шағын және орта бизнеске, сондай-ақ 

қажетті тауарларды тасымалдаумен айналысатын компанияларға қаржылық 

қолдау кӛрсетілді.  

 

3.3. COVID-19 контекстіндегі қоғамдық кӛлік қауіпсіздігі саясаты 

Қоғамдық кӛлік ҥлкен қалалардың ӛмірінде стратегиялық маңызды рӛл 

атқарады. Сондықтан осы саладағы операторлардың негізгі міндеті - қызметті 

сақтау және қызмет кӛрсетудің ең тӛменгі қажетті деңгейін қолдау.  

Бҧл ретте қоғамдық кӛлік жҥйесін мынадай себептер бойынша жоғары 

тәуекел ортасы ретінде қарау керек:  

• шектеулі кеңістікте адамдардың ҥлкен саны [1]; 

• ауаны қайта ӛңдеу жҥйелерін қолдану;  

• инфекция тасымалдаушыларын анықтау ҥшін толық бақылау 

мҥмкіндігінің болмауы;  

• беттермен (билет машиналары, тҧтқалар, есік тҧтқалары және т.б.) 

жанасудың алдын алу.  

Коронавирустық инфекцияның таралуын азайту мақсатында, пандемия 

жарияланғанға дейін, 2020 жылдың ақпан айында халықаралық қоғамдық кӛлік 

Одағы "Covid-19" нҧсқаулығын шығарды, онда әлемдік қауымдастыққа кӛлік 

желілерін пандемияға қалай дайындау және қызметкерлер мен клиенттердің 

қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету туралы ҧсыныстар берілген. UITP 

пікірі бойынша мынадай шараларды іске асыру қажет:  

• кӛлік саласын дайындауды дағдарысқа қарсы басқарудың жоспарланған 

рәсімдеріне ықпалдастыру;  

• маңызды лауазымдарда резервтік қҧрам ретінде жҧмыс істей алатын 

қызметкерлерді анықтау ҥшін лицензияларды тҥгендеуді және персоналды 

тексеруді жҥргізу;  

• шығындық материалдардың, вирустан қорғауға және дезинфекциялауға 

арналған қажетті жабдықтың болуын тексеру, оларды тарату және толықтыру 

жоспарын жасау;  
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• отын, жағармай материалдары немесе қосалқы бӛлшектер сияқты қойма 

қорларын және пайдалану материалдарының жеткізу тізбектерін тексеру және 

мҥмкін болса, балама жеткізушілердің тізімін қарау;  

• елдегі немесе аймақтағы соңғы ҧсыныстарды білу ҥшін биліктің тиісті 

хабарламаларын қадағалаңыз.  

Қоғамдық кӛлік қызметкерлерінің жҧқтыру қаупін азайту ҥшін келесі 

қадамдарды орындау қажет:  

• клиенттермен ӛзара іс-қимыл жасайтын қызметкерлерді оқшауланған 

ақпараттық тіректермен қамтамасыз ету;  

• жҥргізушілердің кабиналарын арнайы панельдермен қоршау [1];  

• билеттерді тексеруді уақытша шектеу керек, ӛйткені бақылаушылар 

жҧқтыру қаупі жоғары.  

Жолаушылардың сенімділігі мен қауіпсіздігі стандарттарын сақтау ҥшін 

кӛлік компаниялары қашықтықты сақтау шараларын ҧсынады, мысалы, рейстер 

санын кӛбейту және жолаушылар аз жҥктелген кӛліктерде қозғалысын 

жоспарлай алатындай қоғамдық кӛліктердің жҥктемесі туралы нақты 

уақыттағы жаңартуларды жариялау. Басқа шараларға қорғаныс маскаларын 

міндетті тҥрде қолдану, дезинфекциялық қҧралдармен қамтамасыз ету және 

пойыздар мен автобустарды жиі тазарту кіреді.  

Қытай мен Ҥндістанның кейбір қалаларында пандемияның ӛткір 

кезеңінде қоғамдық кӛлік қызметі толығымен тоқтатылды. Басқа аймақтарда 

кӛлік операторлары физикалық алыстау туралы ескертулер, қолма-қол ақшасыз 

тӛлемдер, сыйымдылықты шектеу және жылжымалы қҧрамды жиі 

дезинфекциялау сияқты қосымша шараларды қолдана отырып, тәуекелдерді 

азайту ҥшін бәрін жасады.  

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымы (ДДСҦ) ҧлттық денсаулық сақтау 

жҥйелерімен бірлесе отырып, қоғамдық кӛлікті пайдалану кезінде жҧқтыру 

қаупін шектеу ҥшін егжей-тегжейлі ҧсыныстар жасады. 

Еуропалық аурулардың алдын алу және бақылау орталығы (ECDC) covid-

19 контекстінде инфекцияның алдын алу және қоғамдық кӛліктердегі бақылау 

шаралары туралы ҧсыныстар шығарды:  

• жолаушыларға COVID-19 жҧқтыру белгілері туралы хабарлау;  

 симптомдар болған кезде қоғамдық кӛлікті пайдалануды шектеу (жӛтел, 

жҧлдыру, жалпы әлсіздік және бҧлшықет ауруымен бірге шаршау);  

• кабиналарда қызмет кӛрсететін персоналды физикалық қашықтықтан 

қамтамасыз ету;  

• егер жҥргізуші кабинасы жолаушылардан физикалық бӛлінбеген 

жағдайда жҥргізуші ҥшін қорғаныс кедергілерін пайдалану мҥмкіндігін 

қарастыру;  

 физикалық алыстаудың, қол гигиенасының, тыныс алу этикетінің және 

қорғаныс маскаларын дҧрыс қолданудың маңыздылығы туралы 

инфографиканы тарату;  

• кҥту аймақтарында және платформаларда ақпараттық материалдарды 

орналастыру;  
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• қоғамдық кӛліктерде жолаушылардың физикалық алыстауын және 

тиісті гигиенаны қамтамасыз ету, атап айтқанда:  

- кӛлік қҧралдарының жеткілікті санын қамтамасыз ету есебінен 

қоғамдық кӛлікте және кҥту аймақтарында адамдардың жиналуына жол 

бермеу;  

- кемінде екі метр қашықтықты қамтамасыз ету ҥшін жолаушылардың ең 

кӛп санын қысқарту мҥмкіндігін қарастыру (мҥмкін болмаған жағдайда – 

қорғаныс маскаларын міндетті тҥрде кию);  

- егер басқару кабинасы жолаушылардан бӛлінбесе, жҥргізушіден 

алыстату ҥшін автобустарға артқы есіктер арқылы отырғызуды жҥзеге асыру;  

- жолаушылардан қоршау мҥмкін болмаған жағдайда персоналға арналған 

маскалардың қолжетімділігін қамтамасыз ету;  

- салонда тиісті желдетудің болуы, ауаны қайта ӛңдеуге тыйым салу;  

- жолаушыларға отырғызу алдында және тҥсіруден кейін қол гигиенасы 

туралы ескерту, кӛлік тораптарын қол жууға болатын қҧралдармен қамтамасыз 

ету.  

Еуропалық комиссияның ҧтқырлық және кӛлік туралы веб-парағында 

әртҥрлі елдерде қабылданған COVID-19-ға жауап беру шаралары кӛрсетілген:  

• Бельгияда, Португалияда, Словакияда және Словенияда қалалық 

қоғамдық кӛліктің қозғалыс кестесі ӛзгертілді: ол рационализацияланды 

(мысалы, кӛлік демалыс және мереке кҥндері іске қосылды) немесе шектеулі 

болды. Қорғаныс маскаларын міндетті тҥрде кию енгізілді. Кестені ӛзгерту 

келесі нәтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік берді:  

1) сҧраныс пен ҧсыныстың сәйкестігі;  

2) жолаушылардың ең кӛп санын кӛлік қҧралдары сыйымдылығының 

ҥштен біріне дейін шектеу;  

3) персонал мен жолаушылар арасындағы жеткілікті қашықтық;  

4) жолаушылар пайдаланатын ҥй-жайлар мен жабдықтарды тазалау және 

дезинфекциялау мҥмкіндігі. Сонымен қатар, Бельгияда кӛлік қызметтерін 

пайдалану 8-10% - ға дейін тӛмендеді, бҧл физикалық қашықтықты сақтауға 

мҥмкіндік берді.  

• Ирландия мен Италияда қалааралық жолаушылар пойыздары мен 

автобустардың жҥру кестесі қайта қаралды. 2020 жылғы наурыздан бастап 

Дублин ауданында қалааралық және қала маңындағы тасымалдар саны 

нормадан 45-65% - ға дейін қысқарды. Физикалық қашықтықты жеңілдету ҥшін 

пойыздар максималды вагондармен жҥрді.  

• 2020 жылғы 15 Маусымда Еуропалық комиссия Еуропада еркін 

қозғалыс пен туризмді қауіпсіз қайта бастауға ықпал ететін "Re-open EU" веб-

платформасын іске қосты. Адамдарға саяхаттары мен демалысын сенімді 

жоспарлауға кӛмектесу ҥшін платформа интерактивті карта тҥрінде 

шекаралардың ашылуы, қол жетімді кӛлік қҧралдары, Жол жҥру шектеулері, 

физикалық алыстау немесе маска кию сияқты денсаулық сақтау және 

қауіпсіздік шаралары туралы ақпарат береді.саяхатшыларға арналған басқа да 

практикалық ақпарат. "Re-open EU" ЕО-ның 24 ресми тілінде қол жетімді. 
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3.4. Коронавирустық дағдарыстың сала ҥшін ықтимал ҧзақ мерзімді 

салдары 

Жаңа коронавирус кӛлік саласының дамуы мен болашағына қатты әсер 

етті. Тауарлар мен қызметтерге сҧраныстың тӛмендеуі және инфекцияның 

жоғары қаупі бҥкіл әлемде ҧсынылатын Кӛлік қызметтерінің кҥрт және бҧрын-

соңды болмаған тӛмендеуіне әкелді. "Жылжымайтын" әлемнің қандай екенін 

кӛрсете отырып, жаңа шындық кӛліктің жаһандық экономикадағы және адам 

ӛмірінің барлық аспектілеріндегі басты рӛлін атап ӛтті.  

Дағдарыстан шығу жолдарын іздеуде, оның ішінде кӛлік саласында, 

мемлекеттер 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тҧрақты даму саласындағы 

кҥн тәртібі шеңберінде ӛздеріне алған міндеттемелерді орындауды 

жалғастыруы тиіс.  

"Кӛлік және COVID-19: қысқа мерзімді хаос ҧзақ мерзімді ӛзгерістерге 

әкелуі мҥмкін" баяндамасында [1] Дҥниежҥзілік банк осы мақсаттардың 

әрқайсысын жҥзеге асыру ҥшін пандемияның салдарын қарастырды.  

Тиімділік 

Сарапшылар пандемия кезінде кӛлік компанияларына жолаушылар 

ағынының тӛмендеуіне байланысты мәжбҥрлі ҥзілісті пайдалануды және кӛлік 

қҧралдарының жҥктемесін, қоғамдық кӛлік бағыттарын талдау қҧралдарын 

әзірлеуді және енгізуді бастауды ҧсынады. Бҧл қҧралдар нақты уақыт 

режимінде кӛлік жҥйесінің жҧмысына мониторинг жҥргізуге және тҥзетулер 

енгізуге мҥмкіндік береді. Деректердің бҧл тҥрін жинау ҥшін билеттерді 

сатудың жаңа сандық жҥйелері қажет болады. Тек осылайша, сарапшылардың 

пікірінше, тасымалдаушылар ӛз клиенттерін қайтара алады.  

Қауіпсіздік 

Кӛлік саласындағы қауіпсіздік тҧрғысынан, әдетте, жол қауіпсіздігі 

мәселесі бірінші кезекте кӛтеріледі. Дҥниежҥзілік банктің мәліметінше, жол-

кӛлік оқиғаларында жыл сайын 1,35 миллион адам қайтыс болып, 50 миллионға 

дейін адам жарақат алады.  

Алайда пандемия қауіптің басқа тҥріне кӛбірек назар аударды: 

инфекцияның берілу мҥмкіндігі. Кӛлік тез арада вирустың, әсіресе қоғамдық 

кӛліктің таралу қаупімен байланысты болды. Бҧл кӛлік жҥйелерінің пандемия 

басталғаннан бергі ең ӛткір мәселесі. Операторлар ӛз қызметкерлерін, сондай-

ақ жолаушыларды қорғау ҥшін шҧғыл шаралар қабылдауға мәжбҥр болды. 

Дезинфекция, қашықтықты қамтамасыз ету және тіпті вирустың ықтимал 

тасымалдаушыларының байланысын бақылау шаралары пандемиядан кейін де 

тҧрақты болып қалады [1].  

Короновирус пандемиясының салдары 

Сарапшылар пандемияның кӛлік саласына келесі әсерін кӛреді:  

1. Саланың ең терең дағдарысы – қысқа мерзімді, бірақ тҧрақты 

қалпына келтіру – ҧзақ мерзімді. Кӛлік индустриясы қонақ ҥй және туристік 

бизнес индустриясымен қатар дағдарыстан ең кӛп зардап шекті, бірақ тауарлар 

мен адамдардың жаһандық қозғалысы қалпына келген сайын, бҧл салалардағы 

жағдай ҧзақ мерзімді перспективада тҧрақтанады.  



61 

 

2. Қоғамдық автомобиль кӛлігін пайдалануды қысқарту. Бҧл 

атмосфераға шығарындылардың айтарлықтай азаюына, сондай-ақ жол-кӛлік 

оқиғаларының санын азайтуға әкеледі.  

3. Еңбек ӛмірін, кӛлік пен инфрақҧрылымды ҧйымдастыруды қайта 

қарастыру. Кӛптеген жағдайларда ҥйде жҧмыс істеу кҥтілгеннен гӛрі тиімді 

болды. Бҧл жҧмыс әдістерін ғана емес, бҥкіл қалалық инфрақҧрылымды қайта 

қарауға, оны "жаңа қалыпқа"бейімдеуге мҥмкіндік береді. Цифрлық 

платформаларды енгізу есебінен қоғамдық кӛліктің жҧмысы ӛзгереді.  

4. Саланы сапалы дамыту және жетілдіру. Пандемияға байланысты 

кӛлік рейстерінің ӛсуі сақталуы мҥмкін, бҧл Кӛлік қызметтерінің сапасын 

арттырады. Қоғамдық кӛлікті тазалау және дезинфекциялау жӛніндегі жаңа 

рәсімдер одан әрі де сақталатын болады, бҧл азаматтардың кӛз алдында кӛлікті 

неғҧрлым тартымды әрі қауіпсіз етеді. Бағыттарды жоспарлау ҥшін мобильді 

қосымшаларды енгізуді, байланыссыз тӛлемді, қоғамдық кӛлік кәсіпорындарын 

басқару процесінде жасанды интеллектті пайдалануды қоса алғанда, саланы 

цифрландыру тезірек дамитын болады.  

5. Пандемия кезеңінде адам ӛмірінің әр саласының дамуын сипаттай 

бастаған белгісіздікке қарамастан, дағдарысты кӛлік саласын неғҧрлым тҧрақты 

бағытта дамыту мҥмкіндігі ретінде пайдалану қажет. Дағдарыстан шығу 

жолдарын іздеу инновациялық, қауіпсіз, экологиялық таза және тиімді 

шешімдерді жасауға ынталандырады. 

Көлік инфрақұрылымы 

Кӛлік инновацияларының бірі сәулет-қала қҧрылысы шешімдерін дамыту 

және кӛліктің әртҥрлі тҥрлерін аралас қиылыстарға біріктіру болып табылады, 

соның арқасында жолаушылар қалалық кӛліктен қалааралық кӛлікке тез ауыса 

алады.  

Кӛлікті иелену принциптері. Таяудағы онжылдықта дамыған елдердегі 

кӛлік саласының басты инновацияларының бірі каршерингке байланысты 

технологияларды жетілдіру болуы ықтимал. Осыған байланысты жеке 

кӛліктердің саны қысқаруы мҥмкін, адамдар жалға алынған кӛлік пен шақыру 

бойынша кӛлікке кӛбірек ауысады, қоғамдық кӛлік барған сайын ыңғайлы 

болады.  

Бҧл ҥрдіс кӛптеген елдерде қала тҧрғындары арасында танымал болып 

келеді және жолдардағы автомобильдер санының азаюына ықпал етеді.  

Екінші жағынан, дамушы елдерде жеке автомобильдер паркі ӛсуде, 

Қытайда 2019 жылы ол 260 жылдың аяғындағы деректермен салыстырғанда 

8,8% - ға артып, 2018 миллион бірлікке жетті. Атап айтқанда, жеке жеңіл 

жолаушылар кӛлігі паркі 207 млн бірлікке жетті. Соңғы бес жылда бҧл 

кӛрсеткіш 19,7 млн бірлік орташа жылдық ӛсіммен ӛсті.  

Нақты уақыт режиміндегі жол қозғалысы туралы ақпарат  

Микротехнологияның мҥмкіндіктері сенсорларды кез-келген жерде 

орналастыруға мҥмкіндік береді. Мысалы, шиналардағы микросхемалар 

жолдарда орнатылған сенсорларға ақпарат бере алады, бҧл кӛлік ағындарын 

бақылауға және басқаруға кӛмектеседі. Пайдаланушылар нақты уақыт 

режимінде жол қозғалысы туралы ақпарат ала алады және кептелістерді 
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болдырмас ҥшін маршруттарды ӛзгерте алады. IBM (АҚШ) сарапшылары 

автоматтандырылған магистральдар қҧрылады деп санайды, онда 

автомобильдер олардың бағытын автоматты тҥрде ӛзгерту және кӛлік 

ағындарын оңтайландыру ҥшін жҥйеге қосылады. Ақылды жолдар 

кептелістерді азайта алады. Бҧл бағыттағы бірінші кезектегі міндет-адамдар, 

автомобильдер, жҥктер мен тауарлар қала аумағы шегінде іс жҥзінде ӛткізілетін 

барлық бағыттар туралы деректерді жинау. Содан кейін жол қозғалысы 

саласындағы қиындықтарды шешу ҥшін осы деректерді қолданудың 

инновациялық тәсілдері қажет болады.  

Көлік саласын дамытудағы экологиялық үрдістер 

Ғаламшардың экологиялық залалының негізгі ҥлесі (63%) автокӛлікпен 

байланысты. Автомобильдерді, отынды, майларды, қақпақтарды пайдалану 

және кәдеге жарату, жолдар мен автомобиль инфрақҧрылымының басқа да 

объектілерін салу кезінде қоршаған орта мен қоғамға экологиялық залал 

келтіріледі. (Дереккӛз: БҦҦ "Кӛлік және ауаның ластануы")  

Қазіргі уақытта кӛлік энергия ӛндірісі мен ӛнеркәсіптік ӛндірістен кейін 

ауаны ластаудың негізгі кӛздерінің бірі болып табылады. Шын мәнінде, кӛлік 

шығарындылары ҥнемі ӛсіп келе жатқан салалардың бірі болып табылады. 1990 

жылдан 2015 жылға дейін кӛлік қҧралдарынан кӛмірқышқыл газы 

шығарындыларының жалпы саны іс жҥзінде 68% - ға ӛсті және тҧрақты даму 

стратегиялары бҧл секторды басым бағыт ретінде қарастырады.  

Ӛршіл Климаттық мақсаттарға қол жеткізу теміржол және ішкі су кӛлігі 

сияқты тҧрақты кӛлік тҥрлеріне кӛшуді талап етеді. Бҧл ҥшін кӛліктің осы 

тҥрлерінің жолаушылар ағынының сыйымдылығын арттыру керек, сонымен 

қатар оларды басқару жҥйесі қҧрылуы керек.  

Мультимодальдық тасымалдар-бҥкіл маршрут бойы кӛліктің әртҥрлі 

тҥрлерінің ҥйлесуі, сондай-ақ кӛліктің экологиялық қауіпсіз тҥрлерін 

пайдалануды ҧлғайтуы мҥмкін, бірақ айтарлықтай ынталандыруды қажет етеді.  

Еуропада ЕО қҧрама тасымалдары туралы Директива (Combined Transport 

Directive) қолданылады, ол теміржол және су кӛлігінің, оның ішінде қысқа 

қашықтықтағы теңіз тасымалдарының қатысуымен мультимодальдық жҥк 

операцияларын қолдау ҥшін әзірленген.  

Бҥкіл кӛлік жҥйесінің тиімділігін арттыру ӛте маңызды. Мысалы, 

автоматтандырылған ҧтқырлықты қамтамасыз ететін сандық технологиялар 

және интеллектуалды жол қозғалысын басқару жҥйелері тиімділікті арттыруға 

және кӛлікті таза етуге кӛмектеседі.  

БҦҦ болжамдары бойынша әлем халқы 2050 жылы 7,8 млрд-тан 9,7 

млрд-қа дейін артады. Урбанизация 2050 жылға қарай 68% жетеді деп кҥтілуде, 

бҧл бҥгінгі 55% - бен салыстырғанда. Жеке автокӛлікке қол жеткізе алатын 

адамдардың саны да ҥнемі артып келеді. Нәтижесінде, кейбір болжамдар 

бойынша, жеке жеңіл кӛлік қҧралдарының жаһандық паркі 2040 жылы 1,2 млрд 

бірліктен 1,6 млрд бірлікке дейін ӛседі. Демек, қоршаған ортаға теріс әсері аз 

ҧтқырлықты ҧсыну ҥшін адамдар мен тауарларды жылжыту тәсілдерін ӛзгерту 

ӛте маңызды.  
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Бірқатар елдерде COVID-19 пандемиясы тӛмендей бастаған кезде екі 

маңызды мәселе туындайды. Біріншіден, ҧтқырлық кӛлікті пайдаланудың 

допандемиялық стандарттарына оралады ма немесе ӛзгеріс терең және ҧзақ 

мерзімді әсер ете ме? Екіншіден, қалалық кӛлік жҥйелерін тҧрақты дамуға 

бағыттау ҥшін ҥкіметтер бҧл ӛзгерістерге қалай жауап беруі керек?  

Алдын ала деректер оқшаулау шаралары жойылған аудандарда кӛлік 

белсенділігі шынымен қалпына келтіріліп жатқандығын кӛрсетеді. Мысалы, 

Уханьдағы жол қозғалысы пандемияға дейінгі деңгейге оралады, ал Кореяда 

кӛлік тораптарындағы белсенділік 2019 жылғы деңгейге қайта оралды. Кӛлік 

белсенділігінің артуымен қатар ауаның ластану деңгейі мен CO2 

шығарындылары қалпына келеді. Мысалы, Парижде бҧл кӛрсеткіштер 2019 

жылдың деңгейіне жетті.  

Егер сапарлардың жалпы саны дағдарысқа дейінгі деңгейге оралса да, 

пандемияның ауқымы мен ауырлығы бҧл сапарларды жҥзеге асыруда ҧзақ 

мерзімді ӛзгерістерге әкелуі мҥмкін. Алайда, адамдар жеке автокӛліктерді 

пайдалануға жҥгінуі мҥмкін, бҧл автомобиль ӛндірушілерінің тӛмен мҧнай 

бағасы мен маркетингіне ықпал етеді.  

COVID-19 пандемиясымен байланысты дағдарыс жеке мобильділік 

саласындағы ӛзгерістердің бастапқы нҥктесі болуы мҥмкін, ӛйткені ол кӛлікті 

пайдалану бойынша қалыптасқан әдеттерді тҥбегейлі ӛзгертеді. Осылайша, 

қазіргі сәтті ҥкіметтер ҥшін кӛліктің тҧрақты тҥрлеріне кӛшуге ықпал ететін 

ерекше мҥмкіндік ретінде қарастыруға болады.  

Қорытындылар мен болжамдар 

Кӛлік саласы жаһандық экономиканың маңызды саласы бола отырып, 

әлемде covid-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты кең 

ауқымды теріс әсерлерден қҧтыла алмады. Негізгі ҥлесі әуе кӛлігіне тиесілі 

халықаралық жолаушылар тасымалдары мемлекеттік шекаралардың жабылуы 

және ҥкіметтердің авиакомпаниялардың тҧрақты қызметін мҥмкін емес ететін 

басқа да шектеу шараларын енгізуі салдарынан бҧрын-соңды болмаған 

қысқаруды бастан кешірді. Бҧл тасымалдаушылардың ӛздері ҥшін қаржылық 

шығындарға ғана емес, сонымен бірге сектордағы жҧмыс орындарының одан 

әрі әлеуметтік-экономикалық салдарымен айтарлықтай қысқаруына әкелді.  

Пандемияның жҥк тасымалы саласына әсері айтарлықтай жанама болды 

және негізінен жаһандық экономикалық белсенділіктің баяулауына байланысты 

кӛлік компанияларының қызметтеріне сҧраныстың азаюынан кӛрінді. 

Экономиканың қалпына келуіне қарай халықаралық кӛлік нарығында да 

тҧрақтану байқалады.  

Бҧл ретте кӛлік компанияларына пандемияның алғашқы айларында 

қалыптасқан тапшылық жағдайында медициналық тауарларды, жеке қорғаныш 

қҧралдарын және басқа да ӛмірлік қажетті тауарларды жеткізуді қамтамасыз 

ету жӛніндегі маңызды міндет жҥктелді. Ағымдағы жағдай бҧрын 

экономикалық себептер бойынша жеткілікті белсенді пайдаланылмаған, бірақ 

даму ҥшін жаңа мҥмкіндіктерге ие болуы мҥмкін теміржол кӛлігі сияқты жҥк 

тасымалдаудың балама нҧсқаларына сҧраныстың ӛсуіне ықпал етеді.  
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COVID-19 пандемиясы сонымен бірге энергия бағасының тӛмендеуіне 

әкелді, бҧл кейбір жағдайларда жанармай бағасының тӛмендеуінен кӛрінді 

және кӛлік компанияларына белгілі бір дәрежеде басқа жағымсыз әсерлердің 

орнын толтыруға мҥмкіндік берді.  

Қалалық қоғамдық кӛлік саласы азаматтардың қозғалысына енгізілген 

шектеулер аясында қызметтерге сҧраныстың тӛмендеуін бастан кешірді, бірақ 

қосымша фактор адамдардың жҧқтыру қаупінің жоғарылауына байланысты 

ҧжымдық Кӛлік қҧралдарын пайдаланғысы келмеуі болды. Сонымен қатар, 

міндетті сақтық шараларын енгізу кезінде қоғамдық маңызы бар қызмет 

кӛрсетудің сапасы мен кезеңділігін сақтау қажеттілігі жолаушылар ағыны мен 

тҥсімнің қысқаруы жағдайында компаниялардың шығындарының ӛсуіне әкелді, 

бҧл ҥкіметтердің назарына және осындай кӛлік кәсіпорындарын мемлекеттік 

қолдаудың негізгі бағыттарының біріне айналды.  

Пандемиядан кейінгі жағдайда инфекцияның жоғары қаупіне байланысты 

халық қоғамдық кӛлікті пайдаланудан аулақ болып, ҧтқырлықтың жеке 

тҥрлерін таңдайды. Артықшылық, ең алдымен, қоғамдық кӛлікке зиян 

келтіретін жеке кӛлікке ауысады.  

COVID-19-дан кейін қалпына келтіру шараларын әзірлеу және 

дағдарыстың салдарын жою кӛлік саласындағы эволюцияға әсер етуі мҥмкін 

және кӛлікті басқаруды жақсарту және инновациялық идеяларды дамыту 

қажеттілігін одан әрі ӛзекті етуі мҥмкін. Мобильді қосымшалар мен қызметтер 

саласында инновацияларды ынталандыру қажеттілігі ҧлғаятын болады. 

Сонымен бірге, басымдықтардың Денсаулық сақтау жағына ауысуына немесе 

ресурстардың шектеулі болуына байланысты кӛлік инновацияларына жеке 

және мемлекеттік инвестициялардың тӛмендеу қаупі бар.  

Қоғамдық кӛлікті пайдаланудағы шектеулер қоршаған ортаға оң әсер 

ететіні сӛзсіз. Кӛптеген қалаларда моторлы емес кӛлік тҥрлерін қолданудың 

ӛсуі байқалады. Алайда, адамдар жеке автокӛліктерді пайдалануға жҥгінуі 

мҥмкін, бҧл автомобиль ӛндірушілерінің тӛмен мҧнай бағасы мен маркетингіне 

ықпал етеді.  

Кӛлік индустриясы қонақ ҥй және туристік бизнес индустриясымен қатар 

дағдарыстан ең кӛп зардап шекті, бірақ тауарлар мен адамдардың жаһандық 

қозғалысы қалпына келген сайын, бҧл салалардағы жағдай ҧзақ мерзімді 

перспективада тҧрақтанады [1].  

Пандемия жҧмыс ӛмірін, кӛлік пен инфрақҧрылымды ҧйымдастыруды 

қайта қарастыруға ықпал етуі мҥмкін. Ол жҧмыс әдістерін қайта қарауға және 

қашықтан басқару форматын енгізуге ғана емес, сонымен қатар бҥкіл қалалық 

инфрақҧрылымды "жаңа қалыпқа"бейімдеуге мҥмкіндік береді. Цифрлық 

платформаларды енгізу есебінен қоғамдық кӛліктің жҧмысы ӛзгереді. 

Бағыттарды жоспарлау ҥшін мобильді қосымшаларды енгізуді, байланыссыз 

тӛлемді, қоғамдық кӛлік кәсіпорындарын басқару процесінде жасанды 

интеллектті пайдалануды қоса алғанда, саланы цифрландыру тезірек дамитын 

болады.  

Барлық осы процестер ҧйымдастыру жағынан да, материалдық жағынан 

да мемлекеттер тарапынан кең қолдауды талап етеді. Ҥкімет даму 
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бағдарламаларын әзірлейді, субсидиялар, гранттар бӛледі, кӛлік 

компанияларына несиелер бойынша мемлекеттік кепілдіктер береді. Осы 

қызметті іске асыру жоғары аудит органдарының тарапынан мҧқият бақылауды 

талап етеді. Кӛлік саласындағы covid-19 пандемиясымен байланысты 

тексерулер енді басталды. ЖАО-ның осы саласын тексеру кезінде мемлекеттік 

бюджет қаражатын жҧмсаудың тиімділігі мен заңдылығын талдап қана қоймай, 

сонымен қатар тҧрақты даму саласындағы мақсаттар призмасы арқылы 

Стратегиялық талдау қажет.  

COVID-19 пандемиясы кӛлік саласындағы жаһандық ӛзгерістердің 

бастауы болуы мҥмкін, ӛйткені ол осы саладағы қалыптасқан әдеттер мен 

тәртіпті тҥбегейлі ӛзгертеді. Осылайша, қауіп-қатерлер кезеңін ҥкіметтер ҥшін 

кӛліктің неғҧрлым тҧрақты тҥрлеріне кӛшуге Ықпал етудің бірегей мҥмкіндігі 

ретінде қарастыруға болады.  

 

3-тарау бойынша қорытындылар 

1. Covid-19 коронавирустық пандемиясы Жер тҧрғындарының қоғамдық 

ӛміріне, соның ішінде қоғамдық жолаушылар кӛлігіне айтарлықтай теріс әсер 

етті. Кӛліктің барлық тҥрлерінде Жолаушылар тасымалы шектеулі болды 

немесе мҥлдем жойылды, бҧл кӛлік компанияларының табыстылығына және 

олардың толық тоқтау ықтималдығына әсер етті.   

2. Қоғамдық кӛлік қызметін біртіндеп қалпына келтіру карантиндік 

шектеулерді жеңілдетумен, яғни қалаішілік қатынастардағы, сондай-ақ қалалар 

мен елдер арасындағы тасымалдарды қалпына келтірумен байланысты.  

3. Жолаушылар тасымалын қалпына келтірудің маңызды факторы 

мемлекеттердің қоғамдық кӛлік қызметін қалпына келтіру бойынша қабылдап 

жатқан шаралары болып табылады. Іс-шаралардың тиімділігі қолданылатын 

әдістердің әртҥрлілігіне, олардың кҥрделілігіне және пандемия зардаптарына 

әсер ету тереңдігіне байланысты. Оларға мыналар жатады: 

1) қоғамдық тасымалдауды жҥзеге асыру кезінде коронавирустың 

таралуына жол бермеудің алдын алу шаралары бойынша – жолаушыларды 

хабардар ету, маскаларды пайдалану және жолаушыларды алыстату, 

жылжымалы қҧрам салондарын санитариялық-гигиеналық ӛңдеу және т. б.; 

2) тасымалдаушының мемлекет тарапынан тікелей қаржылық кӛмек 

кӛрсетуі; 

3) пандемия кезеңінде тасымалдаушыларды қолдау ҥшін жеңілдікті 

салық, сақтандыру және басқа да қаржылық жағдайлар жасау (кредиттер 

бойынша тӛлемдерді кейінге қалдыру және т. б.); 

4) халық пен кӛлік компаниялары қызметкерлерінің байланысын 

тӛмендетуді қамтамасыз ететін зияткерлік жҥйелерді енгізу және саланы 

неғҧрлым терең цифрландыру. 
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4. ЖЕКЕЛЕГЕН ФУНКЦИЯЛАРДЫ ӚЗІН-ӚЗІ РЕТТЕЙТІН 

ҦЙЫМДАРҒА БЕРУ ЖӚНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ 

 

Қазіргі уақытта қауымдастықтар мен одақтар экономиканың барлық 

салаларында, соның ішінде кӛлікте жҧмыс істейді. Дамыған елдерде олар 

кӛбінесе мҥшелік жарналар есебінен ғана емес, сонымен қатар қызмет 

кӛрсетуден тҥскен табыстың арқасында әрекет ететін және дамитын қуатты 

қҧрылымдар болып табылады. 

Кӛлік кәсіпкерлерінің қазіргі заманғы бірлестіктерінің қызметін ҥш 

негізгі бағытқа қысқартуға болады: 

1) билік органдарымен, кӛлік қызметтерін тҧтынушылармен және т. б. 

қарым-қатынастарда ӛз мҥшелерінің мҥдделерін білдіру және қорғау бҧл 

қызмет жалпы бизнес ҥшін қҧқықтық және экономикалық жағдайларды 

жақсартуға және қауымдастық мҥшелері қатысатын нақты даулы немесе даулы 

жағдайларды шешуге жәрдемдесуге бағытталған; 

2) бірлестік мҥшелеріне және басқа тҧлғаларға ӛз қызметінің бейіні 

бойынша ақылы қызметтер кӛрсетуді ҧсынады. Мҧндай қызметтердің ауқымы 

ӛте кең және оқыту мен қайта даярлауды, ақпараттық қызметтерді, 

консалтингті, аудитті, қауымдастық мҥшелері ҥшін жабдықтар мен қосалқы 

бӛлшектерді жеткізуге қатысуды, олар ҥшін несиелік, қаржылық және 

сақтандыру қызметтерін ҧйымдастыруды, ғылыми зерттеулер жҥргізуді және 

басқа да кӛптеген қызметтерді қамтиды; 

3)саланы басқару жҥйесінің қызметіне қандай да бір нысанда қатысу.  

Мҧндай қатысу дәрежесі және кәсіпкерлер бірлестіктерінің реттеу процестеріне 

нақты әсері әр тҥрлі елдерде әр тҥрлі және қолданыстағы заңнамаға, 

қабылданған салалық басқару моделіне, нарықтық дәстҥрлерге, нақты 

қауымдастықтардың беделіне және басқа да факторларға байланысты. Кӛптеген 

жағдайларда қауымдастықтар мен одақтар заңнаманы және реттеу практикасын 

жетілдіру жӛнінде ҧсыныстар дайындайды және нормативтік қҧқықтық 

актілердің, салалық стратегиялар мен бағдарламалардың жобаларын 

талқылауға қатысады.  

Соңғы онжылдықтарда бҥкіл әлемде Кӛліктік қызмет кӛрсету сапасына 

қойылатын талаптар кҥрт ӛсті және нарықтық сапа стандарттары бойынша 

сертификаттау институты дамыды. Бҧл процесте қауымдастықтар мен одақтар 

маңызды рӛл атқарады. Олар салалық сапа стандарттарын әзірлейді, ерікті 

сертификаттау органдарын қҧрады, кәсіпорындар мен кәсіпкерлерді 

сертификаттауға дайындайды, бақылау жҥргізеді және т. б. 

Кейбір жағдайларда мемлекет Мемлекеттік басқарудың кейбір 

функцияларын жҥзеге асыру ҥшін қауымдастықтар мен одақтарға ӛкілеттік 

бере алады. Кӛбінесе мҧндай функциялар міндетті біліктілік емтихандарын 

ӛткізу, кӛлік қҧралдарының техникалық жағдайын бақылау, сондай-ақ саланы 

бақылау болып табылады. 

Автокӛлік қызметтері нарығын реттеудің әлемдік тәжірибесінде IRU – 

халықаралық автомобиль кӛлігі одағының қызметі ерекше назар аударуға 

лайық, ол автокӛлік қызметтері нарығының ҧйымдастырылу деңгейіне әсер 
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ететін және осы нарық субъектілерінің қҧрылымын, автокӛлік 

тасымалдаушысының беделіне, қаржылық тҧрақтылығына және кәсіби 

қҧзыреттілігіне қатаң талаптар қоятын кӛлік операторларының нарыққа кіру 

жҥйесін анықтайтын реттеудің негізгі факторларының бірін айқындайды. 

Мҧның нәтижесі: 

-  Демпинг практикасын толық тоқтату 

-  Тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін арттыру  

-  Автокӛлік қызметтері нарығына қатысушылардың кірістерін ҧлғайту  

-  Нарық қатысушыларының "орындалатын қызметтердің сапасы"ӛлшемі 

бойынша бәсекелестігі.  

Әлемнің кӛптеген елдерінде, соның ішінде Ресейде экономиканы жалпы 

ырықтандыру кезеңінде нарықтық ӛзін-ӛзі реттеу тҧжырымдамасы 

мойындалды. 

Әдетте ӛзін-ӛзі реттеу нарық субъектілерінің дербес бастамашылық 

қызметі ретінде тҥсініледі, ол, ең алдымен, белгілі бір стандарттар мен 

ережелерді әзірлеуден, сондай-ақ олардың сақталуын бақылаудан тҧрады. 

Ресейде ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдардың қҧрылуы мен қызметінің тәртібі, 

сондай – ақ олардың негізгі мақсаттары мен міндеттері "Ӛзін-ӛзі реттейтін 

ҧйымдар туралы" 01.12.2007 № 315-ФЗ Федералдық Заңымен (бҧдан әрі-315-ФЗ 

Заңы), сондай-ақ тиісті қызмет тҥрлерін реттейтін федералдық заңдармен 

реттеледі. 315-ФЗ Заңы ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйым мыналарды қарастырады: 

- кәсіпкерлік қызмет субъектілерін ӛндіріс саласының немесе ӛндірілген 

тауарлар немесе кӛрсетілетін қызметтер нарығының бірлігіне сҥйене отырып 

біріктіретін, мҥшелікке негізделген не кәсіптік қызмет субъектілерін белгілі бір 

тҥрге біріктіретін коммерциялық емес ҧйым болып табылады; 

- кем дегенде 25 кәсіпкерлік субъектісін немесе белгілі бір тҥрдегі кәсіби 

қызметтің жҥзден кем емес субъектілерін біріктіру(егер федералды заңдарда 

ӛзгеше белгіленбесе); 

- ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның барлық мҥшелері орындауға міндетті 

кәсіпкерлік немесе кәсіби қызметтің стандарттары мен ережелерінің болуы; 

- ӛндірілген тауарлар мен қызметтерді тҧтынушылар және басқа тҧлғалар 

алдында оның әрбір мҥшесінің қосымша мҥліктік жауапкершілігін қамтамасыз 

ету. 

Егер заңда ӛзгеше белгіленбесе, ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның қҧрамында 

оның мҥшелерінің кәсіпкерлік немесе кәсіптік қызмет стандарттары мен 

қағидаларының талаптарын сақтауын бақылауды және ӛзін-ӛзі реттейтін 

ҧйымның ішкі қҧжаттарында кӛзделген тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану 

туралы істерді қарауды жҥзеге асыратын мамандандырылған органдар 

қҧрылуға тиіс. 

Ресей Федерациясында ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарды жедел дамыту және 

оларға қазіргі уақытта мемлекет жҥзеге асыратын бақылау және қадағалау 

функцияларының кең спектрін беру идеясы белсенді тҥрде жҥзеге асырылуда. 

Ой бойынша, Ӛзін-ӛзі реттеу іс жҥзінде бизнеске және нарыққа рҧқсат берудің, 

операторлардың қызметін бақылау мен қадағалаудың мемлекеттік жҥйесін 
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ауыстыруы тиіс, ал ӛзін-ӛзі реттеуге кӛшу қызметтің жекелеген тҥрлерін 

лицензиялаудың жойылуымен қоса жҥруі тиіс. 

Әлемдік тәжірибе нарықтық дәстҥрлер мен әдет-ғҧрыптардың 

атқарылуына, іскерлік бедел қҧндылығының артуына, нарық субъектілерінің 

ӛзара сенімінің ӛсуіне және мемлекеттің араласуынсыз олардың ӛз қызметі мен 

ӛзара қарым-қатынастарын реттеуге дайын болуына қарай нарықтық ӛзін-ӛзі 

реттеу деңгейі біртіндеп ҧлғайғанын куәландырады. Мҧндай тәжірибе нақты 

нарық сегменттерінде ғасырлар бойы жинақталған. Сондықтан ӛзін-ӛзі реттеуді 

мәжбҥрлі әкімшілік шешімдермен енгізу мҥмкін емес. Оның ҥстіне, ол 

кӛліктегі мемлекеттік реттеу жҥйесін алмастыра алмайды. Оны қолдану 

мҥмкіндігі мен оған берілген орын, ең алдымен, нарықтың жетілуін объективті 

бағалаумен анықталуы керек. 

 

4.1. ӚРҦ-ға мемлекеттік бақылау (қадағалау) функцияларын берудің 

халықаралық тәжірибесін қорыту 

Ӛзін-ӛзі реттеуді жҥзеге асыратын ҧйымдарға мемлекеттің реттеуші 

ӛкілеттіктерінің бір бӛлігін беру қажеттілігі қазіргі уақытта мемлекеттік 

басқару сапасын арттырудың қажетті және маңызды бағыттарының бірі ретінде 

танылды [3].  

Алайда, жоғарыда айтылғандай, ӚРҦ жаңа тиімді ӛндірушілерге кіруге 

мҥмкіндік бермей, саладағы бәсекелестікті шектеуге тырысатын жағдайлар 

туындауы мҥмкін. Мҧндай жағдайларда мемлекеттік органдардың реттеу 

процесіне тікелей араласуы қажет. Бҧдан басқа, мемлекет тарапынан реттеумен 

ӛзін-ӛзі реттеуді толықтыруға нарық қандай да бір себептер бойынша 

қатынастарға барлық қатысушылардың қҧқықтарының сақталуын автоматты 

тҥрде қамтамасыз ете алмаған жағдайларда жол беріледі. 

Жоғарыда кӛрсетілгендей, нарықтарды реттеудің екі тҥрлі моделі бар – 

негізінен мемлекеттік органдардың қадағалау, бақылау, бақылау ережелерінің 

аз бӛлігін нарықтың кәсіби қатысушыларының бірлестіктеріне-ӛзін-ӛзі 

реттейтін ҧйымдарға (мысалы, Франциядағы қаржы нарықтарын реттеу) беру 

кезінде реттеу.және ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға ӛкілеттіктердің максималды 

кӛлемін беру (мысалы, АҚШ-та).  

Алайда, осы және басқа модельдерде мемлекет Негізгі бақылау 

функцияларын және кез-келген уақытта ӛзін-ӛзі реттеу процесіне араласу 

мҥмкіндігін сақтайды. 

Ҧлыбритания мысалында мемлекеттің ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға 

бақылау функцияларының бір бӛлігін берудің халықаралық тәжірибесін 

қарастырыңыз.  

Ҧлыбританияның ӛзін-ӛзі реттеу саласындағы саясаты [3] басқа елдердің 

саясатынан ӛзгеше. Бәсекелестік саясатты жҥргізуге жауапты мемлекеттік 

агенттік, Office of Fair Trading, ерікті мінез-қҧлық кодекстерін қарауға және 

мақҧлдауға белсенді қатысады, соның ішінде келесі функцияларды орындайды:  

- ӛзін-ӛзі реттеудің маңызды қағидаттарын әзірлеу және қазіргі заманғы 

талаптарды ескере отырып, нарықтық мінез-қҧлықтың ҥздік тәжірибелерін 

қолдануды ынталандыру; 
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- мақҧлдау туралы шешімдерді жариялау ("мақҧлдау мӛрі") немесе ерікті 

кодекстерді мақҧлдау туралы мәселе бойынша теріс шешім; 

- тҧтынушыларды ӛзін-ӛзі реттеудің артықшылықтары және ерікті мінез-

қҧлық кодекстерінің талаптарын орындайтын ҧйымдардың артықшылықтары 

туралы хабардар ету; 

- белгілі бір нарық агенттерінің ерікті кодекстердің талаптарына 

сәйкестігін мемлекеттік куәландыру; 

- ҧсынылған критерийлерге қанағаттанбаған кодекстерді мақҧлдау туралы 

куәлікті қайтарып алу мҥмкіндігі. 

Осылайша, Ҧлыбританияда мемлекет ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар қҧрған 

ерікті кодекстерді қарауға белсенді қатысады, алайда ережелердің сақталуын 

бақылау жӛніндегі функциялардың негізгі бӛлігі ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдардың 

ӛздеріне тиесілі. 

Кодекстерді кәсіби қауымдастықтардың ӛздері монополияға қарсы 

органға (Office of Fair Trade - OFT) кеңес беру кезінде әзірлейді, содан кейін 

OFT Бас директоры ресми тҥрде мойындайды. Мҧндай танудың ӛлшемі 

Кодексті қабылдаудың жалпы экономикалық әсерін бағалау, оның ішінде 

тҧтынушыларға кӛрсетілетін қызметтердің сапасына оң әсер ету болып 

табылады.  

Белгіленген ережелердің сақталуын бақылау міндеті толығымен кәсіби 

қауымдастыққа жҥктелген, ҧйымның санкцияларынан басқа ешқандай 

санкциялар (сот немесе әкімшілік қудалау) қҧқық бҧзушыларға қолданыла 

алмайды. OFT мақҧлдаған мҧндай кодекстерге монополияға қарсы заңнаманың 

бірқатар жалпы нормалары қолданылмайды. 2000 жылғы мәліметтер бойынша, 

Ҧлыбританияда осы схема бойынша 49 кәсіби кодекс қабылданған.  

Осылайша, Ҧлыбританиядағы ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар мемлекет 

мақҧлдаған кодекстер ережелерінің сақталуын толық бақылау қҧқығына ие.  

Автобуспен тасымалдауды ҧйымдастыру саласындағы мемлекеттік 

функциялардың бір бӛлігін беру тҧрғысынан ӛткен ғасырдың соңында 

Ҧлыбританияның қоғамдық кӛлікті қайта реттеудегі сәтті тәжірибесі ерекше 

назар аударуға тҧрарлық. 

 

4.2. Ҧлыбританиядағы автобустарды қайта реттеу 

Қайта реттеу- (лат. regula – ереже; ағылш. deregulation) - экономиканың 

немесе қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласындағы мемлекеттік реттеуді 

жою немесе қысқарту. Әдетте, бҧл белгілі бір салада, мысалы, нарықтарда еркін 

бәсекелестікті ынталандыру ҥшін бизнестің қалай жҥргізілетініне мемлекеттік 

бақылауды азайтуды білдіреді. Осылайша, Ҧлыбританиядағы "қайта реттеу" 

термині біздің тҥсінігімізде ӛзін-ӛзі реттеуді білдіреді.  

Ҧлыбританияда қоғамдық кӛлік экономика саласы ретінде 1985 жылғы 

Ҧлыбританияның кӛлік туралы Заңы бойынша қайта реттелді (British Transport 

Act of 1985) [2]. Гомес-Ибанеш және Мейер (1990) сарапшылары атап ӛткендей, 

осы Заңға сәйкес жаңа қоғамдық кӛлік кәсіпорындарының ашылуын бақылау 

тетігі әлсіреді, қалалық кӛлік басқармаларының кӛпшілігі коммерциялық 
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ҧйымдар санатына ауыстырылды, ал жолаушылар тасымалының кейбір тҥрлері 

бәсекелестік негізде конкурс арқылы жҥзеге асырыла бастады. 

Ҧлыбританияның қоғамдық кӛлік саласындағы жаңа саясатына сәйкес, 

қайта реттеу оны қолдауға бӛлінетін субсидиялар мӛлшерінде кҥрт 

қысқартулармен қатар жҥрді. Мысалы, кӛлік субсидиялары агломерациялар 

қҧрамындағы графиктерде 23% - ға және басқа графиктерде шамамен 6% - ға 

қысқарды. Субсидиялардың қысқаруы тарифтерді кӛтеру және қызметтер 

кӛлемін қысқарту қажеттілігіне алып келді. 

Гомес-Ибанеш, Мейер (1990) және кіші (1992) Жолаушылар тасымалы 

саласындағы сарапшылар қоғамдық кӛлік саласындағы жаңа саясаттың 

бірқатар салдарын талдады: 

• Қызметтер кӛлемі. Қайта реттеуден кейінгі бірінші толық жыл ішінде 

кӛлік қҧралдарының жиынтық жҥрісі агломерациялар қҧрамындағы 

графиктерде 3,3% - ға және басқа графиктерде 16,6% - ға ӛсті. Шағын 

автобустарды пайдалану кҥрт ӛсті (12-ден 25 орынға дейін). 

• Кейбір тиімсіз қызметтер қысқартылды, мысалы, шыңдар мен 

жолаушылар саны аз уақыт аралығында бірқатар маршруттар тоқтатылды. 

• Жол жҥру ақысы. Екі жыл ішінде жолаушылар кӛлігіндегі тарифтер 

нақты мәнде шамамен 35% - ға ӛсті. 

• Жолаушылар саны. Жолаушылар саны шамамен 14% - ға азайды. 

• Ӛндірістік шығындар, еңбек саласындағы ӛзгерістер нәтижесінде 

(жҧмыс ережелері аз және жалақы деңгейі тӛмен), микроавтобустарды енгізу 

және артық қуаттылықты жою, ӛндірістік шығындар біршама азайды. Хезлтайн 

мен Силкок (1990) сарапшылары атап ӛткендей, нақты шығындар 15-30% 

аралығында азайды. 

Гомес-Ибанеш пен Мейер Ҧлыбританияның қоғамдық кӛлікті қайта 

реттеу тәжірибесінен қорытынды шығаруға болатын ҥш тҧжырымды талдайды: 

-  Біріншіден, бір мезгілде автобус тасымалдарының жергілікті 

желілерінде Бәсекелестік және шығынды тасымалдаушыларға 

субсидиялар болуы мҥмкін. Субсидияланатын қызметтерді ҧсыну 

ҥшін фирмаларды конкурстық іріктеу тетігін пайдалана отырып, 

мемлекеттік сектор Қызметтерді ең аз ықтимал шығындармен ҧсына 

алады; 

-  Екіншіден, шығындарды азайту және ӛнімділікті арттырумен қатар, 

қайта реттеу жеке автобус компаниялары шағын автобустарды 

қолдана бастаған кезде қызмет кӛрсетудегі жаңалықтарға әкеледі, ал 

жергілікті билік тиімсіз маршруттарда қызмет кӛрсету деңгейін 

жоғарылатады; 

-  Ҥшіншіден, қайта реттеуден тҥсетін негізгі пайда кӛлік компаниялары 

арасындағы бәсекелестіктің нәтижесінде пайда болатындықтан, 

мемлекеттік сектор бәсекелестікті ынталандыру саясатын жҥргізуге 

тиіс. 

Зерттеудің осы тарауында Ҧлыбританиядағы қоғамдық кӛлікті қайта 

реттеуге арналған қалалық қоғамдық кӛлік моделі ҧсынылған. Бҧл тақырып ӛте 

маңызды, ӛйткені қайта реттеу 80-ші жылдары кҥрделі саяси және 
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экономикалық жағдайларда жҥргізілген қоғамдық кӛліктің алғашқы ірі 

реформасы болды және қарсыластар тарапынан айтарлықтай сынға ҧшырады. 

Бірақ бҧл әртҥрлі қалаларда қоғамдық кӛлікті ҧйымдастырудың заманауи 

идеялары пайда болған кӛптеген басқа елдерде қоғамдық кӛлік реформаларын 

бастады.  

Сондай-ақ, бҧл тақырып ӛте қызықты, себебі ол зерттеушілер мен тҥрлі 

сарапшылардың ағынын тартқан зерттеу қызығушылығын оятты. Егер қайта 

реттеуге дейін мамандандырылған журналдар болмаса және тасымалдауды 

ҧйымдастыру туралы мақалалар аз болса, қазір қайта реттеу процесінің 

арқасында бізде кӛптеген материалдар, зерттеулер және басқа да жҧмыстар бар. 

Яғни, бҧл жолаушылар тасымалын басқару мен реттеуді ҧйымдастырудың 

барлық мәселелері бойынша зияткерлік сипаттағы бастама берді. 

Жолаушыларды автобуспен тасымалдау тарихында тасымалдауды 

муниципализациялау орын алды, сонымен қатар бірнеше заманауи ҧйым 

модельдері бар, олардың ішінде Британдық қайта реттеу немесе "Free market" 

еркін нарығы ең маңыздыларының бірі болып табылады.  

Айта кету керек, кейде қайта реттеуге ӛте жағымсыз кӛзқарас білдірді. 

Атап айтқанда, сарапшы Вукан Вучиктің "ӛмір сҥруге ыңғайлы қалалардағы 

кӛлік..." кітабында жолаушылар мен қоғамдық кӛлік позицияларына зиян 

келтірген "айқын сәтсіздік" деп аталады. 

Автордың кітабындағы сәтсіздіктің негізгі ҧстанымдары тек нашарлады, 

реформада жағымды ештеңе кӛрінбеді. Мҧндай ҧстаным 90-шы жылдары 

соншалықты ҥстем болды, яғни қайта реттеу 80-ші жылдары орын алды және 

90-шы жылдары айқын кемшіліктер анықталды. Мҧндай сенімді 

православиелік кӛлік сарапшыларының бҧл реформаны қатты сынға алуы 

болды.  

Сонымен бірге, бҧл ҧстаным 2000-2010 жылдардағы мамандардың кейінгі 

жҧмыстарында тым қатал екендігі белгілі болды.әсіресе британдық 

ғалымдардың еңбектерінде қайта реттеу тақырыбы тек теріс жолмен қайта 

реттеу туралы айтпай-ақ, егжей-тегжейлі талқылана бастады. Сондай-ақ, қайта 

реттеу туралы сҧрақтарда міндетті тҥрде зерттелуі керек кӛптеген нюанстар бар 

екені белгілі болды.  

Сонымен қатар, реформаларға дейін қоғамдық кӛліктің жҧмысы керемет, 

керемет ҧйымдастырылды және қайта реттеу тек жҧмыс жҥйесін бҧзды деген 

жаңсақ тҥсінік бар. Іс жҥзінде қоғамдық кӛлік нашар жҧмыс істеді. Бірнеше 

сӛзбен айтқанда, біз қоғамдық кӛліктің жҧмысы қалай реттелгенін атап ӛтеміз. 

Ол 1930 жылғы Заңмен реттелді, бҧл 1920 жылдары Ҧлыбританияда заңсыз 

автобус тасымалдаушыларының пайда болуына жауап болды. 
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Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 7. 1930 жылғы Жол қозғалысы туралы заң 

 

Ол кезде ірі ресми тасымалдаушылар, әсіресе Лондонда, кӛптеген заңсыз 

тасымалдаушылардан зиян алды. 7-суретте "chocolate express"деп аталады. Бҧл 

Лондондағы жалға алынған автобусты пайдаланатын алғашқы заңсыз 

тасымалдаушы. Яғни, кәсіпкер автобустарды жалға алып, Лондондағы ең 

тиімді маршруттарға кіре бастады, бҧл ресми тасымалдаушылардың 

наразылығы мен наразылығын тудырды.  

Билік ірі тасымалдаушылардың кірістеріне назар аудара бастады және 

нәтижесінде саланы реттеу керек деген ортақ пікірге келді. Мҧның нәтижесі 

отызыншы жылғы Жол қозғалысы туралы Заңның қабылдануы болды, ол кӛлік 

саласындағы еркін нарық дәуірін тоқтатты.  

Ҧлыбританияда әрқашан еркін нарық болған.  
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Автобус тәрізді вагон лицензиялары, кондукторлық лицензиялар болды, 

бірақ ешқашан маршруттық лицензиялар болған емес. Яғни, билік ешқашан 

маршруттың ӛзін реттемеген, тарифтерді реттемеген, кестені реттемеген, 

сондықтан жоғарыда аталған заңның енгізілуі Тарихи еркін нарық дәуірін 

тоқтатты.  

Кейін арнайы жол комиссиялары енгізілді, олардың трафик комиссиясы 

маршрутты және тасымалдаушыларды келісуі керек еді. Тасымалдаушыларға 

белгілі бір бағытта тасымалдауға рҧқсат беретін жол лицензиялары немесе 

маршрут лицензиялары берілді. Тарихи тҧрғыдан бҧл салада ірі жеке 

компаниялар ҥстемдік етіп, қалыптасты, бірақ 1960-70 жылдары кӛлік саласы 

дағдарысқа айналды. 50-ші жылдары жолаушылар ағыны жыл сайын шамамен 

2-3% - ға тӛмендеді. Жеке компанияларға бҧл жағдайға бейімделу қиын болды 

және олар ҥнемі қысылды. Сонымен қатар, жҧмыс сапасы мен тасымалдау 

кӛлемі де тӛмендеді. 

Кейінірек, 60-шы жылдары субсидиялау пайда болды. Жеке 

компанияларды субсидиялауды жергілікті билік жҥргізу қиын болды. Сол кезде 

бҧл тозған компанияларды сатып алып, оларды мемлекеттік муниципалды 

кәсіпорындарға айналдырып, субсидиялауды бастау оңайырақ болды.  

Нәтижесінде Ҧлыбританияның Жолаушылар тасымалы саласын сол кезде 

алты топқа бӛлуге болады: 

1. Ҧлттық автобус компаниясы - NBC "National bus company" - бҧл 70-

ке дейін филиалды біріктіретін Мемлекеттік корпорация, оның ішінде Англия 

мен Уэльсте қалааралық және аймақтық тасымалдауды жҥзеге асыратын 50 

автобус паркі. NBC "Ҧлттық автобус компаниясы" 80-ші жылдары 

Ҧлыбританиядағы барлық автобустардың 44% - ын қҧрайтын алып компания 

болды; 

2. Шотландиялық автобус тобы - "Scottish bus group", оның кіші 

тобында Шотландияда тасымалдарды орындаған 9 филиал болды. 

3. Қоғамдық кӛлік тасымалдаушылары - "public transport Executives" - 

бҧл жеті ірі қаладағы (Глазго, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, Шеффилд және 

Лиц) муниципалдық тасымалдаушылардың бірлестігі. Тиісінше, осы 

қалалардың әрқайсысында бірнеше муниципалды тасымалдаушылар болды.  

4. Шағын қалалардағы қарапайым муниципалды тасымалдаушылар. 

Олар ӛткен ғасырдың сексенінші жылдарында шамамен 50 болды. 

5. Лондондық автобустар - "London Busses" - бҧл 12 автопарктен 

тҧратын Лондонның мемлекеттік автобус компаниясы. 

6. Жеке операторлар жеке операторлар болып табылады, жеке 

тасымалдаушылардан қалған барлық нәрсе "тәуелсіз"деп аталады. Бҧл 

сексенінші жылдарға дейін шағын маршруттарда жҧмыс істемеген, шағын 

маршруттарда ауылдық тасымалдарға қызмет кӛрсететін шағын компаниялар.  

Жеке тасымалдаушылар шағын маршруттарда жҧмыс істеді, ӛйткені 

маршруттық лицензия алу ӛте қиын болды және уақыт ӛте келе олардың 

барлығы ірі мемлекеттік және муниципалды фирмалардың қолында болды. 

Шын мәнінде, бҧл бағыттық лицензиялар нарыққа кіруге тыйым салды. Бҧл 
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ретте белгілі бір маршрутқа лицензия әрбір тасымалдаушымен жеке 

келісілетінін атап ӛту маңызды.  

Тасымалдау нарығында бірнеше муниципалды тасымалдаушылар басым 

болған кезде, олар желіні бҧғаттауға әкеледі, ӛйткені лицензиялар келісілген 

Мемлекеттік тарифтік комиссия ("Traffic commission") оларды тек ірі 

фирмаларға беруге тырысады. Олар қиындықтарға, айтарлықтай кӛлемге 

байланысты, әрбір жаңа бағыт олардың қайталану дәрежесін арттырған кезде аз 

лицензия беруге тырысты. Нәтижесінде маршруттық схемалар Ҧлыбританияда 

тек 70-ші жылдары ғана тіркелді.  

Тҧр жан-жақты тоқталып оның қалай сол кезде саласы. Содан кейін 70 - 

ші жылдары қоғамдық кӛліктің тиімді жҧмысы туралы қате пікір болды, іс 

жҥзінде бҧл мҥлдем дҧрыс емес және сол кезде сала бірқатар факторлардан 

зардап шекті: 

1. Шығындардың ӛсуі 

2. Тарифтердің ӛсуі 

3. Субсидиялардың ӛсуі 

4. Кәсіподақтардың жҧмысын кҥшейту 

5. Популистік саясат 

Мысалы, Лондонда шығындардың ӛсуіне байланысты 1970 жылдан 1985 

жылға дейін бір шақырым жолдың қҧны 79%-ға ӛсті, бҧл тарифтердің 

айтарлықтай ӛсуіне әкелді. Бҧл жағдай ӛз кезегінде 15 жыл ішінде, 1970 

жылдан 1985 жылға дейінгі кезеңде субсидиялау кӛлемінің 13 есе артуына алып 

келді. Кәсіподақтардың белсенділігі мен популистік саясаттың мҧндай ӛсуі 

биліктің алаңдаушылығын тудырды.  

Сонымен бірге, жағдай сала тек ӛте ірі фирмалардан тҧратын кезде, 

олардағы қызметкерлер кәсіподақтар қҧра бастағандығымен тҥсіндірілді. Шын 

мәнінде, кәсіподақ олардың ӛмір сҥру деңгейін жақсартудың жалғыз мҥмкіндігі 

болды, ӛйткені бірнеше ірі мемлекеттік және муниципалды фирмалардан 

қҧрылған сала бірыңғай стандартты жағдайларға ие болды.  

Кез-келген жҧмысшы, әсіресе жҥргізушілер, ҥлкен жалақы алу ҥмітімен 

басқа фирмаға бара алмады. Шығудың жалғыз жолы-кәсіподақтар ҧйымы, 

ереуілдер және тасымалдаушы компанияның жақсарту талаптары. Кәсіподақтар 

бҧл жолмен жҥрді, бірақ мҧның бәрі жолаушыларға қызмет кӛрсету сапасының 

нашарлауына әкелді. Сонымен қатар, қаржыландырудың ҧлғаюы ҧтымды 

болмады. 

Әрі қарай, жағдайды биліктің популистік саясаты кҥшейтті, бҧл кезде 

қалаларда кеңестерді 70-ші жылдары ӛте социалистік болып қҧрылған Еңбек 

партиясының ӛкілдері басқарды. Мысалы, Шеффилдте жол жҥру тарифтері 

1975 жылы 10 жылға ӛзгеріссіз тіркелді, Ливерпульде олар 1981 жылы "қатып 

қалды".  

Осылайша, тарифтерді тӛмендету және субсидиялар есебінен 

шығындарды ӛтеудің жалпы саясаты белгіленді. Субсидиялардың тек 

жергілікті бюджеттен ғана емес, жалпы бҥкіл ел ҥшін проблемалар туғызған 

орталық бюджеттен де тҥскенін тҥсіну керек. Популистік саясаттың тағы бір 

белгісі: ҥлкен сыйымдылығы бар автобустар ғана пайдаланылды және шағын 



75 

 

класты автобустардың шамамен 2% - ы болды. Ірі автобустар тіпті ауылдық 

жерлерде де жҥрді. Субсидияларды бӛлуді шамадан тыс стандарттау 

орталықтандырылған және шамадан тыс реттелген. Уақыт ӛте келе, мҧның бәрі 

ӛте кҥрделі болды және биліктің қай бағытқа басымдық берілетінін немесе 

тиімдірек екенін тҥсінбеуіне әкелді. 1980 жылға қарай субсидиялардың едәуір 

мӛлшері тӛленді, бірақ бҧл шығындардың ҧтымдылығы мен тиімділігі туралы 

тҥсінік болған жоқ. 

Мҧның бәрі 1979 жылы Ҥкімет реформалар мен қайта реттеуді бастаған 

кезде, Ҧлыбританияның консервативті партияларының парламент сайлауында 

жеңіске жеткеннен кейін, Премьер-министр Маргарет Тэтчер (1979-1990) 

болған кезде қатты экономикалық реформалардың жақтаушысы болды. 

Жолаушылар тасымалын ҧйымдастыру бойынша М. Тэтчер 1979 жылғы сайлау 

манифесінде:"біз автобус және басқа да кӛліктердің, соның ішінде ауылдық 

жерлердің дамуын жеңілдету ҥшін жол комиссияларының маршрут 

лицензияларын реттеуін жеңілдетеміз және жаңа жеке тасымалдаушылардың 

пайда болуын ынталандырамыз" деді. 

Ол артық әлеуметтік міндеттемелерді қысқартты, кәсіподақтармен 

кҥресті, ел экономикасының барлық салаларындағы мемлекеттік 

кәсіпорындардың жҧмысын қолдау және ынталандыру саясатын тоқтатты. 

Осылайша, автобус тасымалы саласы ғана емес, сонымен қатар басқа да қызмет 

тҥрлері мемлекеттік меншіктен жеке меншікке ауыстырылды.  

Ҧлыбританияның кӛліктегі реформаларын талдау ҥшін бір қарағанда 

бірдей ҥш ҧғымды нақты бӛлу керек. Бҧл-автобус тасымалдарының қызметін 

қайта реттеу барысында пайдаланылған ырықтандыру, қайта реттеу және 

жекешелендіру:  

- Ырықтандыру - бҧл бизнестің нарыққа кіруіне кедергілерді жою; 

- Қайта реттеу-бҧл компания бизнеске келіп, сол жерде жҧмыс істей 

бастаған кезде, осы нарықтың ішінде бизнесті жҥргізу бойынша шектеулер мен 

кедергілерді жою;  

- Жекешелендіру-бҧл жариялы, яғни мемлекеттік және муниципалдық 

меншікті жеке қолға сату. 

Автобус секторындағы ырықтандыру ҥшін кәсіпкерлерге оңай болу ҥшін 

маршруттар мен лицензияларды шешу қажет болды. Әрі қарай қайта реттеу 

жҧмыс істеуі керек. Тарифтер, қозғалыс кестесі, автобустардың тҥсі және т.б. 

сияқты тасымалдауды ҧйымдастыру мәселелерінде компанияларға мемлекеттің 

ықпалын шектеу қажет болды. Мҧның бәрі кейіннен реттеліп, стандартталған.  

Жекешелендіру-бҧл сол кездегі мемлекет меншігіндегі барлық автобус 

парктерін сату. Фирмалар бір-бірімен бәсекелесе бастауы керек және жергілікті 

биліктің саяси шешімдеріне және кәсіподақтардың ықпалына бағынбауы керек 

еді.  

Бҧл ретте фактісі туралы адасу, бҧл Ҧлыбритания енгіздік аса реттеу 

ҥмітпен қамтамасыз ету бәсекелестікті тасымалдаушылардың есептегенде, бҧл 

игілік ҥшін тасымалдау. Шын мәнінде, мемлекет 1980 жылы пайда болған 

әйгілі ғалым Уильям Баумольдің қарама-қайшылықты нарықтар теориясын 

қолдана отырып, мҥлдем басқа нәрсеге сҥйенді. 
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Теория бәсекелестік ҧғымына параллель болатын бәсекелестік ҧғымын 

енгізді. Бәсекелестік-бҧл әлеуетті бәсекелестікке қауіп тӛндіреді. Теорияда, егер 

сіз нарыққа кіруге кедергілерді алып тастасаңыз, мысалы, лицензияларды алып 

тастасаңыз және маршрутқа бір компания қызмет етсе де, ол бәсекелес 

кәсіпорындардың келуіне жол бермей, ӛз жҧмысының сапасын қамтамасыз ете 

отырып жҧмыс істейді. 

Басқа компанияның келуін болдырмау іс жҥзінде тек бір жолмен мҥмкін - 

тасымалдаушының ҥлгілі мінез-қҧлқы және қанағаттанарлық сапада қолайлы 

бағамен қызметтердің оңтайлы жиынтығын ҧсыну. Осылайша, тасымалдау 

нарығы әлеуетті бәсекелестің кіруі ҥшін жабық болады, оған қатысу және басқа 

біреу сәтті жҧмыс істейтін осы қызмет аймағында бекіту қиын. Мҧндай теория 

тиімді болды және мҧндай жағдайларда автобус тасымалы саласындағы 

бәсекелестік кӛтермеленбегенін атап ӛткен жӛн.  

Енді билік 1979 жылы билікке келгеннен кейін біртіндеп қайта реттеу 

саясатын қалай жҥргізгенін айту керек. Бірінші қадам 1980 жылғы кӛлік туралы 

Заңның қабылдануы болды, бҧл аралық қадам болды. Жаңа заңнама қалалар 

мен уездер арасындағы алыс қашықтықтағы автобус қызметін реттеді. 

Жаңашылдықты пысықтау ҥшін тасымалдарды қайта реттеу қайталама 

нарықтардағы реформаның қалай жҧмыс істейтінін кӛру ҥшін ҥш аумақта 

"пилоттық" тәртіппен жҥргізілді. Осы кезеңде қалалық кӛлік саласына әсер 

еткен жоқ.  

Қалааралық бағыттарда маршруттық лицензиялар жойылды. Сондай-ақ, 

тасымалдаушы туралы келісудің кҥшін жойып, компанияға маршруттың жол 

комиссияларында қандай да бір кедергілерсіз ӛз бетінше тіркеуге мҥмкіндік 

берді. Яғни, енді ҧзақ кҥрделі келісу рәсімінен ӛту талап етілмеді, белгілі бір 

кӛшелер мен жолдар бойынша маршрутты ашу туралы ӛтінімді жіберу 

жеткілікті болды.  

Осы процедурадан кейін маршрут автоматты тҥрде келісілді. Мҧның бәрі 

қайта реттеу деп аталады. Бҧл 1980 жылдары алыс автобустарда болды, керемет 

сәтті нәтижелер кӛрсетті. Келесі бес жыл ішінде тасымалдаушылар экспресс 

маршруттардың едәуір санын ашып, оларды автомобиль жолдарына 

ауыстырды. Сонымен қатар, ірі қалалар арасында экспресс-тасымалдаудың 

жаңа сәтті сегменті қҧрылды, ол бҧрын болмаған.  

Осы уақытқа дейін жолаушылар теміржол қатынастарына басымдық 

беріліп, оларға параллель автобус маршруттарын ҥйлестіруге мҥмкіндік 

бермеді.  

Сондай-ақ әуежайларға дейін және одан тасымалдаудың жаңа сегменті 

қҧрылды. Нарық бес жыл ішінде бҧл мҥмкіндікті жеткілікті тҥрде басқарды, 

сонымен қатар тасымалдаушылар тариф бойынша белсенді бәсекеге тҥсе 

бастады. Нәтижесінде, 5 жыл ішінде тарифтер екі есе тӛмендеді, рейстер саны 

70% - ға, ал жолаушылар саны 50% - ға ӛсті. Бҧл керемет жетістік болды. 

Аралық реттеу тек жеке сегментте, әсіресе алыс қашықтықта, билікке 

инновацияның ӛте тиімді жҧмыс істейтінін кӛрсетті. Қол жеткізілген жетістік 

реформаларды белсенді жалғастыруға мҥмкіндік берді.  
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1983 жылы Маргарет Тэтчер бастаған консерваторлар қайтадан жеңіп 

алған сайлау ӛтті. Осыдан кейін қалалық тасымалдарды қайта реттеуге толық 

ауқымды дайындық басталды. 

Сол кезеңде Маргарет Тэтчер одан әрі қайта реттеу ҥшін қажетті қатаң 

шараларды қолдануға мәжбҥр болды. Жағдайды сайлаушылар дауыс беретін 

еңбек бақылайтынын кӛріп, тиімсіз экономикалық саясаттың жақтаушылары 

болғанына қарамастан, Тори ҥкіметінің басшысы келесі қадамдарды жасады:  

1) қоғамдық кӛлікті жергілікті бюджеттен субсидиялау мҥмкіндігіне 

шектеу қойды; 

2) жеке кӛлікті субсидиялауға жергілікті салықтарды пайдалану 

мҥмкіндігін шектеді; 

3) келісу ҥшін мемлекеттік және муниципалды аудармашылардан ҥш 

жылдық қаржылық жоспарларды талап етті. 

Нәтижесінде, тарифтерді бҧрын тоқтатқан жергілікті билік органдарының 

қолдарын байланыстыратын шектеулер қойылды, олар мемлекеттік бюджеттен 

айтарлықтай қаражат бӛліп, тасымалдарды шамадан тыс субсидиялады. 

Ең соңғы қадам 1985 жылы жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы Заңның 

қабылдануы болды, оған сәйкес 1986 жылдан бастап жеті қалада, оның ішінде 

Лондонда агломерация округтерінің кӛлік кеңестері жойылды. Осыдан кейін, 

бҧл аумақтарда кӛлік агломерациясының органын қҧрған тӛменгі билік 

органдары ғана қалды, оларды жергілікті билік емес, Ҥкімет бақылап отырды. 

Осылайша, шамадан тыс субсидиялауды жою ҥшін саланы реформалауға 

дайындық қадамы жҥргізілді. 

1984 жылдан бастап қоғамда реформалардың орындылығы туралы кең 

пікірталас болды. БАҚ-та беделді сарапшылар дайындаған зерттеу талдауы 

пайда болды. "Виѕ is white paper" еңбегінде (White Paper — жарнамалық емес 

сипаттағы маркетингтік қҧжат. Айырықша белгілері: тақырыпты егжей-

тегжейлі, терең зерттеу. Барлық тезистер, әдетте, ӛз зерттеулерінің 

нәтижелерімен немесе сенімді дереккӛздерден жиналған статистикамен 

расталады) "Buses" деп аталатын мемлекеттік есеп жарияланды, онда жергілікті 

автобус қызметін қайта реттеу жоспары ҧсынылды. Жоспар қоғамдық кӛлікке 

қатысты шҧғыл шаралар қабылдауды талап ететін ӛршіл сӛздермен 

толықтырылды. Мысалы, бҧл салық тӛлеуші ҥшін ауыртпалық болмауы керек 

және табысты ӛркендеген салаға айналуы керек.  

Міне, осындай идеяны "Buses" есебі ҧстанды, онда билік жҥзеге 

асырғысы келген іс-шаралар жазылған. Есеп 1985 жылы "Transport reviews" 

журналында жарияланған ӛте кҥшті пікірталастар мен қайта реттеу туралы 

пікірталастарды тудырды. Сонымен бірге, қайта реттеуді жақтаушылар 

Лондоннан келген зерттеушілер болды, ал қарсыластар кӛлік сарапшылары 

болды.  

Атап айтқанда, қайта реттеуді жақтаушылар әлеуетті бәсекелестік қаупі 

тасымалдаушылар ҥшін негізгі ынталандырушы фактор болады деп сендірді. 

Қарсыластар бҧл нәтиже бермейді, жолдарда тасымалдаушылардың 

бәсекелестігі байқалады, нәтижесінде тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасы 

тӛмендейді және т. б. 
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Сонымен қатар, жақтаушылар қайта реттеуден кейін шығындар мен 

тарифтер тӛмендейді, ал тасымалдау кӛлемі мен қызмет кӛрсету сапасы артады, 

ӛйткені бҧл тасымалдаушылардың коммерциялық қызығушылығымен 

ынталандырылады. Қайта реттеудің қарсыластары жалақыны тӛмендету 

арқылы шығындардың тӛмендеуіне сілтеме жасады, бірақ сонымен бірге 

тасымалдаушылардың тҧрақсыз бәсекелестігі мен жолаушылар ағынының 

тӛмендеуіне байланысты тарифтердің ӛсуі туралы мәлімдеді.  

Қайта реттеуді жақтаушылар кӛптеген инновациялар мен әртҥрлі жаңа 

қызметтер, саябақты жаңарту, билеттерді сатудың жаңа жҥйелері және т.б. 

болады деп сеніп, алыс автобустарда болған сәтті оқиғаның толық қайталануын 

талап етті. Қарсыластар инновацияны талап етті, бірақ бірнеше қайталама және 

ең маңызды емес мәселелер бойынша, қайта реттеудің қажеті жоқ деп 

мәлімдеді. 

Қайта реттеуді жақтаушылар бҧл салаға нарықтық реформалар қажет деп 

мәлімдеді, ел тарихында алғаш рет мемлекеттік жоспарлауды, қоғамдық 

кӛліктегі бизнесті басқару мен реттеуді уақыт пен нарық қажеттіліктеріне 

жедел жауап бере алмайтын адам ретінде жою туралы мәселені кӛтерді.  

Қайта реттеуге дейін автобустарға қойылатын талаптар мен маршруттарға 

лицензия беру жҥйесі шамадан тыс стандартталған, бҧл тоқырау 

қҧбылыстарына және жолаушыларды тасымалдаудың бҥкіл нарығының 

тозуына әкелді. Қайта реттеудің қарсыластары жоспарлау, басқару және реттеу 

қажет деп мәлімдеді, ӛйткені еркін нарықта тасымалдауды ҥйлестіруді 

қамтамасыз ету мҥмкін емес. 

 

Қайта реттеу қадамдары 
1. 1980 жылғы іс-

шаралар 

2. МСУ қысым 3. Buses White Paper 1984 – маркетингтік 

қҧжат 

30 мильден 

басталатын 

маршруттарды 

қайта реттеу 

(тіркеу 

лицензиясымен 

ауыстыру). 

 

 

 

8 жолаушыға дейін 

маршруттарды 

реттеу. 

 

Жергілікті 

бағыттарды 

пилоттық 

бағыттарға қайта 

реттеу. 

Жергілікті 

автономияның 

тӛмендеуі 1983 

(субсидиялар, 

жергілікті салықтар, 

тасымалдаушылардың 

қаржылық 

жоспарлары) 

 

Жергілікті биліктің 

әрекеті –  

 

 

Метрополитен 

округтерінің 

кеңестерін жою 

"Тасымалдау нарығы кеңеюде. Қоғамдық 

кӛлік осы нарықта ҥлкен ҥлесті алуы ҥшін 

тарифтердің ӛсуіне, субсидиялардың 

ӛсуіне және қызметтердің тӛмендеуіне 

жол бермеу ҥшін шҧғыл шаралар қажет.  

Біз қоғамдық кӛліктің жалғыз 

перспективасы салық тӛлеуші мен 

жолаушы ҥшін ауыртпалық ретінде ауыр 

ӛмір сҥру деген идеяны жоққа 

шығаруымыз керек. Бәсекелестік 

тарифтерді тӛмендетуге, қызметтер 

кӛлемін ҧлғайтуға және кӛп 

жолаушыларды тартуға мҥмкіндік береді.  

Мҧндай ӛршіл мақсаттар ҥшін жарты шара 

жеткіліксіз. Қауіпсіздік пен әлеуметтік 

тасымалдау мҥмкіндіктерін сақтай 

отырып, кәсіпкерлік, бастама және 

тиімділік алдындағы кедергілер жойылуы 

керек. Шҧғыл әрекет қажет" 
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1985 жылғы Ҧлыбританиядағы пікірталас 
Қайта реттеуді жақтаушылар (Майкл 

Бисли және Стивен Глейстер) 

 Қайта реттеуге қарсыластар (Кеннет 

Гвиллиам, Крис Нэш және Питер Мэкки) 

Әлеуетті бәсекелестік қаупі жолаушы 

ҥшін нақты бәсекелестікке қарағанда 

маңызды болады. 

1 Жолаушы ҥшін бәсекелестік басым болады. 

Маршруттардың, кестелер мен тарифтердің 

тҧрақсыздығы. Тӛмен қауіпсіздік.  

Шығындар азаяды. Тарифтер 

тӛмендейді. Тасымалдау кӛлемі 

сапасын жақсарту есебінен ҧлғаяды, 

бҧл тасымалдаушылардың 

коммерциялық қызығушылығына 

кіреді. 

2 Шығындар азаяды. Тарифтер кӛтеріледі. 

Жолаушылар ағыны қызметтердің 

тҧрақсыздығынан тӛмендейді.  

Инновацияның ӛсуі: жаңа қызметтер, 

жақсартылған автобустар, жаңа билет 

схемалары, маркетингтің дамуы, 

компаниялардың тиімділігінің ӛсуі.  

3 Инновациялардың ӛсуі қҧлдырап жатқан 

жоқ, бірақ олар тек қозғалыс жиілігінде, 

автобус ӛлшемдерінде, шығындар мен 

тарифтерде болады. 

Жоспарлаушылар жетілмеген. 

Жоспарлаудың орнына сала нарықтық 

сынақтарға мҧқтаж. 

4 Жоспарлау қажет. Еркін нарықта 

интеграция мен ҥйлестіру мҥмкін емес.  

Елеулі жағдай шҧғыл шараларды талап 

етеді. Тек қайта реттеу ең аз уақыт 

ішінде максималды нәтижеге әкеледі.  

5 Қайта реттеу-бҧл ҥкіметтің шығындарды 

азайту барлық жағымсыз әсерлерден асып 

тҥседі деген сенімі. Балама-бәсекелестік 

сауда-саттық және келісімшарттар.  

 

Нәтижесінде, реформаны жақтаушылар қазіргі жағдайда шҧғыл шаралар 

қажет және тек қайта реттеу барлық мәселелерді тез шеше алады деп сендірді. 

Қарсыластар ҥшін бҧл шаралар тым радикалды болып кӛрінді, бҧл келісім-

шарттық тасымалдауды ҧйымдастырудың ымыралы шешімін ҧсынды. Олардың 

кӛзқарасы бастапқыда интуитивті болып кӛрінді, бірақ іс жҥзінде қайта 

реттеуді қолдаушылардың барлық болжамдары орындалды. 

 

Қайта реттеу қадамдары 
1) 1985 жылғы іс-шаралар 2) Қайта реттеудің жоспар-кестесі 

Жергілікті бағыттарды қайта реттеу 

(лицензияларды 42 кҥнде тіркеумен 

ауыстыру); 

Жергілікті әлеуметтік тасымалдарға 

арналған келісімшарттарды енгізу; 

Қауіпсіздікті бақылау (o-licences) және 

бәсекелестік; 

Тасымалдаушыларды қайта қҧрылымдау 

(бӛлу, коммерцияландыру, 

жекешелендіру). 

1986 жылғы қаңтар-ақпан-коммерциялық 

маршруттарды тіркеу 

1986 жылғы наурыздан бастап-коммерциялық 

емес тасымалдарға арналған келісімшарттар 

1986 жылдың 25 қазанына дейін лицензиялар 

қолданылады 

1986 жылғы 26 қазанда лицензиялардың 

кҥшін жою (D-day) 

1987 жылғы 25 қаңтарға дейін тіркеуді 

ӛзгертуге мораторий 

 

Жоғарыда айтылғандай, қайта реттеуді жҥзеге асыру ҥшін 1985 жылғы 

кӛлік туралы заң пайда болды, онда тӛрт негізгі іс-шара кӛрініс тапты. 

Бірінші іс-шара-тасымалдау лицензиясының кҥшін жою. Олардың 

орнына тіркеу туралы хабарлама рәсімі орнатылды. Тасымалдаушылар 

маршрутты ашу ниеті туралы ӛтініш берді және ол автоматты тҥрде келісілді. 

42 кҥннен кейін тарифтерді реттемей және тиісінше субсидиялаусыз 
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коммерциялық деп саналған мәлімделген маршрутқа қызмет кӛрсетуге болады. 

Сондай-ақ, елдің жоғары стандарттарына сәйкес келетін кез-келген типтегі 

автобусты пайдалануға мҥмкіндік беретін тасымалдау параметрлерін реттеу 

салқындады. Мысалы, Ҧлыбританияда тек тӛмен еденді автобустарды 

пайдалануға болады. Осылайша, қайта реттеу кез-келген нәрсені жасауға 

болады дегенді білдірмейді. Ақылға қонымды шектеулер қалды, бірақ 

маршруттарды жоспарлау, басқару және реттеу тарихқа енді; 

Екіншісі-әлеуметтік тасымалдарға арналған келісімшарттарды енгізу. 

Билік тасымалдаудың бір бӛлігі коммерциялық емес екенін тҥсінді. Мысалы, 

ауылдық жерлерде тасымалдау және демалыс кҥндері тасымалдау тиімсіз 

болып саналды (тиімсіз болды). Сондықтан Ҥкімет арнайы процедураны 

бекітті, оған сәйкес жергілікті билік келісімшарттар бойынша тасымалдауға 

тапсырыс бере алады, олар ҥшін субсидиялар қарастырылған; 

Ҥшіншіден, кӛптеген сарапшылар қайта реттеу мемлекеттің толық ӛзін-

ӛзі жоюы деп санайды. Шын мәнінде, билік кӛлік қауіпсіздігін бақылауды 

сақтап қалды және елге ортақ автобус стандарттары орнатылды. Оларға 

жайлылық стандарттары, атап айтқанда еденнің тӛмен деңгейі, автобустардың 

қауіпсіздігі және техникалық тексеруден ӛту талаптары кіреді. Нәтижесінде, 

егер автобустар стандарттардың талаптарын қанағаттандырса және техникалық 

байқау автобустың ақаусыз екенін кӛрсетсе, онда кәсіпкерге лицензияны 

растады ("Operating liences" немесе "o-liences" деп аталатын). 

Автобус тасымалы саласы "Office of Fair Trading" oft және "Monopolies 

and Mergers Commission" сияқты монополияға қарсы органдардың бақылауына 

ӛтті. Бҧл органдар бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің аналогтары 

болып табылады. Олар салада жосықсыз мәмілелер, тасымалдаушымен 

жосықсыз келісімдер болмауын қадағалайды. Бҧл заң барлық 

тасымалдаушыларды келесі қайта қҧрылымдауды қарастырды:  

Ірі компанияларды / корпорацияларды дербес фирмаларға бӛлу,ҧсақтау. 

Мысалы, "National Bus Company" компаниясында 50-ге жуық автобус паркі 

болды, олардың әрқайсысы дербес болуы тиіс еді. Яғни, корпорацияның 

орнында 50 тәуелсіз компания, саябақ қҧрылуы керек еді, олар 

коммерцияланып, тәуелсіз жҧмыс істеуі керек, бір-бірімен бәсекелес болып, 

жаңа ҧйымдастырушылық нысанға айналуы керек еді.  

Мемлекеттік компанияларды жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ретінде, бірақ мемлекет меншігінің 100% ҥлесімен пайдалану. Бҧл Меншік 

нысаны, коммерциялық болып табылатын, жеке ҧйымдық нысаны бар, бірақ 

мемлекетке тиесілі осы компанияны бақылауды қамтамасыз етеді. Мҧндай 

фирмалар пайда табуға және қызметтің барлық коммерциялық принциптерін 

сақтауға тырысады. 

Соңғы кезеңде нарықта пайда болған барлық автобус парктерін 

жекешелендіру ҧсынылды.  

Қайта реттеудің белгіленген жоспары бір сәтте енгізілмеді, бірақ кесте 

бойынша іске асырылды. Алдымен болашақта жҧмыс істейтін коммерциялық 

маршруттар тіркелді, содан кейін билік тасымалдаушылар тіркелмеген 

коммерциялық емес кӛліктерге келісімшарттар жасай бастады. Яғни, билік 
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жеке автобус парктерінің шығындылығына байланысты қала маңындағы 

маршруттарға қызмет кӛрсеткісі келмейтінін бақылап, кӛрді. Сол кезде 

тасымалдаушыларға лицензия беру арқылы субсидиялауды ҧйымдастыру 

туралы шешім қабылданды.  

Ескі ҥлгідегі лицензиялар 1986 жылдың 25 қазанына дейін кҥшінде болды, ал 

келесі кҥннен бастап коммерциялық келісім-шарттарды тіркей отырып, жаңа 

лицензиялар қолданысқа енгізіле отырып, олар кҥшін жойды. Сонымен, 

Ҧлыбританияда қайта реттеу 1986 жылы 26 қазанда басталды. Оқиға эффектісі мен 

мастштабқа сәйкес одақтас әскерлердің Нормандияға қонуымен қатар жҥруі 

мҥмкін, сондықтан ӛзгерістер бҥкіл сала ҥшін маңызды болды. Тасымалдаудың 

барлық саласын тҧрақтандыру ҥшін сол кҥннен бастап тіркеуді ӛзгертуге 3 айлық 

мораторий енгізілді. Осы кезеңнен кейін ғана тасымалдаушылар маршруттарды 42 

кҥннен кейін еркін тіркей алды. Осылайша, жҥргізілген рәсімдерге сәйкес, қайта 

реттеу жоспары ӛте жақсы ӛтті.  

Біріншіден, олар алыс автобус тасымалы саласымен, содан кейін қалалық 

тасымалдаумен айналысты. Қайта реттеу кҥтпеген жерден жҥргізілді деп айту 

жаңылыстырады. Коммерциялық бағыттарды тіркеу кезінде оларға бҧрын 

жҥзеге асырылатын барлық тасымалдардың шамамен 80% - ы тиесілі болғанын 

атап ӛту қажет. Жоспар бойынша келесі болып еліміздің барлық қалалары мен 

соңғы кезекте Лондонның қоғамдық кӛліктерін қайта реттеу жҥргізілді.  

Қайта реттеу туралы заңда екі ерекшелік болды: 

– 1967 жылы ӛзінің тиімді жҧмыс істейтін кӛлік туралы Заңы және 

жергілікті тасымалдаушы қамтамасыз ететін қалыпты жҧмыс істейтін 

тасымалдау саласы бар автономды аумақ болып табылатын Солтҥстік 

Ирландия - "Stransling"мемлекеттік компаниясы; 

- бастапқыда қайта реттеу жоспарланған Лондон қаласы, бірақ белгісіз 

уақытқа ауыстырылды, содан кейін мҥлдем жойылды. Айта кету керек, Лондон 

Жолаушылар тасымалы саласындағы ең проблемалы қала болды. Ӛткен 

ғасырдың 80-ші жылдары қала әкімі Кен Ливингстон мырза болды, ол бҧл 

лауазымды 2000 жылдары да атқарады. Сэр Ливингстон 80-ші жылдары 

ҥкіметтің саясатына қайшы келетін әрекеттерді кӛрнекі тҥрде қабылдады. 

Мысалы, ҥкімет бюджет шығындарының ӛсуін шектегісі келген уақытта, 

керісінше, "Fares Fair" саясатын жҥргізді, онда тарифтер тӛмендетілді және 

мемлекет тӛлеуі тиіс субсидиялар кӛлемі айтарлықтай ӛсті. 

Мҧның бәрі Маргарет Тэтчерге және Парламенттегі мҥшелердің 

кӛпшілігін білдіретін консерваторлар партиясына ҧнамады. Қайта реттеу 

туралы Заңға дейін арнайы заң бекітілді, оған сәйкес Лондонда келісім-шарттар 

бойынша тасымалдау модельдері жҧмыс істеуі керек еді. Бҧл арнайы заң 1984 

жылы қабылданды және басқа қалаларда жҥргізілген қайта реттеу 

жоспарларының кейінге қалдырылуына себеп болды.  

Билік алдымен тасымалдаушылармен келісімшарттар бойынша 

маршруттарға қызмет кӛрсетуді ҧйымдастыра отырып, біртіндеп, кезең-

кезеңмен кӛзқарасты ҧстанды. Сонымен бірге, 12 автобус паркі 

жекешелендірілді, ал келесі кезеңде бҧл саланы реттеу жоспарланған болатын. 

Сонымен бірге, дәл сол сайлауда Еңбек партиясының Тони Блэр жеңіске жетті 
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және сәйкесінше Лондонның кӛлік саласын қайта реттеудің барлық 

жоспарлары жойылды, ӛйткені билеуші кӛпшілік бҧрынғы адамдардың 

саясатын жалғастыра алмады. 

Сонымен қатар, қайта реттеудің маңызды нәтижелері тасымалдаушылар 

бәсекелестігі болды. Қайта реттеуден кейін тасымалдаушылар кӛптеген жаңа 

бағыттарды тіркей бастады, нарықта жаңа фирмалар пайда бола бастады және 

"автобус жауынгерлері" басталды. Жаңа қҧбылыс жолаушылар ҥшін 

кӛшелердегі бәсекелестікпен қатар жҥрді, бҧл бастапқыда кӛптеген кішкентай 

тасымалдаушылардың пайда болуына әкелді.  

Бәсекелестік қатал болды және оған ең алдымен "National Bus Company" 

автобус парктері, бҧрынғы муниципалды тасымалдаушылар мен жеке компаниялар 

қатысты. Мҧндай бәсекелестік бір-біріне параллель маршруттардың ашылуымен 

қатар жҥрді, онда жҥргізушілер әр тҥрлі әдістерді қолдана отырып, жолаушы ҥшін 

бәсекелесе бастады. Сол кезде ағылшын тілінде кӛшелердегі жҥргізушінің мінез-

қҧлқын сипаттайтын арнайы терминдер пайда болды: бәсекелесті қудалау; 

бәсекелестің алдында кестені ауыстыру; қозғалыстың баяулауы; маршруттан 

ауытқу; егер қозғалыс тиімсіз болса, Тоқтату;  аялдамаларды бҧғаттау. 

Сондай-ақ, тасымалдаушылардың іс-қимыл тактикасын сипаттайтын 

терминологиясы да болды: келісімшарттар бойынша әлеуметтік маршруттардан 

бастау; тарифтерді қайталау (бірақ тарифтер бойынша бәсекелестік емес); 

аралықтарды қайталау; шағын автобустар; тіркеуді ҥнемі ӛзгерту (жылына 

100% - ға дейін); стратегиялық шаралар (қағидатты жаңа қызметтер, сапаны 

арттыру, қызметкерлерді оқыту, брендинг және т.б.). 

 Тасымалдаушылардың кҥресі ерекше қызығушылық тудырады. Сонымен 

қатар, жеке тасымалдаушылар ең кӛп жҧмыс істейтін, ең кӛп сҧранысқа ие 

маршруттарға шыққан деген қате пікір бар. Бҧл іс жҥзінде олай емес, ӛйткені 

басты тактикалық міндет әлеуметтік маршруттар бойынша тасымалдау келісім-

шартын жеңіп алу және субсидия алу болды. Келісім-шарт әдетте 3 жылға 

жасалды және бҧл 3 жыл тасымалдаушы осы қҧжатпен қорғалғанын білдіреді. 

Яғни, 3 жыл бойы олар белгілі бір аумақта жҧмыс істей алады, әрі қарайғы 

қызметті дамыту ҥшін трамплин ретінде осы ақпаратты пайдалана отырып, 

тағы қандай бағыттарды ашуға болатынын зерттеп, жоспарлай алады. 

Тасымалдаушылар сонымен бірге "Gap Filling" тактикасын қолданды, бҧл 

ірі тасымалдаушы жоқ жерлерде маршруттар ашуды білдіреді. Бҧл 

тасымалдаушылардың негізгі тактикасы болды, ең кӛп жҥктелген, ең Орталық 

маршруттарға шығу емес.  

Тасымалдаушылар ешқашан тарифтермен бәсекелес болған емес, олар 

тарифтерді тӛмендетпеді және бҧл тарифтің негізгі тәсілі болған алыс 

автобустардағы жағдайға ӛте қарама-қайшы болды.бәсекелестік. Мҧнда олар 

бәсекелес сияқты тариф орнатты, ӛйткені жолаушы алғашқы автобусқа отырды, 

керек-жарақтарын ажыратпады. Саябақтар бәсекелестің қозғалыс кестесін 

қайталауға немесе қарсыластың жолаушыларын таңдап, бәсекелестің 

автобусына бірінші болып жету ҥшін интервалдарды қоюға тырысты.  

Сондай-ақ, бҧрын болмаған шағын автобустардың пайда болуы Елеулі 

ҥрдіс болды. Он жыл ішінде оларды қайта реттеу парктің жалпы санының 20% - 
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ына айналды, бірақ бҧл жағдай барлығы микроавтобустармен жҥре бастады. 

Шағын автобустардың пайда болуы қайта реттеуге дейін барлық тасымалдарды 

стандарттаудың жеткіліксіз тәжірибесінің болуына байланысты, тіпті ҥлкен 

автобустар қала маңына да баратын. Қайта реттеуден кейін олар жиі жҥретін 

шағын автобустарды қолдана бастады, бҧл жолаушылар ҥшін тиімді болды.  

Кӛп орынды автобустарды пайдаланудың тағы бір себебі-Ҧлыбританияда 

ӛмір сҥрудің жоғары деңгейі, жалақының жоғары деңгейі, жоғары еңбек бағасы 

және кәсіпкерлерге ҥлкен автобуспен бір жҥргізушіні жалдау тиімдірек.  

Содан кейін тасымалдаушылар маршрутты мәлімдеп, 42 кҥннен кейін 

жҧмысқа кірісуге болатын кезде тіркеу рәсімін ӛзгертуді талап ете бастады. 

Кәсіпкерлер бҧл тіркеулерді ҥнемі ӛзгертіп отырды, жыл сайын әр округте 80% 

- ға дейін жаңарып отырды. Әр муниципалды аймақта тасымалдаушылар ҥнемі 

бір нәрсені ӛзгертті. Бәсекелес қандай да бір маршрутты ашқан жерде басқа 

тасымалдаушы кестені ӛзгертті.  

Бірақ тасымалдаушылар, әсіресе, "National Bus Company" сияқты ірі 

кәсіпорындар мен муниципалды парктерге қатысты жағымды сәттер болды, 

олар жаңа жолаушылар келуі ҥшін ӛз қызметтерін жақсарту бойынша 

стратегиялық шаралар жҥргізе бастады. Бҧл қайта реттеуге негізделген идея 

болды, бастапқы ірі тасымалдаушылар бәсекелестікке жол бермеу ҥшін 

оңтайландырылады.  

Мысалы, Манчестерде 1989 жылы "The VHF network" схемасы енгізілді - 

бҧл "микротолқынды - жоғары жиілікті желі" дегенді білдіреді, яғни бҧл атау 

маркетингтік қозғалысты білдіреді. Бҧл шын мәнінде жоғары жиілікті 

маршруттар желісі Манчестерде қайта реттеу кезінде ҧйымдастырылды 

(шамамен дәл қазір Мәскеуде қолданылады).  

Тасымалдаушылар бәсекелестік мҥмкіндіктерін кӛрді және брендинг 

жҥргізу арқылы ӛз қызметтерін тҥбегейлі ӛзгертті (брендинг — бҧл кӛлік 

компаниясының имиджін қалыптастыру процесі, оны жолаушы ҥшін тартымды 

етеді), сапаны арттыру, қызметкерлерді оқыту, жҥргізушілердің жолаушыларға 

сыпайылық тҧрғысынан біліктілігін арттыру. Жаңа технологиялар енгізілді, 

механиктер Жаңа жабдықты пайдалануға оқытылды және т.б. Мҧндай 

тасымалдаушылар жолаушыларды билеттеудің заманауи жҥйелерін енгізді, 

жергілікті қажеттіліктерді ескере отырып, қызметтерді ілгерілету бойынша 

ӛздерінің бҥкіл саясатын ӛзгертті.  

Бҧрын болған ірі компаниялар ҥстемдік етуді жалғастырды. Жеке 

компаниялардың қарқынды ӛсуі қайта реттеудің алғашқы жылдарында, 

бәсекелестер кӛп болған кезде де болған жоқ. 

Ірі компаниялар қызмет кӛрсету сапасының ӛсуіне кӛбірек кӛңіл бӛле 

бастады. Бәсекелес пайда болған жағдайда, олар болашақта мҧндай 

прецеденттердің алдын алу ҥшін мҥмкіндігінше қатаң кҥресуге тырысты. Кейде 

микроавтобустардың резервтері болған және бәсекелес келген жағдайда оларды 

арнайы маршрутқа шығарған. Біз маршруттық тіркеулермен болған барлық 

нәрсені қадағалап, жол комиссияларына ӛз қызметкерлерін жіберіп, жаңа 

ашылатын бағыттар туралы барлық хабарландыруларды бақыладық. 
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Бәсекелестік кҥрес нәтижесінде ірі компаниялар тасымалдау нарығында қалып, 

ӛз позицияларын қорғады. 

8-суретте: сол жақта-ҥлкен қала, оң жақта-кішкентай қала және бҧл 

бәсекелестік кӛрінеді. Қайта реттеуден кейін бҧл негізгі теріс әсерлерден болды. 

Микроавтобустар маршруттарға қызмет кӛрсетуге қатыса бастады, 

негізінен бәсекелестерді ығыстыру ҥшін қысқа уақыт пайдаланылды. 

Микроавтобустар ҥлкен қозғалыс жиілігін қамтамасыз етті немесе олар 

негізінен қала маңындағы маршруттарда қолданылды. Сол жақтағы 8-суретте 

1984 жылы қолданыла бастаған алғашқы микроавтобус кӛрсетілген, ол 

инновация болып саналды, соның арқасында Девон округіндегі ауылдық 

жерлерге жаңа маршруттар ҧйымдастырылды. 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 8. Девон округінде тасымалдауға қатысатын шағын  

автобустардың суреті 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 9. Манчестер көшелеріндегі шағын автобустардың суреті 
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9-суретте Манчестердегі "Оксфорд жолы", Ҧлыбританиядағы ең кӛп 

жҧмыс істейтін автобус дәлізі, қайта реттеудің теріс нәтижесінің мысалы 

ретінде келтірілген. Бҧл шынымен де бірінші рет орын алды, әсіресе 

бәсекелестік жоғары болған ірі қалаларға әсер етті. Мҧндай кӛрініс барлық ірі 

қалаларда болды, әсіресе алғашқы екі-ҥш жыл апат ретінде қабылданды. 

Шағын қалаларда, әдетте, бәсекелестік шектеулі болды, онда жаңа 

тасымалдаушылардың келуіне аз мҥмкіндіктер болған кезде, пандемия мен 

кептелістер болмады. Қайта реттеудің арқасында ауылдық жерлерде халыққа 

қажетті кӛптеген жаңа бағыттар ашылды.  

 

Кесте 16. Ҧлыбританиядағы жолаушылар кәсіпорындарын 

жекешелендіру кезеңдері  
Жекешелендіру 

кезеңдері 

Жекешелендіру 

әдістері 

Бірінші меншік 

 иелері 

Шоғырландыру 

қорытындысы 

National Bus 

Company (1986 – 

1988) 

 

Scottish Bus 

Group (1990 – 

1991) 

 

 

Public Transport 

Executives (1988 

– 1994) 

 

Municipal 

operators (1988 - 

…) 

 

 

London Buses 

(1994) 

Employee 

buyouts 

 

Management 

buyouts 

 

 

Trade sales 

Бірінші жекешелендіру-

қызметкерлер мен 

басшыларға 

 

Кӛптеген меншік иелері, 

автобус несиелерін алу 

мәселелері 

 

Меншік иелерінің қартаюы 

 

 

 

Орташа есеппен 4 жылдан 

кейін сатып алушыларды 

ӛздері іздейді 

 

Нәтижесі – мҥлікті қайта 

бӛлудің екінші толқыны 

орын алады (1988 – 2009 

жылдардағы 300 мәміле) 

Ӛсім алдымен 

несие есебінен, 

содан кейін 

биржаға шығу 

арқылы 

 

Енді "жаман жыл" 

болуы мҥмкін 

емес, ол әрқашан 

ӛсуді кӛрсетуі 

керек 

 

Ҥлкен бестік: 

Arriva,FirstGroup, 

Go-Ahead, National 

Express и 

Stagecoach 

Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Әдетте, қайта реттеуден кейін 5-7 жылдан кейін кәсіпорындар сатылды. 

Бҧл саябақтар ҥш әдіспен жҥзеге асырылды: 

- алдымен саябақты сол жерде жҧмыс істеген қызметкерлерге немесе 

менеджментке сату әдісі қолданылды; 

- 90-шы жылдары нарықта барлық тасымалдаушыны белгілі бір бағамен 

сату тәжірибесін қолдана бастады. Бҧл жекешелендіру компаниялардың кӛп 

бӛлігін қызметкерлер немесе басшылық сатып алуға мәжбҥр етті. Мҧның бәрі 

бҥкіл жҥйеге айтарлықтай минус берді, ӛйткені меншіктің кҥрделі 

қҧрылымымен автобус паркін жаңарту ҥшін несие алу қиын. Бҧл компаниялар 

кейіннен кҥрделі меншік қҧрылымына байланысты нашарлай бастады. 

Сонымен қатар, бҥкіл қҧрылымы кҥрделі болғандықтан, компанияны басқару 

да қиын, бюрократияланып, шешім қабылдау мерзімі ҧзаққа созылды. 
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Ірі кәсіпорындардың иелері, әдетте, осы компанияны басқарғысы 

келмейтін зейнетке дейінгі жастағы адамдар болды. Олар демалысқа шығып, 

зейнетақысын қамтамасыз ете отырып, ӛз ҥлестерін сатқысы немесе ӛздеріне 

ҥлкен ҥй сатып алғысы келді. Бҧл компаниялар сатып алынғаннан кейін 

шамамен 4 жыл ӛткен соң, меншік иелері ӛз мҥлкін сата бастады. Нәтижесінде 

осы фирмаларды сатып алудың екінші толқыны болды және келесі 20 жыл 

ішінде кәсіпорындарды қайта сату бойынша 300-ге жуық мәміле болды.  

Нәтижесінде, қазіргі уақытта Ҧлыбританияның барлық тасымалдарының 

70% - ын орындайтын, ондаған автобус парктеріне ие, ең заманауи 

технологияларды қолдана отырып, ҥлкен бес ірі компания пайда болды. Осы 

бес алыптар акционерлеуге шыға бастады және биржа ӛз акционерлерінің 

мҥдделерін қорғау ҥшін жаңа талаптар қоя бастады. Енді акционерлердің 

кӛзқарасы бойынша компанияда шығынды жыл болмайды, бҧл олардың 

қарқынды дамуына себепші болды.  

Корпорациялар барлық тасымалдаушыларды сатып ала отырып, ҥнемі 

дамып, кеңейе бастады. Содан кейін олар Ҧлыбританияның теміржол 

компанияларын және Еуропадағы әртҥрлі тасымалдаушыларды сатып ала 

бастады, шын мәнінде жаһандық болды, барлық континенттерде, жҥздеген 

қалаларда жҧмыс істеді.ондаған мың автобустар және бҥкіл әлем бойынша 

ондаған мың қызметкерлері бар. 

Орташа алғанда, бҥгінгі таңда Ҧлыбританияның барлық аумақтарында 40% - 

дан 80% - ға дейін бір ірі тасымалдаушы бар. Бҧл тасымалдау саласын қазір негізгі 

ресурстары бар ірі компаниялардың ҥстемдігімен корпорациялар жекешелендіріп, 

жинағандықтан, оларды тасымалдау нарығына ену мҥмкін емес. 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 10. Қалалық аудандардағы жергілікті тасымалдаушылардың үлес 
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Графиктерде (10, 11-суреттер) белгілі бір аумақтарда 10 және одан да 

кӛп тасымалдаушы компаниялар болуы мҥмкін екендігі кӛрсетілген. Бірақ 

орташа алғанда, белгілі бір округтің, муниципалды аймақтың аумағында 

тасымалдаудың 64% - ын бір компания орындайды. Айта кету керек, бҧл 

компаниялар монополистер емес, ӛйткені бәсекелестік пен бәсекелестік бар. 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 11. Қалалардағы ірі оператордың жеткізілімдер үлесі 

 

Тасымалдауда сапа қызметтері стандартталған, едені тӛмен автобустар, 

барлығы заманауи қауіпсіздік жҥйелерімен жабдықталған, кӛлік немесе банк 

карталарымен жол жҥру ақысын тӛлеуге арналған жҥйемен жабдықталған, Wifi 

бар.  

Қала маңындағы автобустар жолаушыларға Wifi ҧсынады, барлығы 

геопозиция жҥйелерімен жабдықталған және жергілікті билік органдарына 

нақты уақыт кестесінің орындалуын бақылауға мҥмкіндік береді. Яғни, олар 

қайта реттеуге дейінгі режимде жҧмыс істейтін қарапайым жеке 

тасымалдаушыларға қарағанда әлдеқайда жақсы жҧмыс істейді (17-кесте). 

Атап айтқанда, олар Лондонға қарағанда автобустардың тозуы жоғары 

(парктің орташа жасы-8 жыл). Бҧл біздің стандарттарымыз бойынша тым кӛп 

кӛрінеді, бірақ автобустың толық ӛмірлік циклі 16 жыл екенін ескерсек, тозу 

норма шегінде, бҧл машина жасаудың жоғары даму деңгейімен тҥсіндіріледі. 

Сонымен қатар, автобустар кәсіпорындардың жабық қораптарында ҧсталады, 

онда ауа-райының әсері жоқ және тасымалдаушылар жҧмыс циклі кезінде 

барлық 16 жыл бойы техниканы қайта қҧруды толығымен жҥргізе алады, бҧл 

Ҧлыбритания ҥшін әдеттегі тәжірибені қҧрайды.  

Сондай-ақ, бҧл тасымалдаушылар сапалы қызмет кӛрсететінін және 

жолаушылардың шамамен 90% - ы олардың сапасына қанағаттанатынын ескеру 
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қажет. Осыған байланысты бәрі нашар болды және адамдар риза емес деген 

қате пікір пайда болды. 

 

Кесте 17. Жылжымалы қҧрамның сипаттамасы 
 

Автобустардың сипаттамасы 

 

Лондон 

Англия 

метрополитен 

аудандары 

Англия 

графствалар 

Автобустардың орташа жасы, жыл 5,9 8,3 8,5 

Жҥріп-тҧруы шектеулі жолаушылар 

ҥшін қолжетімділік сертификаты бар 

автобустардың ҥлесі, % 

100 99 96 

Бейнебақылау камералары бар 

автобустардың ҥлесі, % 

98 95 85 

Геопозицияны анықтау жҥйесі бар 

автобустардың ҥлесі, % 

98 99 95 

Нақты уақытта геопозиция туралы 

ақпарат беретін автобустардың ҥлесі, % 

100 96 88 

Нақтылықты бақылау ҥшін нақты 

уақытта геопозиция туралы ақпарат 

беретін автобустардың ҥлесі, % 

100 99 96 

IТSO стандартының жанасусыз 

билеттерімен тӛлеуге арналған 

қҧрылғылары бар автобустардың 

ҥлесі,% 

- 98 89 

EMV банк карталарымен тӛлеуге 

арналған қҧрылғылары бар 

автобустардың ҥлесі, % 

96 72 38 

Тегін Wi fi бар автобустардың ҥлесі, % 3 43 38 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Қорытындылай келе, атап ӛту керек бірінші нәрсе – қайта реттеу 

шығындардың жаппай тӛмендеуіне әкелді, тіпті бҧл реформаны жақтаушылар 

10 жыл ішінде бір шақырым жолдың бағасы 2 есе тӛмендейді деп болжай 

алмады. Бҧл бірқатар факторлардың саны басты кіреді қолдануға арзан бағамен 

шағын автобустар. Бірақ негізгі фактор – бҧл персонал және мҧнда мәселе 

қайта реттеу кезінде жҧмыс тиімділігі ӛте тӛмен болған жҧмыспен 

қамтылғандар саны азайды. Сондай-ақ, қайта реттеуден кейін жҥргізушілердің 

жҧмыс орындарының санын сақтай отырып, кәсіподақтар саны азайды. 

Сонымен қатар, механиктер мен әкімшілік қызметкерлер саны кҥрт қысқарды. 

Ережелер ӛзгертілді, яғни барлық процестердің жалпы рационализациясы 

болды.  

Оңтайландыру және рационализация кезінде қызметкерлерді 

тамақтандыруды ҧйымдастыру, ҥй-жайларды тазарту және т.б. ҥшін аутсорсинг 

кеңінен қолданыла бастады. Гараж жабдықтарын пайдалану қарқындылығы 

артты, механиктер автобустарға қызмет кӛрсете отырып, екі ауысымда жҧмыс 

істей бастады. Сондай-ақ, кәсіпкерлер ӛз инфрақҧрылымын оңтайландыра 

бастады. Бҧрын 3 автостанция, 6 саябақ және 2 шеберхана жҧмыс істей алатын 

болса, реформалаудан кейін 1 автостанция, бір жӛндеу шеберханасы бар 3 
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саябақ қалды. Олар барлық жылжымалы қҧрамды оңтайландырып, артық 

мӛлшерін азайтты. 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 12. Автобус тасымалдары саласындағы персонал саны 

 

Еңбекақы тӛлеу қҧрылымы негізінен кәсіподақтардың арқасында 

жҥргізушілердің артық артықшылықтарын жою кезінде ӛзгертілді. Тӛлемнің 

әртҥрлі шарттары қайта қаралды, бірақ мҧның бәрі жалақының аздап 

тӛмендеуіне әкелді, бірақ сонымен бірге қызметкерлер саны сақталды. Енді 

еңбек жағдайлары Британдық экономиканың барлық салаларында, 

шығындарды тӛмендетудің жалпы қағидатымен бірдей болды.  

Қайта реттеуге дейін тасымалдаудың ӛзіндік қҧнын салыстыру дҧрыс 

емес, ӛйткені бҧған дейін шығындар енді кәсіпорындар кӛтермейтін 

шығындарды да қамтыды. Салыстыруды жҥргізу дҧрыс емес, ӛйткені 

микроавтобустарды пайдаланудың ҥлес салмағы артып, жалақысы тӛмен білікті 

жҥргізушілер қолданыла бастады. Микроавтобустардың тӛмен бағасы да бір 

шақырымдық жҥгіріс шығындарын тӛмендетуде маңызды рӛл атқарды.  

Қайта реттеуді жҥзеге асыру барысында автобустардың қозғалыс кестесі 

мен субсидиялау деңгейі ӛзгерді (13,14,15-суреттер). 

Қайта реттеу кезінде олар субсидиядан толығымен бас тартты деген аңыз 

бар. Қайта реттеу кезінде коммерциялық тасымалдар барлық кӛлемнің шамамен 

80% - ын қамтыды, қалғандары сауда-саттық бойынша бӛлінетін коммерциялық 

емес тасымалдарға тасымалдаушылармен жасалған келісімшарттар арқылы 

ҧйымдастырылды. Ӛйткені, Ҧлыбританияда жолаушылардың, мысалы, 

зейнеткерлер сияқты жеңілдік санатындағы ӛтелетін жол жҥрудің ҥлесі ӛте 

жоғары. 
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Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 
 

Сурет 13. Ұлыбританиядағы қозғалыс кестесінің сипаттамасы  

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 14. Лондондағы қозғалыс кестесінің сипаттамасы 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 15. Тасымалдауды субсидиялау деңгейі 1988-2018 жж. 
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Тасымалдаушылар коммерциялық немесе коммерциялық емес маршрутқа 

қарамастан, отын акцизіне ӛтемақы алады. Тасымалдаушылар кірістерінің 

жалпы қҧрылымында шамамен 40% - ы әртҥрлі субсидияларды қҧрайды, мҧнда 

шамамен 80% - ы әлеуметтік тасымалдау болып табылады. 24% - бҧл барлық 

бағыттарда жеңілдетілген жол жҥру ӛтемақысына субсидиялар, ал жанармай 

акциздеріне ӛтемақы ҥшін шамамен 8%. 40% - ы тҥрлі субсидиялардан және 

тиісінше 60% - ы жолаушылардың жолақысын тӛлеу есебінен табыс алды. 

 

 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 

 

Сурет 16. Ұлыбританиядағы жолаушылар тасымалы нарығының 

сипаттамасы 

 

Жүгіріс және жолаушылар ағыны 

Қайта реттеу тасымалдау кӛлемінің қҧлдырауына әкелген жоқ. 1950 

жылдан бастап тасымалдау кӛлемі тҧрақты тҥрде жылына 20% - ға тӛмендеді. 

Қайта реттеу бҧл ҥрдістің тоқтап қалуына әкелмеді және іс жҥзінде қоғамдық 

кӛлік нашарлай берді, бірақ ӛз ерекшелігімен. Атап айтқанда, қайта реттеуден 

кейін ірі қалалардағы жолаушылар ағыны тез қысқарды және тасымалдаудың 

тҧрақсыздығы орын алды. Шағын қалаларда және ауылдық жерлерде, әдетте, 

жолаушылар ағынының тӛмендеуі тоқтап қалды немесе тоқтап қалды.  

Бҧрын жағдай басқаша болатын, егер ауылдық тасымалдарда кӛлем 

тӛмендеген болса, онда қалаларда тарифтері тым тӛмен саясаттың арқасында 

жолаушылар саны сақталды. Жолаушылар ағынын азайту ҥшін тарифтерді 

дҧрыс тоқтатпаған жергілікті билік органдары сияқты қайта реттеу ғана 

жауапты емес, бҧл ірі қалаларда, атап айтқанда Шеффилд сияқты 

тасымалдардың тӛмендеуіне әкелді. Биліктің жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды 

қайта реттеу алдында шектеу жӛніндегі осы саясатының арқасында тарифтер 

екі есе ӛсті, бҧл тасымалдау кӛлемінің кеш тҥсуіне әкелді. 
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Кесте 18. 1985-1986 және 1994/1995 жылдардағы жҥгіріс қҧнын 

салыстыру (%) 
 

Аумағы 

Нақты 

мәнде 

километр 

қҧны 

Нақты 

мәндегі 

тарифтер 

Жҥгіріс Жолаушылар 

тасымалданды 

Англияның Метрополитен 

округтері 

-51,2 +50,3 +28,7 -35,6 

Англияның ауылдық округтері -40,2 +10,3 +27,9 -19,6 

Уэльс -44,1 н.д +31,6 -19,0 

Шотландия -40,7 +5,4 +26,5 -23,6 

Қайта реттеудің бҥкіл аумағы -44,7 +19,2 +28,6 -27,5 

Лондон -41,4 +32,8 +30,4 +1,3 

Солтҥстік Ирландия д.ж. д.ж. +29,4 -5,4 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 
 

18-кестеде елдің әртҥрлі аумақтарындағы (Англия, Уэльс, Шотландия 

және т.б.) бір шақырымдық жҥріс қҧны кӛрсетілген, онда Лондон бӛлек тҧрады, 

онда қайта реттеу болған жоқ. 18 жыл ішінде 10-кестеден кӛріп 

отырғанымыздай, бір шақырым жолдың қҧны екі есе тӛмендеді, тарифтер орта 

есеппен ӛсті, әсіресе Метрополитен округтерінде, бірінші кезекте, олар 

реттелгенге дейін жеткіліксіз жағдайларға байланысты.  

Жҥріс барлық жерде ӛсті, бірақ реттелмейтін аумақтарда Жолаушылар 

тасымалы тӛмендеді. Тасымалдау кӛлемінің жылына 2-3% - дан тӛмендеу 

ҥрдісі жалғасты.  

Лондонда жолаушылар ағынының тӛмендеуі, ең алдымен, 

келісімшарттарды енгізу, тасымалдаушының тиімділігін арттыру және 1980-

1990 жылдары қаланың экономикалық тҧрғыдан тез ӛсуіне байланысты тоқтап 

қалды, бҧл мегаполистің ҧтқырлығының жалпы ӛсуіне әкелді. 

Қазіргі уақытта қайта реттеу нарықта ірі компаниялардың қызмет 

аумақтарын ӛзара бӛлуіне әкелді. Процестің басында кейінірек тӛмендеген 

жоғары бәсекелестік пен тҧрақсыздық байқалды. Қоғамдық кӛліктің жҧмысын 

ҧйымдастырудың негізгі факторы 1985, 2000, 2008, 2017 жылдары бірнеше 

жаңа тасымалдау заңдары қабылданып, бәсекелестік туралы заң ӛзгертілді. 

Мҧның бәрі билік органдары тасымалдаушылармен қайта реттеу режимінде 

ӛзара іс-қимыл жасай алатын бірнеше рәсімдерді жҥргізген Еңбек кезінде 

болды.  

"Quality Partnership" немесе "light Touch regulation"тұжырымдамасы 

Сапалы (тиімді) серіктестік ретінде аударылатын" Quality Partnership " - 

бҧл билік органдары мен тасымалдаушы арасындағы ӛзара іс-қимылдың 

жоғары деңгейі. Тасымалдаушы коммерциялық жҧмыс істей алады және 

маршруттарды ӛз бетінше аша алады. Сонымен қатар, билік онымен келісе 

алады және ол инфрақҧрылымды жақсартуды қамтамасыз етеді деп келісе 

алады. Мысалы, жаңа аялдаманы кестесі бар интерактивті тақтамен жабдықтау, 

бӛлінген жолақтарды ҧйымдастыру, жеке жеңіл автомобильдердің қозғалысын 

жабу және т.б. ал тасымалдаушы автобус паркін жаңарта алады немесе кестені 

тҥзете алады.  
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Осылайша, "QualityPartnership" деп аталатын қарым-қатынас жҥйесі 

пайда болды, онда билік тасымалдаушылармен келісіп, келісім жасай алады.  

Ынтымақтастықтың бірнеше тҥрі бар-бҧл жетілдірілген, жетілдірілген 

немесе ресми серіктестік. Мағынасы-бҧл жақсы схема, онда билік 

жеңілдетілген жолақтың орнын толтырады және инфрақҧрылымды жақсартады, 

арнайы жолақты немесе арнайы автобус дәлізін жабдықтайды, жаңа аялдама 

желісін жасайды немесе осы инфрақҧрылымды осы серіктестік келісімге 

кіретін тасымалдаушылар ғана пайдалана алады.  

Мҧндай келісім, әдетте, автобустарды жаңартуға және тарифтерін 

ҥндестіруге келіскен 10 тасымалдаушымен жасалады, олар ӛз маршруттарында 

бірыңғай билетті енгізеді. Сонымен қатар, осы схемаға кіргісі келмеген 

тасымалдаушы осы топтың аялдамаларын қолдана алмайды, сол кӛшелермен 

жҥре алмайды және олардың бӛлінген жолақтарын қолдана алмайды. Осы 

шарттарды бҧзған кәсіпкер тасымалдарды орындауға арналған лицензиясынан 

айырылады. 

Ынтымақтастықтың тағы бір тҥрі – ерікті серіктестік. Бҧл бірінші тҥрмен 

бірдей, бірақ шектеулі схемалармен, кәсіпорындар кӛрсетілетін қызметтерді 

жақсартқан кезде, Бірақ инфрақҧрылымды жаңа тасымалдаушылардың 

пайдалануына тыйым салынбайды. Біліктілік келісімі деп аталады, онда екі 

тасымалдаушы арасында биліктің қатысуынсыз келісім жасалады және кӛрші 

маршруттардың кестесін бір кҥнге ғана келісуге болады.  

Сондай-ақ, тасымалдаушыларға бірыңғай билеттерді, оның ішінде 

кӛліктің басқа тҥрлеріне де пайдалануды міндеттейтін билет схемасы 

(Ticketings Scheme) бар. Мысалы, трамвай, егер ол қала ішінде жҧмыс істесе. 

 

Кесте 19. Келісім-шарттар бойынша міндеттерді бӛлу 
Тасымалдаушы Жергілікті билік 

Маршруттық желі Жол қозғалысын ҧйымдастыру 

Автобустар Аялдама пункттері 

Кесте Жаяу жҥру ортасы 

Тарифтар мен и билеттер Билеттер 

Қызметтерді жылжыту Ақпарат 

Жҥргізушілер Мониторинг 

Жолаушылармен қарым-қатынас Кӛлік саясаты 

 Одан басқа 
Дереккӛз: Кӛлік экономикасы және кӛлік саясаты институты [3] 
 

Сапалы келісім-шарт-бҧл қарастырылған схема, оған сәйкес Лондондағы 

сияқты келісімшарттарға кӛшу арқылы жалпы реттеу режимін жоюға болады. 

Бірақ бҧл ӛте қиын процедура және 20 жыл ішінде бірде-бір қала мҧндай 

келісімшартты қолданбаған. 

Тасымалдаушылармен серіктестік схемаларының шамамен мазмҧнын 

береміз. Мысалы, келісім бойынша кәсіпорын белгілі бір объектілерге қызмет 

кӛрсетуді қамтитын стандартты орнату арқылы ірі желіге кӛмектесе алады.  

Билік тасымалдаушыға белгілі бір кӛшелер бойынша қозғалысты шектеуді, 

автобустар бойынша ең жоғары жас пен еденнің тӛмен деңгейін, экологиялық 



94 

 

стандарттарды, шанақ тазалығының санитариялық стандарттарын және т. б. 

белгілей отырып, маршруттан маршрутқа ауысып отыруды қамтамасыз етуді 

ҧсынады.  

Сондай-ақ, қозғалыс кестесі бойынша егжей-тегжейлі талаптар, ең аз 

және ең жоғары аралықтар, басқа тасымалдаушылармен ҥйлестіру, 

автобустардың нақты уақыттағы жағдайы туралы ақпарат беру, тарифтер, 

билеттер және т.б. сондай-ақ, ең жоғары тарифті және ҧзақ әрекет ететін 

билеттердің тҥрін, әртҥрлі әлеуметтік топтарға арналған билеттерді, әртҥрлі 

тасымалдаушыларға арналған біріктірілген билетті, билеттерді басқа 

тасымалдаушылармен бӛлуді белгілеуге болады.  

Сонымен қатар, қызметтерді алға жылжытатын брендингті анықтауға 

болады, яғни автобустарды жергілікті стандартқа сәйкестендіру, әртҥрлі 

тасымалдаушылардың тҥс схемасының біркелкілігі, баспа материалдарын 

шығару, Интернетте сайттар қҧру, әлеуметтік желілерді пайдалану, мобильді 

қосымшаның болуы және т.б. Жҥргізушілер ҥшін жҥргізушілердің сыпайы 

мінез-қҧлық стандарттары, жолаушылармен қарым-қатынас тақырыбы 

бойынша тренингтер белгіленеді. Билік тасымалдаушыларды билет қҧнын 

қайтару кепілдігімен міндеттей алады, жолаушыларға кеңес беру ҥшін арнайы 

кездесулер ҧйымдастыра алады. 

Биліктен осы схема бойынша жол қозғалысын ҧйымдастыруға, 

бағдаршамдарда басымдық берілген жолақтарға, қоғамдық кӛлік жҥретін 

белгілі бір кӛшелердегі жол жҧмыстарын азайтуға, қалқалары мен отыратын 

орындары бар аялдама пункттеріне қол жеткізуге, тасымалдаушының қозғалыс 

кестесі белгіленген автостанция қызметтерін реттеуге, әртҥрлі таблолары бар 

жолаушыларды хабардар етуге және аялдамаларда Wifi болуына, аялдамаларды 

кҥтіп ҧстау регламенттеріне қол жеткізуге болады. Сондай-ақ, келісім аясында 

билікке жаяу жҥргіншілер ӛткелдерін жабдықтауға, олардың физикалық қол 

жетімділігін қамтамасыз етуге міндеттеуге болады.  

Билік тасымалдаушыларды оларды пайдалануға міндеттей отырып, 

біріктірілген билеттердің бірыңғай жҥйесін қамтамасыз ете алады. Сондай-ақ, 

билік тасымалдаушылардың келісім бойынша сақтау мониторингін жҥзеге 

асыра отырып, тасымалдаудың барлық жҥйесі туралы толық ақпарат бере 

алады, белгілі бір кӛшелерде тҧрақтардың пайдаланылуын бақылау және 

олардың санын шектеу, ҧстап қалатын тҧрақтарды ҧйымдастыру, кӛлік 

қҧралдарының орталыққа кіруін шектеу және ӛзге де шарттар бойынша 

шаралар қабылдай алады. Кейбір тармақтар бойынша тасымалдаушының қҧпия 

жҧмыс шарттары келісімдерде қарастырылуы мҥмкін. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі шынымен қалай жҧмыс істейтіндігінің 

жарқын мысалы, қайта реттеудің жетістіктерін кӛрсетеді, бҧл шамамен 300 мың 

адам тҧратын Борноти Пул жағалауындағы курорттық аймақ. 1999 жылы сапа 

туралы келісім жасалды және қазіргі уақытта жолаушылардың кӛлік жҧмысына 

қанағаттану деңгейі 90% - ға дейін және одан жоғары. Бҧл ретте 2004 жылдан 

бастап 2017 жылға дейін 85% - ға ӛскенін кӛрсетіп, Англияда сапарлар 

санының ең жоғары ӛсуі орын алды.  
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Билік органдарымен және екі ірі тасымалдаушымен жасалған шарт 

бойынша кәсіпорындар ынтымақтаса бастады, бір-бірімен ҥйлестіріліп, жаңа 

автобустарға Инвестициялар салды. Енді негізгі маршруттарда тек 5 жастан 

аспайтын ҥлкен автобустар қолданылады, ал ескі автобустар сағаттық 

кестелерді қолдана отырып, екінші реттік маршруттарға жіберіледі (сағаттық 

кесте ҧғымы барлық кӛлік қҧралдарының ӛз желілеріндегі келу, кету уақытын 

кӛрсете отырып, дәл белгіленген қозғалыс аралықтарымен қозғалатынын 

білдіреді), әдетте, сақталады 3-5 минутқа дейін. 

Кҥннің кӛп бӛлігінде таңғы 8-ден 10-ға дейін автобустар 3-5 минут 

аралығында тҧрақты жҥреді. Бҧл қалаларда тасымалдаушылармен бірлесіп 

ҧйымдастырылған Заманауи жол жҥру билеттері мен жолаушыларды 

ақпараттандыру жҥйелері енгізілген. 

Автобус серіктестігі жасалған Брайтон курорттық қаласының тәжірибесі 

қызықты. Қала халқының саны шамамен 300 мың адамды қҧрайды және бҧл 

аумақ жан басына шаққандағы кӛлік ҥлесі бойынша Лондоннан тыс жерде ең 

жоғары орын алады. Мҧндағы жағдай біршама ӛзгеше және бір компания 

барлық тасымалдардың 90% - дан астамын орындайды. Практикалық 

монополизмге қарамастан, жергілікті билік қала орталығындағы қозғалысты 

жеңіл автомобильдермен едәуір шектеген серіктестік келісімнің арқасында 

жолаушылардың қызметтерге қанағаттануы жоғары, қозғалыс пен 

аялдамаларда тҥрлі жақсартулар ҧйымдастырып, бӛлінген жолақтарды 

жабдықтады. Тасымалдаушылар тарифті шектей отырып, белсенді маркетинг 

жҥргізе отырып, тҥнгі тасымалдар жҥргізе отырып, жаңа технологияларды 

белсенді тҥрде енгізе отырып, жол жҥрудің 80% - дан астамын қолма-қол 

ақшасыз тӛлей отырып, мобильді қосымшаларды енгізе отырып, қозғалыс 

жиілігі жоғары заманауи автобустарды пайдаланады.  

Келесі сәтті мысал-150 мың тҧрғыннан тҧратын Оксфорд, бҧл 

тасымалдаушылар бәсекелестігінің ең жарқын ҥлгілерінің бірін кӛрсетеді. Он 

жылдан астам уақыт бойы бір-бірімен кҥрескен кәсіпорындардың екі тең тобы 

бар. Олар бірдей мӛлшерде және бҧл нарық ҥшін ҥнемі кҥрес болды. Бірақ 2009 

жылдан бастап серіктестік келісім қолданылады. Бҧл қала орталығындағы 

бірыңғай схема, онда биліктен қала орталығына автокӛліктердің қозғалысына 

шектеулер енгізілді, бес ірі кӛлік тҧрағы қҧрылды, тасымалдаушылар ӛз 

кестелерін ҥйлестірді. Бҧл жолаушылар ағынының ӛсуіне әкелді.  

Қорытындылай келе, қайта реттеу туралы бірқатар мифтерді атап ӛткім 

келеді. Олардың бірі-реформаға дейін кӛлік мінсіз жҧмыс істеді. Қайта реттеу 

кезінде тарифтердің ӛсуі орын алғаны рас, бірақ бҧл реформаға дейінгі 

Тарифтердің жеткіліксіз болуына байланысты болды.  

Сондай-ақ, қайта реттеу кҥні тасымалдаушылар ҥшін ақырзаман 

болғандығы да шындыққа сәйкес келмейді. Осы уақытта сол кезеңде жҧмыс 

істейтін тасымалдаушылардың басым кӛпшілігі тіркелді. Арнайы 

коммерциялық емес маршруттарды субсидиялау және жеңілдікпен жол жҥруді 

ӛтеу ӛндірісі тоқтаған жоқ, жанар-жағар май акциздеріне жҧмсалған шығындар 

ӛтелді. 
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Ең жалған идеялардың бірі-жолаушылар ҥшін кәсіпорындардың 

бәсекелестігі кезіндегі хаос туралы аңыз. Іс жҥзінде кәсіпкерлер бақылайтын 

стандартты автобустарды микроавтобустармен алмастыру болды, олардың 

саны шамамен 20% - ға ӛсті және осының арқасында қала маңындағы 

аудандарда тасымалдау жақсарды. Реформаға дейін микроавтобустардың 

аздығы автобустардың жеткіліксіз және шамадан тыс стандартталуымен 

байланысты болды.  

Мемлекет ӛзін-ӛзі толығымен алып тастады деген пікір дҧрыс болмады, 

ал бастапқыда билік қайта реттеу кезінде кӛлік қауіпсіздігін, автобустардың 

техникалық тексерулерін, автобустардың жабдықталу стандарттарын 

басқаруды қадағалады. Уақыт ӛте келе, қазіргі заманғы стандарттар бойынша 

олар сапасы бойынша тасымалдаушылармен серіктестіктің танымал схемасына 

ауысып, тек тӛмен еденді автобустарды пайдалануды талап ете бастады.  

Қайта реттеуден кейін тасымалдау кӛлемінің қҧлдырауы орын алды және 

қайта реттеу 1950 жылдардан бастап қолданыстағы тасымалдау кӛлемінің 

тӛмендеуін тоқтатқан жоқ деп есептеледі. Қайта реттеуге дейін және одан кейін 

тасымалдау кӛлемі жылына шамамен 2-3% - ға тӛмендеді. Әрі қарай қозғалыс 

кестелері қайта бӛлінді, кешкі және жексенбілік тасымалдар қысқарды, бірақ 

барлық шығыстарды оңтайландырған тасымалдаушылардың тиімділігінің ӛсуі 

артты, нәтижесінде бір шақырым жҥріс қҧны айтарлықтай тӛмендеді.  

Бҧл тиімділіктің ӛсуі есебінен Тарифтердің одан әрі ӛсуіне жол бермеді. 

Қайта реттеуге соңғы кіріскен Лондон билігі оның барлық артықшылықтарын 

пайдалана алды, атап айтқанда тасымалдаушылардың тиімділігін арттырып, 

тасымалдау кӛлемін тӛмендетпеді.  

Қорытынды 

Шет елдердің мемлекеттің бақылау (қадағалау) функцияларын берудегі 

тәжірибесін жинақтай отырып, бҧл процесс ӛзара ынтымақтастық кезінде 

айтарлықтай табысты ӛтуде деп айтуға болады. Кейбір елдерде мемлекет ӚРҦ-

ның бақылау функцияларын толық береді, алайда соңғылардың жҧмысының 

тиімсіздігі анықталған кезде араласуы мҥмкін (кодекстерді"мақҧлдау", "қорғау" 

және т.б.).  

Сондай-ақ, мемлекеттік ережелер мен нормалардың ӛзін-ӛзі реттейтін 

ҧйымдар аясында қҧрылған ережелер мен стандарттармен тығыз ӛзара 

әрекеттесуі мҥмкін. Бҧл жағдайда қҧрылым мемлекет нормаларды белгілеген 

кезде қолданылады, бірақ олардың сақталуын бақылау функцияларын sro-ға 

жҥктейді.  

Осылайша, халықаралық тәжірибені зерттеу нормалардың сақталуын 

бақылау (қадағалау) функцияларын ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға беру кейбір 

салаларды артық реттеуді еңсеру және ӛзін-ӛзі реттеудің тиімді тетіктерін қҧру 

процесінің ажырамас бӛлігі болып табылатынын кӛрсетеді. 

1970-1980 жылдары қайта реттеуді табысты жҥзеге асырған 

Ҧлыбританияның тәжірибесі (біздің жағдайда бірқатар функцияларды 

мемлекеттен бизнеске ӛзін-ӛзі реттеуге беру) қазіргі кездегі Қазақстандағы 

жағдаймен мынадай ортақ белгілерге ие: 

- автобус тасымалы саласындағы басқару мен реттеу ӛте тиімсіз; 
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- жолаушыларға қызмет кӛрсету сапасының тӛмендігі; 

- заңсыз тасымалдаушылардың бақылаусыздығы; 

- әлеуметтік маңызы бар маршруттарды субсидиялауға қажеттіліктің 

жоғары деңгейі. 

 

4-тарау бойынша қорытындылар 

Ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар (ӚРҦ) нысанындағы басқару жолаушы 

автокӛлігінің қызметін реттеу нысандарының бірі болып табылады. Бҧл термин 

әрдайым практикада қолданылмаса да, іс жҥзінде кӛптеген елдерде автомобиль 

кӛлігі кәсіпорындары sro қағидаттары бойынша жҥк және жолаушылар 

тасымалын жҥзеге асырады. Бҧл ретте қауіпсіздік пен сапа тҧрғысынан 

тасымалдардың жҥзеге асырылуын тікелей бақылауды және қадағалауды ӚРҦ-

ның басқарушы қҧрылымы жҥзеге асырады, ал мемлекеттік органдарда 

тасымалдардың жай-кҥйін жалпы бақылау қалады және негізгі бақылау 

функциялары мен кез келген сәтте ӛзін-ӛзі реттеу процесіне араласу мҥмкіндігі 

сақталады. Мысалы, автокӛлік қызметтері нарығын реттеудің әлемдік 

тәжірибесінде IRU – халықаралық автомобиль кӛлігі одағының қызметі ерекше 

назар аударуға тҧрарлық. Олардың қызметінің нәтижелері: 

- демпинг практикасын толық тоқтату; 

- тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;  

- автокӛлік қызметтері нарығына қатысушылардың кірістерін ҧлғайту;  

- "орындалатын қызметтердің сапасы"ӛлшемі бойынша 

тасымалдаушылардың бәсекелестігі.  

"ҚазАТО" ЗТБ - ҚР халықаралық жҥк тасымалдары 

автокәсіпорындарының Одағы (Алматы қ.), 1995 жылдан бастап Халықаралық 

автомобиль кӛлігі одағының ресми мҥшесі болып табылады және олардың 

кәсіпкерлер қызметін ӛзін-ӛзі реттеудің оң тәжірибесін егжей-тегжейлі 

зерделеуге және пайдалануға мҥмкіндігі бар. 

Прогрессивті халықаралық тәжірибені шолудан мемлекет тарапынан 

реттеумен ӛзін-ӛзі реттеуді толықтыруға қандай да бір себептер бойынша 

нарық қатынастардың барлық қатысушылары қҧқықтарының сақталуын 

автоматты тҥрде қамтамасыз ете алмайтын жағдайларда жол берілетіні келіп 

шығады. 

Сонымен қатар, бақылау, Бақылау, ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға 

операциялар жҥргізу ережелерін белгілеу ӛкілеттіктерінің бір бӛлігін беру 

кезінде мемлекеттік органдардың басым реттеуі мҥмкін. Мҧндай тәжірибені ҚР 

ИИДМ КТ Қазақстанда пайдалануға ниетті. 

Ҧлыбританияның тәжірибесі Жолаушылар тасымалы саласындағы 

мемлекеттік функцияларды бизнеске ӛзін-ӛзі реттеуге беру жол қозғалысы 

қауіпсіздігі мен кӛрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету кезінде 

кәсіпкерлікті дамыту ҥшін тиімді шара болып табылатынын кӛрсетеді. Бҧл 

ретте, Британдық қайта реттеу тәжірибесі автобус тасымалдарында бизнестің 

қалай жҥргізіліп жатқанын мемлекеттік бақылауды азайту тҧрғысынан 

қаралды.  
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Біздің елде мемлекеттік реттеу шындыққа қарағанда "де юре" кӛп және 

уәкілетті орган ӛз функцияларын бәсекелестік ортаға бергісі келеді. Осылайша, 

жобада автобус тасымалдарындағы мҧндай тәжірибе ӛзінің тиімділігін 

кӛрсеткенін кӛрсету маңызды болды. 

Әлемдік тәжірибе тҧтастай алғанда ӛзін-ӛзі реттеу ел экономикасы ҥшін 

тиімді қҧрал болып табылатынын кӛрсетеді, сондықтан ол мемлекеттік 

органдармен тығыз ынтымақтастықта және ӛзара іс-қимылда жҥзеге 

асырылады.  

Қазақстанда ӛзін-ӛзі реттеу институтын дамыту мемлекет болып 

жарияланды, 2016 жылдан бастап заңмен, заңға тәуелді актілермен қамтамасыз 

етілді және Елбасы бекіткен "100 нақты қадам: Баршаға арналған қазіргі 

заманғы мемлекет" Ҧлт Жоспарының "97 қадамы" іс-шарасы болып табылады.   

Басшының басты тҧжырымы кәсіпкерліктің бәсекелестік ортасында ӛзін-

ӛзі реттеу қысқа мерзімде оңтайлы тәсілдерді табуға және жолаушылар 

автобусын ҧйымдастыру бойынша тиімді шешімдерді мемлекет бақылауымен 

іске асыруға қабілетті болып табылады. 

 

5. ЖОЛАУШЫЛАР АВТОКӚЛІК ҚЫЗМЕТТЕРІ НАРЫҒЫНЫҢ 

СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ САУАЛНАМА ЖҤРГІЗУ 

 

5.1. Халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушыларды 

автокӛлікпен тасымалдау кәсіпорындарына пікіртерім жҥргізу 

Проблемаларды анықтау мақсатында халықаралық және облысаралық 

қатынастарда жолаушылар тасымалдауды жҥзеге асыратын Қазақстан 

автокӛліктерінің 12 ӛңірлік қауымдастығына сауалнама жҥргізілді. Оның 

ішінде 2 қауымдастық автовокзалдардың, қалааралық, облысаралық және 

халықаралық тасымалдаушылардың бірлестіктері болып табылады.  

Сауалнама қағидаты проблемаларды жариялау, жолаушыларды 

облысаралық және халықаралық автомобиль кӛлігімен тасымалдаудың 

проблемалық мәселелерін жҥйелі шешуді іздестіруден тҧрады және 

ҧсынылатын шешу жолдарын қамтиды. Сонымен қатар, сауалнама қалааралық 

жолаушылар тасымалы тҥрлерінің ӛзара тәуелділігі және жолаушыларды 

тасымалдау тҥрлері бойынша кешенді тәсіл немесе жеке шешім арасындағы 

таңдау мәселелерін қозғайды.  

Сондай-ақ респонденттер жолаушыларды облысаралық және 

халықаралық тасымалдауды басқару мен ҧйымдастырудың қолданыстағы 

жҥйесінің тиімділігін бағалау, сондай-ақ қолданыстағы жҥйеге ӛзгерістер енгізу 

қажеттілігі сҧрақтарына жауап береді.  

Кәсіпкерлерге сауалнама жҥргізу мақсаттарын іске асыру ҥшін жоғарыда 

аталған тасымалдардың проблематикасы мен оның нақты қҧрамдас бӛліктері 

кӛрсетілген сауалнама парағы әзірленді.  

Сауалнама келесі мәселелер бойынша жҥргізілді: 

-  жолаушыларды облысаралық және халықаралық тасымалдаудың негізгі 

мәселелері; 
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-  РФ, ҚХР, Ӛзбекстан, Қырғызстанмен және т. б. халықаралық қатынаста 

жолаушыларды тасымалдау кезінде қандай проблемалар бар?; 

- таксимен тасымалдау облысаралық және халықаралық жолаушыларды 

тасымалдау саласына әсер ете ме; 

- мемлекеттік реттеу облысаралық және халықаралық жолаушылар 

тасымалы саласындағы заңсыз тасымалдау мәселесін шеше ме; 

-  мемлекеттік органдар облысаралық және халықаралық жолаушылар 

тасымалы саласында тиісті бақылауды қамтамасыз ете ме; 

-  мемлекеттік органдар жолаушыларды таксимен тасымалдау саласында 

тиісті бақылауды қамтамасыз ете ме; 

- қазіргі уақытта жолаушыларды автокӛлікпен облысаралық және 

халықаралық тасымалдау жағдайын бағалау; 

- жолаушыларды облысаралық және халықаралық тасымалдау 

проблемаларын шешу жолдары; 

-  жолаушылар кӛлігі саласын кім тиімді басқара алады; 

- жолаушылар кӛлігі бойынша Мемлекеттік органдардың кейбір 

функцияларын ӛзін-ӛзі реттеуге беруді қалай бағалайсыз. 

Сауалнаманың негізгі сҧрақтары 20-кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 20. Жолаушылар тасымалы ҧйымдарының сауалнама парағы 
Сҧрақтар Жауаптар Негіздеме 

Облысаралық және халықаралық жолаушылар 

тасымалының негізгі мәселелері қандай? 

  

РФ, ҚХР, Ӛзбекстан, Қырғызстанмен және т. б. 

халықаралық қатынаста жолаушыларды тасымалдау 

кезінде қандай проблемалар бар? 

  

Таксомоторлық тасымалдар облысаралық автобус және 

халықаралық жолаушылар тасымалы саласына әсер ете ме? 

  

Мемлекеттік реттеу облысаралық және халықаралық 

жолаушылар тасымалы саласындағы заңсыз тасымалдау 

мәселесін шеше ме? 

  

Мемлекеттік органдар облысаралық және халықаралық 

жолаушылар тасымалы саласында тиісті бақылауды 

қамтамасыз ете ме? 

  

Мемлекеттік органдар жолаушыларды таксимен 

тасымалдау саласында тиісті бақылауды қамтамасыз ете 

ме? 

  

Жолаушыларды автокӛлікпен облысаралық және 

халықаралық тасымалдаудың қазіргі жағдайын қалай 

бағалайсыз 

  

Облысаралық және халықаралық жолаушылар тасымалы 

мәселелерін қалай шешуге болады 

  

Қандай кадрлар жолаушылар кӛлігі саласын тиімді басқара 

алады 

  

Мемлекеттік органдардың кейбір функцияларын ӚРҦ-ға 

жолаушылар кӛлігі бойынша беруді қалай бағалайсыз? 

  

Дереккӛз: Қазақстан автокӛлік Одағы дайындаған 
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5.2. Сауалнама нәтижелері және жауаптарды қысқаша талдау 

Салалық қоғамдық ҧйымдарға жҥргізілген сауалнама жолаушылар 

автокӛлігінің жҧмысын ҧйымдастырудағы орталық уәкілетті орган мен ЖАО 

қызметінің елеулі кемшіліктерін анықтады.  

Атап айтқанда, сауалнамаға жауап берушілердің ішінен салалық 

қоғамдық бірлестіктердің 5 басшысы облысаралық және халықаралық 

жолаушыларды автокӛлікпен тасымалдаудың негізгі проблемасы заңсыз 

тасымалдау болып табылатыны туралы айтты. Олардың пікірінше, кӛлеңкелі 

экономика заңға бағынатын кәсіпорындарды тасымалдаудың шығындылығына, 

тҧрақты маршруттардың жабылуына, мамандар мен жҥргізушілердің кӛлеңкелі 

салаға кетуіне және білікті жҧмыс кҥшінің тапшылығына әкеледі. Сондай-ақ, 

заңсыз тасымалдау жолдардағы ӛлім-жітім деңгейінің ӛсуіне, халыққа 

кӛрсетілетін қызметтер сапасының тӛмен болуына, бюджетке салық 

аударымдарының тӛмендеуіне және т. б. себеп болып табылады.  

Атап айтқанда, 2017 және 2018 жылдары заңсыз тасымалдаушылардың 

қатысуымен болған ҥш апатта ғана 78 адам қаза тапты (22.06. 2017 ж. Самара – 

Шымкент тас жолында - 9, 06.10.2017 ж. Владимир облысында-17 және 

18.01.2018 ж. Ақтӛбе облысында 52 адам қайтыс болды). 

Кәсіпкерлік қызметін реттейтін нормативтік база қалыптасқан 

жағдайдағы жағдайларға жауап бермейді. Уәкілетті органдар уақыттың сын-

қатерлеріне жедел және барабар ден қоя алмайды. ЖАО салғырт қараған кезде 

тасымалдардың едәуір кӛлемі сауда базарларынан (барахолкалардан) және 

жолаушылар жиналатын басқа да орындардан, вокзал маңындағы алаңдарды 

қоса алғанда, қандай да бір санитариялық қағидаларды, Медициналық және 

техникалық байқауларды сақтамай жҥзеге асырылады.  

Сондай-ақ, Ӛзбекстаннан, Қырғызстаннан және Тәжікстаннан келген 

жҥздеген мың еңбек мигранттарының Қазақстан арқылы ӛтетін ресми емес 

халықаралық тасымалдау нарығы бар, онда жҥздеген автобус тартылған. Айта 

кету керек, қазіргі уақытта шекаралардың жабылуына байланысты жолаушылар 

саны айтарлықтай азайды. Сонымен қатар, заңсыз тасымалдаушылар кӛрші 

мемлекеттердегі әріптестерімен жолаушыларға қызмет кӛрсетудің "тартылыс" 

жҥйесін қҧрып, клиенттерді ӛткізу бекеттеріне дейін жеткізді. 

Сҧралғандардың пікірінше, заңсыз тасымалдаудан айтарлықтай залал осы 

саладағы мемлекеттік саясаттың беделін тҥсіру және ӛркениетті нарық 

ережелерін елемей, ел заңнамасының талаптарын сақтамау табынуын 

насихаттау болып табылады. 

Қауымдастықтардың барлық басшылары мемлекеттік басқарудың 

қолданыстағы жҥйесі мен облысаралық және халықаралық жолаушылар 

тасымалын ҧйымдастыру мҥлдем тиімді емес деп санайды.  

Нәтижесінде қалыптасқан жағдай қазіргі уақытта облыстардың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайына теріс әсер ете отырып, отандық бизнестің 

инвестициялар тартуына кедергі келтіруде. 

Ӛңірлік қауымдастықтардың басшылары жоғарыда аталған мәселелер 

бойынша шешімдер ҧсынады:    
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а) заңсыз тасымалдарды жою жолымен облысаралық және халықаралық 

жолаушылар тасымалдарының рентабельділігін қамтамасыз ету; б) бірыңғай 

уәкілетті органның облысаралық, халықаралық автобус тасымалдары мен такси 

тасымалдарын басқару мен ҧйымдастырудың тиімділігін қамтамасыз ету;  

в) облысаралық және халықаралық жолаушылар тасымалын тиімді 

дамыту ҥшін осы саладағы мемлекеттік функцияларды бизнеске ӛзін-ӛзі 

реттеуге беру.  

Жолаушылар автокӛлігі мәселелері бойынша сауалнамаларға және 

автобус жолаушылар тасымалы ҧйымдарының сауалнама парақтарына 

жауаптар 4-қосымшада келтірілген.  

Коронавирус пандемиясының автокөлік қызметіне әсері 

ҚР-да пандемияға байланысты 16 наурызда Тӛтенше жағдай режимі және 

ӛңірлер мен ірі қалалар шегінде азаматтардың қозғалысына шектеулер 

енгізілді. Барлық халықаралық, облысаралық автобус тасымалдары (2400 

автобус) толығымен тоқтатылды және автовокзалдар (38), автостанциялар (113) 

жабылды.  

Содан кейін, "Атамекен" ҚР ҦКП-ның белсенді қолдауымен 2020 жылғы 

шілдеде ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен келісімге қол жеткізілгеніне 

қарамастан, халықаралық және облысаралық бағыттарда автовокзалдар мен 

тасымалдаушылардың қызметіне әлі де тыйым салынған. Бҧл ретте, 

авиатасымалдау, жолаушыларды темір жол кӛлігімен тасымалдау жҧмыс 

істейді.  

Сонымен қатар, қозғалыс қауіпсіздігі мен санитарлық нормаларға нҧқсан 

келтіріп, автобус жолаушылар тасымалының осы саласында ӛз орнын тауып, 

оны кӛлеңкелі экономикаға алып келген заңсыз кәсіпкерлердің жҧмысын ешкім 

шектемейді. Нәтижесінде, заңға бағынатын бизнес жаппай банкротқа 

ҧшырайды, жолдардағы ӛлім-жітім ӛсті, ал бюджет салық алмайды. 

Азаматтардың тҧрақты жҥріп-тҧруы қажет екенін ескере отырып және, 

мысалы, РФ елге кіруге ресми тҥрде рҧқсат етілген қазақстандықтардың тізімін 

кеңейтетінін ескере отырып, Ҥкімет барлық қатынастарда қауіпсіз 

тасымалдарды жедел тҥрде шешуге және ҧйымдастыруды қамтамасыз етуі 

қажет. 

Қалааралық, облысаралық және халықаралық бағыттағы 

автобустарда жол жүру билеттерін сатудың бірыңғай жүйесі 

Респонденттердің кӛпшілігі қалааралық республикаішілік және 

халықаралық жолаушылар тасымалдарында билеттер сатудың бірыңғай 

жҥйесінің енгізілуін қҧптайды.  

Коронавирус пандемиясының автокөлік қызметіне әсері 

ҚР-да пандемияға байланысты 2020 жылғы 16 наурыздан бастап ТЖ 

режимі және ӛңірлер мен ірі қалалар шегінде азаматтардың жҥріп-тҧруына 

шектеу енгізілді. Барлық халықаралық, облысаралық автобус тасымалдары 

(2400 автобус) толығымен тоқтатылды және автовокзалдар (38), 

автостанциялар (113) жабылды.  

Содан кейін, "Атамекен" ҚР ҦКП-ның белсенді қолдауымен 2020 жылғы 

шілдеде ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен келісімге қол жеткізілгеніне 
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қарамастан, халықаралық және облысаралық бағыттарда автовокзалдар мен 

тасымалдаушылардың қызметіне әлі де тыйым салынған. Бҧл ретте, 

авиатасымалдау, жолаушыларды темір жол кӛлігімен тасымалдау жҧмыс 

істейді.  

Сонымен қатар, қозғалыс қауіпсіздігі мен санитарлық нормаларға нҧқсан 

келтіріп, автобус жолаушылар тасымалының осы саласында ӛз орнын тауып, 

оны кӛлеңкелі экономикаға алып келген заңсыз кәсіпкерлердің жҧмысы 

ешқандай шектелмеген. Нәтижесінде заңға бағынатын бизнес жаппай 

банкротқа ҧшырайды, жолдардағы ӛлім-жітім ӛсті, ал бюджет салық алмайды. 

Азаматтардың тҧрақты жҥріп-тҧруы қажет екенін ескере отырып және, 

мысалы, РФ елге кіруге ресми тҥрде рҧқсат етілген қазақстандықтардың тізімін 

кеңейтетінін ескере отырып, Ҥкімет шҧғыл тҥрде барлық қатынастарда қауіпсіз 

тасымалдарды ҧйымдастыруға рҧқсат беруі және қамтамасыз етуі қажет.  

Қалааралық, облысаралық және халықаралық бағыттағы 

автобустарда жол жүру билеттерін сатудың бірыңғай жүйесі 

Респонденттердің кӛпшілігі қалааралық республикаішілік және 

халықаралық жолаушылар тасымалдарында билеттер сатудың бірыңғай 

жҥйесінің енгізілуін қҧптайды. 

 

5-тарау бойынша қорытындылар 

- Автобус тасымалы мен такси тасымалы саласы халық талап ететін ең 

ауқымды қоғамдық қызмет ретінде жедел реттеуді және тәртіпті талап етеді; 

- Қазақстанда мемлекет терең дағдарыста тҧрған саладағы кәсіпкерлікті, 

жолаушылар автомобиль тасымалдарын тиімді реттеуді қамтамасыз ете 

алмайды; 

- Тәжірибелі, білікті кадрлары бар Бизнес автомобиль кӛлігімен 

жолаушыларды тасымалдауды ҧйымдастыру процесін ӛзін-ӛзі реттеуге алуға 

дайын. Бҧл ретте бірінші кезекте ӚРҦ-ға халықаралық, облысаралық, 

қалааралық автобус тасымалдары мен таксиді ҧйымдастыру жӛніндегі 

мемлекеттік функцияларды беру ҧсынылады. Кәсіпкерліктің кӛрсетілген 

тҥрлері қызметтің бір тҥрін - бизнесті ҧйымдастырудың бірыңғай 

технологиялық процестері кезінде бірыңғай нормативтік актілерді басшылыққа 

алатын жолаушыларға кӛліктік қызмет кӛрсетуді білдіредік.  

 

6. ӚЗІН-ӚЗІ РЕТТЕУГЕ КӚШУ 

 

6.1. Мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға беру жӛніндегі негізгі 

шарттар мен ережелер 

Автомобиль көлігімен жолаушыларды тасымалдаудағы жалпы 

жағдай 

Жоспарланған экономика кезінде мемлекеттік басқарудағы Жолаушылар 

тасымалы саласы 1993-1995 жылдары жаппай жекешелендірілді. бҧл іс-шара 

нарықтық ортада осы саланы реттейтін заңнама нормаларының жоқтығына 

қарамастан, асығыс жҥзеге асырылды. 
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Осылайша, 2003 жылға дейін Жолаушылар тасымалы саласындағы 

қатынастарды реттейтін "автомобиль кӛлігі туралы" ҚР Негізгі Заңы автокӛлік 

ҥшін болған жоқ. Заңға тәуелді актілер 2003-2005 жылдар кезеңінде 

қалыптасты. 

2003 жылға дейін Негізгі Заң қабылданғанға дейін, 10 жыл ішінде іс 

жҥзінде қҧқықтық вакуум және саланы реттеуді шамадан тыс ырықтандыру 

кезінде жолаушылар тасымалының ӛркениетті емес нарығы орнады. Заңнаманы 

кешіктіріп қабылдау тасымалдаудың тамырланған жҥйесін тиімді реттеуге 

мҥмкіндік бермейтінін атап ӛткен жӛн. Заңнама нормаларының (бизнеске 

арналған "ойын" ережелерінің) ҧзақ уақыт болмауы нарық субъектілерінде 

қҧқықтық нигилизмді және кӛлеңкелі экономика ҧғымдары бойынша олардың 

тамыр жайған ӛзара қарым-қатынасын қалыптастырды, бҧл әлі кҥнге дейін 

ӛңірлер мен қалалардағы жергілікті атқарушы органдарда институционалдық 

жадтың қалыптасуына кедергі келтіруде.  

Сонымен қатар, кӛлік саласындағы мемлекеттік саясат басқару 

функцияларын кҥшейтудің және тасымалдау саласындағы кәсіпкерліктің 

қызметін бақылаудың орнына (бҧл қалыптасқан жағдайда қисынды болар еді) 

Мемлекеттің бизнесті реттеуден толық шығуына бағытталған. Бҧл міндетті іске 

асыру мемлекеттік уәкілетті органның кадрларын жыл сайын жҥйелі 

қысқартумен сҥйемелденеді. 

Нәтижесінде, қазіргі уақытта тасымалдау нарығындағы жағдай жол 

қозғалысы қауіпсіздігінің қамтамасыз етілмеуінен жолаушылардың денсаулығы 

мен ӛміріне аса жоғары қауіп тӛндіреді. ІІМ деректері бойынша 2019 жылы 

Қазақстанда бір жыл ішінде 15 126 ЖКО орын алды, онда 20 004 адам жарақат 

алды және 2156 адам қайтыс болды, оның ішінде автобустардың қатысуымен 

524 ЖКО. БҦҦ статистикасы бойынша Қазақстан 2016 жылы Еуразия 

қҧрлығында жолдардағы ӛлім-жітім бойынша бірінші орын алды (100 мың 

адамға шаққанда 24,1 ӛлім). BDD жағдайының жарқын мысалы-2018 жылғы 

ӛрт.  52 адам қҧрбан болған автобустың жолаушылары толып кетті. 

Заңсыз жолаушылар тасымалының жоғары үлесі (көлеңкелі 

экономика) 

Елімізде 86,7 мың автобус тіркелген. Оның ішінде тҧрақты маршруттарда 

15,5 мың бірлік жҧмыс істейді және жҥйесіз (белгіленген маршруттарсыз 

жолаушыларды тасымалдау) 1,2 мыңға жуық бірлік жҧмыс істейді, 

сарапшылардың бағалауы бойынша 9-10 мың автобус компаниялар мен 

ҧйымдардың қызметкерлерін тасымалдайды. Қалған автобустарға қатысты (60 

мың бірлік) ақпарат жоқ және олардың қызметін заңсыз деп санауға болады. 

Тіркелген 4,1 миллион жеңіл кӛліктің ішінен 12 мың автомобильден 

тҧратын 5,4 мың такси тасымалдаушысы ресми тҥрде тіркелген. Қолда бар 

мәліметтер бойынша (такси қауымдастығы) ресми тіркелген такси жалпы такси 

нарығының шамамен 10% - ын қҧрайды. Яғни, 90% немесе шамамен 100 мың 

такси-автомашина кӛлеңкелі нарықта. 

Халыққа автокөлік қызметтерінің төмен сапасы 

Автобустардың жҥйелілігін сақтауды ҧйымдастырушылар 

қадағаламайды, нарық субъектілері персоналының біліктілігін арттыру 
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курстары жоқ, санитариялық-гигиеналық нормалар сақталмайды, 

жолаушыларды хабардар ету және билеттеу бойынша қазіргі заманғы цифрлық 

технологиялар жоқ, билеттер беру жҥзеге асырылмайды. 

Маршруттардағы тозған автобустардың жоғары деңгейі 

Халықаралық маршруттарда 610 автобус жҧмыс істейді, олардың тозуы 

84% (7 жастан жоғары) қҧрайды, облысаралық 1 790 бірлік - 71% тозу. 

Осы тасымалдарға тартылған автобустардың едәуір санының пайдалану 

мерзімі 25 жылдан асады. 

Жеке инвестициялар үшін жолаушылар көлігі саласының 

тартымсыздығы 

Тҧрақты демпинг кезінде жҥзеге асырылатын заңсыз тасымалдардың 

болуы (жолдарда бақылаудың іс жҥзінде болмауынан) салдарынан 

тасымалдардың осы саласының тӛмен кірістілігі байқалады.   

Орталық уәкілетті органда және ЖАО-да штат кестесіндегі 

мамандар санының жеткіліксіздігі  

Мемлекет тасымалдау саласындағы кәсіпкерлікті дамытуды және кадр 

ресурстарының тапшылығына байланысты адал бәсекелестік қағидаттарын 

сақтауды қамтамасыз ете алмайды. Бейіндік ведомствоның болмауы жағымсыз 

рӛл атқарады. Шамамен 1 млн. адам жҧмылдырылған елдің барлық автокӛлік 

саласына уәкілетті мемлекеттік органда 8 адамнан тҧратын комитет қҧрамында 

бір басқарма бӛлінді, оның 5-і мамандар болып табылмайды. 

Уәкілетті Министрліктің (ҚР ИИДМ) қҧрылымында автокӛліктің дербес 

бӛлімшесі де жоқ (мысалы, РФ, РУ, РБ, КР-да бейінді ведомстволар мен 

институттар бар).  

Айта кету керек, ҚР ЖОО-да автокӛлікте НҚА бойынша мамандар 

даярланбайды, сондықтан қызметкерлерге заңнаманы ӛз бетінше зерделеу және 

кӛп жылдық тәжірибе қажет. Орталық уәкілетті органда кадрлар мен оның 

резервін даярлау жоқ. Кадрлардың жоғары тҧрақсыздығы мен тапшылығы 

мемлекеттік қызметшілердің жалақысының тӛмен деңгейімен де тҥсіндіріледі.  

Әкімдіктерде жолдарды салумен және жӛндеумен, әуе, т/ж, автокӛлік 

және инфрақҧрылым мәселелерімен айналысатын басқармалар қҧрылған.  

Сондықтан автокӛлік мәселелерімен қалдық принципі бойынша бірнеше 

мамандар айналысады. 

Ағымдағы жылдың соңына дейін мемлекеттік аппарат санының 25% - ға 

қысқаруы аясында жолаушылар еревозы саласын реттеу бойынша жедел 

радикалды шаралар қабылданбаған жағдайда оның одан әрі нашарлауы 

кҥтілуде. 

Ҥкіметтің мемлекеттік қызметшілер санын одан әрі 25% - ға қысқартуды 

қабылдауы жӛніндегі бағдарлама мемлекеттік органдардағы автокӛлік 

мамандарына да қатысты болады және одан әрі жағдайдың ушығуына әкеп 

соғады. 

Мысалы, кӛліктің басқа тҥрлері бойынша басқару органдары: 

- азаматтық авиация - бірқатар ірі бизнес субъектілері, азаматтық авиация 

комитеті, ведомстволық бағынысты диспетчерлік орталықтар, академиялар 

және т.б. бар.  
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- теміржол кӛлігі-қызметкерлерінің саны кӛп "Қазақстан темір жолы" 

ҧлттық компаниясы. 

- "Қазақстан су жолдары" РМҚК су кӛлігі кӛптеген қызметкерлер 

штатына ие. 

Бҧл ретте кӛліктің барлық тҥрлерімен тасымалдау қатарындағы 

жолаушылар кӛлемінің 98% - ы және жҥктердің 78% - ы автомобиль кӛлігінің 

ҥлесіне тиетініне қарамастан, осы салада кӛліктің басқа тҥрлеріне ҧқсас жәрдем 

кӛрсете алатын ҧйымдар жоқ. 

Бҧдан басқа, алдағы бес жыл ішінде облысаралық және халықаралық 

маршруттардағы парктің тозуы 95% - дан асады (қазіргі уақытта тиісінше 71% 

және 84%) және заңсыз тасымалдаушылармен тасымалдау нарығын іс жҥзінде 

толық қамту орын алады, бҧл тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасына теріс әсер 

етеді. 

Қазіргі уақытта орталық уәкілетті орган кадрлардың тапшылығы мен 

біліктілігінің тӛмендігіне байланысты ӛз функцияларын тиімді орындай 

алмайды, бҧл жалақының тӛмен деңгейінің салдары болып табылады.  

Ӛзін-ӛзі реттеуші ҧйымның тиімділігі мемлекеттік органдармен тығыз 

ӛзара іс-қимылмен және нәтижеге дәлелді тәжірибелі мамандарды тартумен 

және цифрлық технологияларды қолданумен қамтамасыз етілетін болады.  

Бҧл ретте заңнама автокӛлік саласындағы қызметті ҧйымдастыру және 

басқару жӛніндегі функциялардың қайталануын болдырмайды. Мемлекеттік 

органдардан ӚРҦ-ны ақпараттық қамтамасыз ету заңнамаға енгізілген 

ӛзгерістердің талаптарына сәйкес кӛзделетін және ҧсынылатын болады. 

Заңнамалық актілерге ӛзгерістер енгізілгеннен кейін ӚРҦ-ның 

перспективалары туралы егжей-тегжейлі 6.4-тарауда баяндалған. 

Жоғарыда айтылғандай, жолаушылар кӛлігі қызметін мемлекеттік 

басқару және реттеу уәкілетті органда (оның ішінде кӛлік инспекциясында) 

және жергілікті атқарушы органдарда штат санының жеткіліксіздігіне 

байланысты кемшіліктерден зардап шегеді. Басқару қызметкерлерінің 

жетіспеушілігі автокӛлікте проблемалардың туындауына әкелді. Халықаралық 

және облысаралық жолаушылар тасымалдары бойынша ол мыналарға себеп 

болды: 

- заңсыз тасымалдардың жолын кесу жӛніндегі шаралардың 

жеткіліксіздігі; 

-  коронавирус пандемиясы кезеңінде тасымалдауға тыйым салуды алып 

тастау бойынша шаралар қабылдаудың тӛмен жеделдігі; 

-  тасымалдаушылардың тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасын 

қамтамасыз ету жӛніндегі талаптарды орындауына бақылаудың 

болмауы. 

Өзін-өзі реттеу қағидаттарына көшу кезінде жолаушыларды 

тасымалдау проблемаларын шешу жолдары 

Басқару және реттеу проблемаларын шешу жолдарының бірі міндетті 

мҥшелігі бар ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйым қҧру арқылы мемлекеттік функцияларды 

бәсекелес ортаға беру болып табылады. Ӛзін-ӛзі реттеуге кӛшу: 

- толыққанды реттеуді қамтамасыз ету тетігін қҧру; 
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- тасымалдауды ҧйымдастырудың ішкі стандарттарын әзірлеу және 

енгізу; 

- тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету жӛніндегі 

талаптардың орындалуына ішкі бақылауды жолға қою.  

Халықаралық және облысаралық қатынастарда тасымалдауды жҥзеге 

асыру кезіндегі жолаушылар автокӛлігінің маңызды проблемалары бойынша 

оларды шешудің нақты тетіктерін біз келесі ережелерде ҧсынамыз. 

1) Тӛтенше жағдайлар, коронавирус пандемиясы және т. б. енгізілген 

кезде жолаушылар тасымалдары тоқтаған кезде ӚРҦ орталық аппараты 

тасымалдаушылардың жағдайы және проблемаларды шешу жӛніндегі 

ҧсыныстарды жедел жинау мҥмкіндігі туралы толық ақпаратқа ие бола отырып, 

ӛзінің ӛңірлік бӛлімшелерінен шешу жолдарын тҧжырымдайды, оларды 

қҧзыретті органдарға (министрліктерге, әкімдіктерге, ҚР Ҥкіметіне) уақтылы 

жеткізіп, осы саладағы ықтимал теріс салдарларды тҥсіндіреді. олар шаралар 

қабылдамаған жағдайда. Яғни, проблемаларды тез анықтауға, оларды шешу 

тетіктерін әзірлеуге, реттеуші органдарға жеткізуге және олар қабылдаған 

шешімдердің орындалуын бақылауға қабілетті бірыңғай орган пайда болады. 

Бҧдан басқа, ӚРҦ ӛз қҧзыреті шегінде тасымалдауға тыйым салудың теріс 

салдарын тӛмендету бойынша жедел шешімдер қабылдайды.  

2) ӚРҦ шеңберінде заңсыз тасымалдар деңгейін тӛмендету бойынша 

мынадай іс-шараларды ӛткізу жоспарлануы тиіс: 

- автокӛлікте Ақпараттық жҥйелерді (ЕСУТД, Кӛлік қҧралдарын тану 

жҥйесі)пайдалану жолымен ҚР ИИДМ Кӛлік комитетімен ӛзара іс-қимыл жасай 

отырып, заңсыз тасымалдаушыларды анықтау; 

-заңсыз тасымалдаушыларды кӛлеңкелі нарықтан ӛндіріп алу, 

тасымалдаушылар тізілімдерінен алып тастау және оларды ӚРҦ мҥшелігіне 

енгізуді қамтамасыз ету жолымен тасымалдауларды жҥзеге асырудың 

заңнамалық және нормативтік-қҧқықтық жағдайларына кӛшіру жӛніндегі іс-

шараларды жҥргізу; 

- заңсыз тасымалдарды жҥзеге асырған тасымалдаушылардың 

жолаушыларды тҧрақты немесе тҧрақты емес тасымалдаушыларға бӛлу 

жолымен оларды тасымалдауды ҧйымдастыру жӛніндегі іс-шараларды жҥргізу, 

олардың кӛлік қҧралдарын қандай да бір автокәсіпорынға жалға алу немесе осы 

тасымалдаушыларды неғҧрлым ірі кәсіпорынға біріктіру шартымен: а) 

халықаралық тасымалдарды жҥзеге асыруға; б) халықаралық тасымалдарға 

қатысуға рҧқсат қҧқығымен пайдалануды қамтамасыз ету маршруттарды 

пайдалану бойынша конкурстарда. 

3) ӚРҦ шеңберінде жылжымалы қҧрам паркі тозуының жоғары 

дәрежесімен жағдайды жақсарту бойынша тасымалдаушылардың қаржы-

экономикалық жағдайын жақсартуға байланысты жҧмыс жҥргізілуге тиіс. 

Бірінші кезекте оларға қаралып отырған қатынас тҥрлеріндегі заңсыз 

тасымалдардың теріс әсерін тӛмендету жӛніндегі жоғарыда келтірілген іс-

шаралар жатады. Бҧдан басқа, "ҚДБ-Лизинг"АҚ арқылы автобустардың 

лизингін қамтамасыз ету бойынша жҧмыс жҥргізу қажет. Бҧл іс-шараның мәні 

тасымалдаушылардың осы тасымалдау тҥрлеріне қойылатын талаптарды 
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қанағаттандыратын автобустардың лизингін онымен келісу болып табылады 

(жҧмсақ орындықтары мен қайырмалы арқалықтары бар қалааралық 

автобустар, пайдалануға сенімді және қҧны бойынша қолайлы). 

4) білікті жҥргізушілердің тапшылығын тӛмендету бойынша ӚРҦ 

шеңберіндегі іс-шаралар тасымалдаушылардың қаржылық-экономикалық 

жағдайын жақсартуға да бағытталған. Жақсартудың оң нәтижелері 

жҥргізушілердің жалақы деңгейінің жоғарылауына әсер етеді, бҧл олардың 

жетіспеушілігімен байланысты мәселені шешуге мҥмкіндік береді.  

5) халықаралық және облысаралық жолаушылар автотасымалдары 

саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік 

қҧқықтық актілерін жетілдіру және тасымалдаушылардың мҥдделерін қорғау 

бойынша Ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйым тасымалдаушылар қауымдастығының қазіргі 

уақытта орындайтын барлық функцияларын ӛзіне қабылдауға тиіс: 

- заңнамалық және нормативтік қҧқықтық актілер жобаларының 

сараптамасы; 

- халықаралық және облысаралық тасымалдауларда туындайтын 

проблемаларды шешу кезінде ҚРЗ және НҚА ӛзгерістер енгізу бойынша 

ҧсыныстар әзірлеу; 

- тасымалдаушылардың мҥдделерін мемлекеттік органдарға олардың 

пікірін жеткізу арқылы қорғау, тасымалдаушыларға тасымалдауларды жҥзеге 

асыру проблемаларын шешуде ҧйымдастырушылық және әдістемелік кӛмек 

кӛрсету, тасымалдаушылардың мҥдделерін сотта білдіру және т. б.; 

- тасымалдауды ҧйымдастыру бойынша орталықтандырылған әдістемелік 

басшылықты ҧйымдастыру;  

- тасымалдаушыларды ҚР заңнамасындағы ӛзгерістер және 

тасымалдарды дамытуға бағытталған басқа да ақпарат туралы хабардар ету. 

ӨРҰ құрылымы мен құрамы, құрылтай құжаттары, штат саны 

және лауазымдық міндеттері 

"Ӛзін-ӛзі реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның 

басқару органдары мыналар болып табылады: 

1) ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйым мҥшелерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысы; 

2) ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның алқалы басқару органы; 

3) ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның атқарушы басқару органы болып 

табылады; 

4) ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымның бақылау органы (тексеру комиссиясы). 

Жолаушылар автомобиль тасымалдары саласында барлық 

тасымалдаушылар мен тасымалдаушылардың ӛңірлік қауымдастықтарын 

мынадай басқару қҧрылымымен ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымға біріктірген орынды: 

- ӚРҦ мҥшелерінің жалпы жиналысы тағайындайтын алқалы орган ӚРҦ 

басқарушы органы болуы тиіс; 

- Алқалы органның және жалпы жиналыстың шешімдерін орындау 

атқарушы органға жҥктелуі тиіс; 

- Басқарушы орган шешімдерінің орындалуын сайланбалы орган – 

тексеру комиссиясы бақылайтын болады;   
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- Жергілікті жерлерде (облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда 

және Астанада) орталық аппаратпен қатар атқарушы органның жҧмыс істеп 

тҧрған тасымалдаушылар қауымдастықтары негізінде қҧрылатын ӛңірлік 

(облыстық, қалалық) филиалдары жҧмыс істейтін болады.  

ӚРҦ қҧрамына ӚРҦ-ның тасымалдауды жҥзеге асыру жӛніндегі 

талаптарын қанағаттандыратын барлық тасымалдаушылар кіруі тиіс. Бҧл ретте 

ӚРҦ кӛліктік қызметтер кӛрсету нарығына ӚРҦ мҥшелері болып табылатын 

тасымалдаушыларды ғана жіберуді жҥзеге асырады.  

Орталық аппараттың штат саны 6-7 адам, филиалдар – 2-3 адам шегінде 

жоспарланып отыр.  

ҚР заңнамасына сәйкес қҧрылтай шартының ережелері 

қҧрылтайшылардың ӚРҦ қҧру туралы келісімі, ӚРҦ қҧру жӛніндегі қызмет 

тәртібі, мҥлікті ӚРҦ-ға беру, ӚРҦ қызметін басқару шарттары мен тәртібі 

болуға тиіс.  

ӚРҦ мҥшелерінің жалпы жиналысының қҧзыретіне мыналар кіреді: 

-  ӚРҦ жарғысын бекіту; 

-  алқалық басқару органының басшылары мен мҥшелерін сайлау; 

- атқарушы және бақылау органдарының қызметкерлерін лауазымға 

тағайындау; 

-  ӚРҦ бюджетін, атқарушы және бақылау органдарының есептерін 

бекіту; 

-  ӚРҦ қағидалары мен стандарттарын бекіту; 

-  басқа шешімдер қабылдау. 

 ӨРҰ ережелері мен стандарттары 

ӚРҦ-ның барлық мҥшелері орындауға міндетті ережелер мен 

стандарттарды әзірлейді. Оларда тасымалдаудың қауіпсіздігі мен сапасын 

қамтамасыз етуге, отандық тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға, ӚРҦ мҥшелерінің мҥдделерін қорғауға бағытталған халықаралық 

және облысаралық тасымалдарды ҧйымдастыру жӛніндегі талаптарды іске 

асыру талаптары мен рәсімдері кӛрсетіледі.  

Тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қағидалар мен 

стандарттар тізбесіне "доңғалақты кӛлік қҧралдарының қауіпсіздігі туралы" 

Кеден одағының техникалық регламенті талаптарын, жоғарыда кӛрсетілген 

техникалық регламенттің ережелерін іске асыру ҥшін қабылданған ҚР ҧлттық 

стандарттарын, ҚР стандарттарын орындау кіреді.  

Сондай-ақ ӚРҦ ережелері мен стандарттарының ережелері ҧйымдастыру 

шараларын жҥзеге асыруды кӛрсетеді:  

-  тҧрақты қатынаста маршруттардағы автобустардың қозғалыс кестесін 

сақтау;  

-  сақтандыру полистерінің болуын бақылау; 

-  жҥргізушілердің еңбек және демалыс режимдерін сақтау; 

-  жҥргізушінің электрондық жол парағының толтырылуын бақылау; 

-  жҥргізушілердің жылдамдық режимін сақтауы; 

- автобустарды ауысым сайын және мерзімді техникалық байқаудан 

ӛткізуді бақылау;  
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-  жҥргізушілерді ауысым алдындағы/ауысымнан кейінгі медициналық 

тексеруден ӛткізуді бақылау; 

-  автобустарға техникалық қызмет кӛрсету мен жӛндеуді ҧйымдастыру; 

-  жол қозғалысы қауіпсіздігінің алдын алу бойынша іс-шаралар ӛткізу.  

Кӛлік қызметтерін ҧсыну сапасын қамтамасыз ету бойынша ӚРҦ 

ережелері мен стандарттары ережелерді кӛрсетеді: 

- маршруттар бойынша қозғалыс кестелері мен схемаларының 

орындалуын бақылау бойынша;  

- автобустардың маркалары мен модельдерінің және олардың 

техникалық және эстетикалық жай-кҥйінің тасымалдау тҥрлеріне 

қойылатын талаптарға сәйкес келуі;  

- жолаушыларды ақпараттандыру;  

- қосымша қызметтер ҧсыну.  

Кӛрсетілген ақпарат навигациялық жҥйенің (GPSтрекер) кӛмегімен 

диспетчерлік жҥйемен сәйкестендіріледі, оны қазіргі уақытта 

тасымалдаушылар облысаралық, халықаралық және тҧрақты емес қатынастарда 

жҧмыс істейтін автобустарда заңды тҥрде орнатуға міндетті. 

ӚРҦ мҥшелері автобустарының барлық мемлекеттік тіркеу нӛмірлері 

бақылаушы органдардың деректер базасына беріледі. Бҧл бақылаушы органға 

деректер базасында жоқ, яғни заңсыз тасымалдаумен айналысатын 

автобустарды ғана тексеруге мҥмкіндік береді. 

Бҧдан басқа, ӚРҦ қҧру кезінде қҧқық бҧзушыға айыппҧл санкцияларын 

автоматтандырылған тҥрде жіберу ҥшін деректер базасында жоқ автобустарды 

тіркеп қою ("Сергек" камералары, қалаларға кіру кезінде камералар, ақылы 

жолдар камералары және т.б.) жҧмыс істеп тҧрған жол бойындағы 

камералардың кӛмегімен мемлекеттік органдармен мәселе пысықталатын 

болады (заңсыз тасымалдарды бақылау функциясы мемлекеттік органдарда 

болады).  

Бҧл адам факторын толығымен жоюға және қысқа мерзімде кӛлеңкелі 

экономикадан заңсыз тасымалдарды шығаруға мҥмкіндік береді. 

ӚРҦ мҥшелерінің мҥдделерін қорғау жӛніндегі қағидалар мен 

стандарттарда ӚРҦ басқару органдарының "Атамекен" ҦКП-да, мемлекеттік 

органдарда, бірінші кезекте ҚР ИИДМ-де, соттарда және басқа да 

инстанцияларда тасымалдаушылардың мҥдделерін білдіру жӛніндегі 

міндеттемелері кӛрсетіледі.  

Тҧтастай алғанда, ӚРҦ қағидалары мен стандарттарында қазіргі заманғы 

технологиялардың жетістіктерін және тасымалдаушылардың практикалық 

жҧмыс тәжірибесін ескере отырып, ӚРҦ орталық аппараты әзірлейтін 

әдістемелік ҧсынымдар да кӛрсетіледі.  

ӨРҰ - ға мемлекеттік функцияларды беру жөніндегі жұмыстарды 

орындау 

Жолаушылар автомобиль кӛлігі саласындағы мемлекеттік функцияларды 

бәсекелес ортаға беру бойынша бҧдан әрі жҧмыстардың орындалу 

хронологиясы келтірілген: 
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1.  31.01.2020 ж. "Автомобиль кӛлігі саласындағы кейбір функцияларды 

бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша жҧмыс тобын қҧру 

туралы" ҚР ИИДМ м. а. № 42 бҧйрығы бекітілді.  

2. 03.02.2020 ж. Автомобиль кӛлігі саласындағы кейбір функцияларды 

бәсекелес ортаға беру мәселелері жӛніндегі жҧмыс тобының (бҧдан 

әрі – жҧмыс тобы) мҥшелеріне отырысқа шақыру жіберілді.  

3. 06.02.2020 Ж.жҧмыс тобының отырысы ӛткізілді, оның қорытындысы 

бойынша функциялардың тізбесі мен паспорттарын ҚР ҦЭМ-ге 

жіберу ҥшін мақҧлдау туралы шешім қабылданды.  

4.  10.02.2020 ж. ҚР ҦЭМ-ге функциялардың тізбесі мен паспорттары 

жіберілді (№ 04-1-27/49885-И).  

5.  19.02.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында жҧмыс тобы 

отырысының хаттамасы мен қаралған материалдар орналастырылған.  

6.  27.03.2020 ж. ҚР ҦЭМ-нен жауап алынды, ҚР Премьер-Министрінің 

тапсырмасы бойынша (06.12.2019 ж. № 01-11/06-255 4.2.3 т.) орталық 

және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын 

бәсекелес ортаға беру мәселелері жӛніндегі Комиссия ҚР ҦЭМ 

деңгейіне берілді (07.02.2020 ж. № 29 бҧйрық) және осы 

функцияларды бәсекелес ортаға беру туралы мәселе комиссияның 

таяудағы отырысында қаралатын болады.  

7. 2020 жылғы ақпан-сәуір аралығында ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті 

реттеушілік әсерді талдауды (РӘТ) және осы функцияларды бәсекелес 

ортаға беру бойынша нарықтың дайындығын талдауды (АГҚ) 

дайындау жҧмыстарын жҥргізді.  

8. 12.05.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында орталық және (немесе) 

жергілікті атқарушы органның бәсекелес ортаға берілетін 

функцияларын орындау ниеті туралы мҥдделі тҧлғалардың 

ӛтінімдерін жинау туралы хабарландыру және беруге жоспарланған 

функциялардың тізбесі (АГЖ) орналастырылған.  

9. 15.05.2020 ж. ҚР ҦЭМ және жҧмыс тобының мҥшелеріне 02.06.2020 

ж. АРВ нәтижелерін қоғамдық талқылауға шақыру жіберілді.  

10.  18.05.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында РӘТ нәтижелерін 

қоғамдық талқылауды ӛткізу туралы хабарландыру орналастырылған.  

11. 13.05.2020 ж. бәсекелес ортаға функцияларды беру бойынша АРВ 

"Ашық НҚА" порталында жарияланды.  

12. 02.06.2020 ж. ҦКП ҧсынысын ескере отырып, РӘТ нәтижелерін 

қоғамдық талқылау ӛткізілді, оның қорытындысы бойынша РӘТ 

жіберу туралы шешім қабылданды.  

13.  05.06.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында қоғамдық талқылау 

отырысының хаттамасы және АРВ бойынша қаралған материалдар 

орналастырылған.  

14. 12.06.2020 ж. "автокӛлік саласын дамыту одағы" ЗТБ (бҧдан әрі – 

ӚРҦ-Авто) бәсекелестік ортаға берілетін функцияларды орындау 

ниеті туралы жалғыз ӛтінім келіп тҥсті.  
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15.  15.06.2020 ж. СРО-Авто-ға бәсекелес ортада функцияларды іске 

асыруға сҧрау салу және толтыруға арналған сауалнама (АГЖ) 

жіберілді.  

16.  23.06.2020 ж. СРО-Авто-дан сауалнама және мҥдделі тҧлғаның 

функцияларды іске асыру қҧнының есептері (АГҚ) алынды.  

17. 26.06.2020 ж. ҦКП-ға АРВ жіберілді, олардың ҧсынысы бойынша 

ҧсыныстар болмаған жағдайда бҧл АРВ ҚР ҦЭМ-ге жіберіледі деген 

ескертпемен пысықталды.  

18.  10.07.2020 ж. БАҚ-та (Елорда инфоның 4 интернет-порталы, 

Қазақстан жаңалықтары, БАҚ Медиа және "Адырна" ҧлттық порталы) 

және ҚР ИИДМ интернет-ресурсында бәсекелес ортаға беру ҥшін 

ҧсынылатын функциялар бойынша нарықтың дайындығы туралы 

қорытындыны қарау, сондай-ақ қатысу ҥшін ӛтінімдер жинау ҥшін 

қоғамдық тыңдаулар ӛткізу туралы хабарландыру орналастырылған 

(АГЖ).  

19.  04.08.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында 07.08.2020 ж. бәсекелес 

ортаға беру ҥшін ҧсынылатын функциялар бойынша нарықтың 

дайындығы туралы қорытындыны қарау ҥшін қоғамдық тыңдаулар 

ӛткізу туралы хабарландыру (АГҚ) орналастырылған.  

20. 04.08.2020 ж. ҚР ҦЭМ және жҧмыс тобының мҥшелеріне 07.08.2020 

ж. арналған нарықтың дайындығы туралы қорытындыны (АГҚ) қарау 

ҥшін қоғамдық тыңдауларға шақыру жіберілді. 

21. 07.08.2020 ж. ҦЭМ, ИИДМ қоғамдық кеңесі ӛкілдерінің және ЖТ 

мҥшелерінің (ҦЭМ-нің ЖАО позициясын алу ҧсынысы) (АГҚ) 

қатысуымен нарықтың дайындығы туралы қорытындыны қарау 

бойынша қоғамдық тыңдау ӛткізілді.  

22.  11.08.2020 ж. ҚР ИИДМ интернет-ресурсында нарықтың дайындығы 

туралы қорытынды бойынша қоғамдық тыңдау отырысының 

хаттамасы орналастырылған.  

23.  11.08.2020 ж. ЖАО-ға нарықтың дайындығы туралы қорытынды және 

РӘТ қарауға жіберілді. 

Заңсыз тасымалдарды анықтау үшін база ретінде жолаушылар 

автокөлігі саласындағы уәкілетті органның цифрлық технологияларды 

енгізуі 

ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті автомобиль жолдарында тҧтастай автокӛлік 

және автобус тасымалдаушыларының қызметіне, атап айтқанда, цифрлық 

технологиялардың енгізілуіне бақылауды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. 

Осы мақсатта "автомобиль кӛлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 4 шілдедегі №476 Заңына (15.11.2021 ж. редакциясында) мынадай 

баптарды қамтитын тиісті ӛзгерістер енгізілді: 

17-2) зияткерлік кӛлік жҥйесі-Жол жҥрісі және тасымалдау қызметін 

басқаруды, мониторингтеуді және бақылауды қамтамасыз ететін ӛзара 

байланысты автоматтандырылған жҥйелер, оның ішінде автомобиль кӛлігі 

және жол жҥрісі саласындағы қҧқық бҧзушылықтарды тіркейтін, автоматты 
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режимде жҧмыс істейтін сертификатталған арнайы бақылау-ӛлшеу техникалық 

қҧралдары, аспаптар мен жабдықтар кешені; 

18) кӛлік қҧжаттарын басқарудың бірыңғай жҥйесі-автомобиль кӛлігі 

саласындағы тасымалдау қызметіне байланысты қҧжаттарды тіркеуді, есепке 

алуды, ӛңдеуді және сақтауды және осындай қҧжаттар туралы 

формалдандырылған ақпаратты тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға және 

тасымалдау процесіне қатысушыларға беруді қамтамасыз ететін ақпараттық 

жҥйе; 

23-4) спутниктік навигация аппаратурасы-кӛлік қҧралына жаһандық 

навигациялық спутниктік жҥйелердің сигналдары бойынша оның ағымдағы 

орналасқан жерін, қозғалыс бағыты мен жылдамдығын айқындау, қосымша 

борт жабдығымен деректер алмасу ҥшін, сондай-ақ жылжымалы радиотелефон 

байланысы желілері арқылы ақпарат алмасу ҥшін орнатылатын аппараттық-

бағдарламалық қҧрылғы; 

28-1) халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалаудың ақпараттық 

жҥйесі-автокӛлік қҧралдарының орналасқан жерін айқындауды, сондай-ақ 

сәйкестендіру қҧралдарының бҥтіндігін қамтамасыз ететін навигациялық 

спутниктік жҥйелердің сигналдары мен деректерін пайдалана отырып жҧмыс 

істейтін ақпараттық жҥйе; 

14-1 бап. Халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалау ақпараттық 

жҥйесінің ҧлттық операторы 

      1. Қазақстан Республикасының Ҥкіметі ақпараттандыру саласындағы 

уәкілетті органмен келісу бойынша салықтардың және бюджетке тӛленетін 

басқа да міндетті тӛлемдердің тҥсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты 

жҥзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіп пен талапқа 

сәйкес конкурс қорытындылары бойынша халықаралық автомобиль 

тасымалдарын қадағалаудың ақпараттық жҥйесінің ҧлттық операторын 

айқындайды. 

 2. Халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалау ақпараттық 

жҥйесінің ҧлттық операторы: 

 1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бірыңғай 

талаптарды сақтайды және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді; 

 2) Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында және (немесе) 

салықтардың және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің тҥсуін 

қамтамасыз ету саласында басшылықты жҥзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік 

органда айқындалған тәртіпке сәйкес навигациялық спутниктік жҥйелерді 

пайдалана отырып, Халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалау 

мҥмкіндігін қамтамасыз етеді; 

 3) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес 

электрондық сәйкестендіргіштерді (навигациялық пломбаларды) пайдалана 

отырып, тасымалдаушыларға халықаралық автомобиль тасымалдарын 

қадағалау жӛніндегі қызметтерді ҧсынады. 

Цифрландыруды енгізу жҥк, сондай-ақ жолаушылар кӛлігіндегі барлық 

автомобиль кӛлігі жҧмысының заңнама талаптарының сақталуын байланыссыз 

бақылауды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Заңсыз кәсіпкерлік қызмет 
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кезінде пайдаланылатын автокӛлік қҧралдары да камералардың назарына 

тҥседі, бҧл бҧзушылықтарды қайталағаны ҥшін жазаны қатайту кезінде 

(автомобильдерді тәркілеуге дейін) оларды "кӛлеңкеден"шығуға 

ынталандырады. 

Жоғарыда айтылғандай, қазіргі уақытта бҧл шараларды іске асыру 

мерзімі пандемияға байланысты және 2022 жылға арналған техникалық 

себептерге байланысты кейінге шегерілді. Цифрландыру жӛніндегі 

бағдарламаны іске асырғаннан және мемлекеттік функцияларды ӛзін-ӛзі 

реттеуге нақты бергеннен кейін уәкілетті орган шаралар қабылдау ҥшін ӚРҦ 

мҥшелеріне ақпарат беретін болады. Тасымалдаушылардың кӛлеңкелі нарықтан 

шығуы және заңнама талаптары бойынша жҧмыс істеу паркті жаңарту және 

жолаушыларға қызмет кӛрсету сапасын жақсарту кезінде 

тасымалдаушылардың адал бәсекелестігін, рентабельді жҧмысын қамтамасыз 

етеді. 

 

6.2. Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға берудің 

реттеушілік әсерін талдау 

Қазақстан заңнамасында қандай да бір саланы басқару және реттеу 

тетіктері ӛзгерген кезде реттеушілік әсерге (бҧдан әрі – РӘТ) талдау 

жҥргізілетіні белгіленген. Бҧл ереже Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 

кодексінде бекітілген.  

Салада ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарын енгізудің мақсаты белгілі бір 

мақсаттарға қол жеткізу немесе нақты айқындалған проблемаларды шешу ҥшін 

реттеудің баламалы тәсілдерін бағалау арқылы міндетті мҥшелікке (қатысуға) 

негізделген ӛзін-ӛзі реттеуді пайдалану бӛлігінде мемлекеттік саясаттың 

пәрменділігі мен тиімділігін арттыру болып табылады. 

"Реттегіш қҧралдардың реттеушілік әсеріне талдау жҥргізу және оны 

орындау қағидаларын бекіту туралы" ҚР ҦЭМ 2015 жылғы 30 қарашадағы № 

748 бҧйрығымен бекітілген реттегіш қҧралдардың реттеушілік әсеріне талдау 

жҥргізу және пайдалану қағидаларына (бҧдан әрі – РӘТ жҥргізу қағидалары) 

[14] сәйкес РӘТ жҥргізудің мынадай тәртібі белгіленген: 

1) жаңа реттегіш қҧралдарды енгізу және реттеуді қатаңдату кезінде РӘТ 

талдамалық нысанын толтыру;  

2) РӘТ нәтижелеріне қоғамдық талқылау жҥргізу; 

3) кәсіпкерлік жӛніндегі уәкілетті органның РӘТ жҥргізу рәсімдерін 

сақтау туралы оң қорытындысы; 

4) реттеушілік әсерді талдау қорытындыларымен келіспеген жағдайда 

балама тәртіппен РӘТ жҥргізу; 

5) ведомствоаралық комиссияның немесе ӛңірлік маңызы бар актілер 

бойынша ӛңірлік комиссияның РӘТ нәтижелерін қарауы.  

РӘТ ӛткізу ережелері сондай-ақ РӘТ ӛткізу тәртібі белгіленеді, оған 

мыналар кіреді: 

1) шешілуі қажет мәселені анықтау; 

2) жаңа реттегіш қҧралдарды енгізу және реттеуді қатаңдату кезінде РӘТ 

талдамалық нысанын толтыру; 
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3) жаңа реттегіш қҧралдарды енгізу немесе реттеуді қатаңдату ҥшін 

қҧжаттардың жобаларын әзірлеу; 

4) реттеушілік әсерді талдау нәтижелеріне қоғамдық талқылаулар жҥргізу 

болып табылады; 

5) қоғамдық талқылаулардың нәтижелері бойынша талдамалық нысанды 

және қҧжаттардың жобаларын пысықтау.  

Тӛменде ӚРҦ-ға халықаралық және облысаралық тасымалдар бойынша 

мемлекеттік функцияларды аудару бойынша АРВ Талдамалық нысанының 

негізгі ережелері келтірілген. Зерттеу жҧмысының есебіне 5-қосымшада ҚР 

ИИДМ Кӛлік комитеті орындаған мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға 

ауыстыру бойынша АРВ Талдамалық нысаны келтірілген.  

1. Жолаушылар көлігі мәселелері 

АРВ-ның осы бӛлімінде қарастырылатын қызмет тҥріндегі проблемалар 

баяндалады.  Тӛменде АРВ-да кӛрсетілген ережелер келтірілген.  

Халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушылар 

автокӛлігінде тасымалдаудың осы тҥрлерінің дамуына мҥмкіндік бермейтін 

бірқатар проблемалар байқалады. Олардың негізгі екеуіне тасымалдаудың 

тӛмен рентабельділігі және заңсыз тасымалдардың дамуы жатады.  

Жеткіліксіз рентабельділік осы тасымалдар ішіндегі бәсекелестіктің 

жоғары деңгейімен де, сондай-ақ тасымалдарға арналған тарифтер автокӛлікке 

қарағанда әрдайым тӛмен болатын, ал темір жолдар желісі іс жҥзінде 

облысаралық маршруттар желісімен сәйкес келетін темір жол тасымалдарымен 

де бәсекелестікке негізделген.  

Осы тасымалдардың тӛмен рентабельділігі жылжымалы қҧрам паркін 

уақтылы жаңарту ҥшін қаражаттың жеткіліксіздігіне себепші болады. ҚР 

ИИДМ КТ деректері бойынша тҧрақты маршруттардағы тозған автобустардың 

ҥлесі (17 мың бірлік) 65% - дан астамды қҧрайды, ал облысаралық және 

халықаралық бағыттар бойынша одан да жоғары.  

Халықаралық және облысаралық тасымалдардың дамуына кедергі 

келтіретін екінші негізгі фактор "заңсыз" тасымалдарды дамыту болып 

табылады. Мҧндай тасымалдарды жеке тҧлғалар-тҧрақты емес тасымалдарда 

тіркелген немесе тіркелмеген, бірақ тҧрақты тасымалдармен сәйкес келетін 

маршруттар бойынша тасымалдарды орындайтын автобустар мен шағын 

автобустардың иелері жҥзеге асырады. Осының салдарынан жолаушылар 

ағынының тҧрақты маршруттардан заңсыз маршруттарға кетуі байқалады.  

Заңсыз тасымалдарды орындау кезінде олардың тасымалдау қауіпсіздігін 

ҧйымдастыру жӛніндегі талаптарды (автобустардың ауысым алдындағы 

техникалық байқаудан, жҥргізушілердің рейс алдындағы медициналық 

байқаудан ӛтуі, механикалық немесе электрондық тахографтарды, жол жҥрісі 

қауіпсіздігі жӛніндегі басқа да шараларды пайдалану) сақтауын бақылау 

жҥргізілмейді. Сондықтан осы тасымалдар бойынша жол қозғалысы 

қауіпсіздігінің тӛмен деңгейі байқалады. ҚР ІІМ деректері бойынша 

Қазақстанда 2019 жылы ЖКО-дан 20,0 адам жарақат алып, 2,16 мың адам 

қайтыс болған. Дәл осы заңсыз тасымалдарды жҥзеге асыру кезінде қоғамда 

ҥлкен резонанс тудырған апаттар орын алып, 2018 жылы бірден 52 жолаушы 



115 

 

қайтыс болды. БҦҦ статистикасы бойынша Қазақстан Еуразия қҧрлығында 

жолдардағы ӛлім-жітім бойынша бірінші орын алады (100 000 адамға шаққанда 

24,1 ӛлім). 

Осы тасымалдардың проблемаларына мемлекеттік органдар тарапынан 

тасымалдарды ҧйымдастыру жӛніндегі талаптардың сақталуын бақылаудың 

жеткіліксіз деңгейін де жатқызуға болады. Бҧл Штаттардың жетіспеушілігіне 

және мемлекеттік органдар қызметкерлерінің біліктілік деңгейінің тӛмендігіне 

байланысты.  

Тасымалдарды жҥзеге асырудың жол берілмейтін тӛмен деңгейі COVID-

19 коронавирус пандемиясының әсерімен кҥрделене тҥсті, бҧл осы 

тасымалдардың толық тоқтатылуына әкеп соқты. Нәтижесінде кәсіпорындар 

жалақы тӛлеуді тоқтатты, бҧл білікті жҥргізушілердің экономиканың басқа 

салаларына жаппай кетуіне әкелді.  

Енгізілетін реттеудің мақсаты 

Енгізілетін реттеудің мақсаты: 

1) жолаушылар автокӛлігінің қызметін дербес реттеу тетіктерін енгізу, 

қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын арттыру, адал бәсекелестікті дамыту; 

2) ішкі стандарттар мен қағидаларды қабылдау арқылы ӛзгеретін 

экономикалық жағдайларға жедел ден қою және бейімдеу; 

3) ҧйымның Жолаушылар тасымалы саласында белгіленген талаптардың 

сақталуы бойынша нарық субъектілерінің қызметін ӛзін-ӛзі бақылау тетігін 

енгізу болып табылады. 

4) саланы жан-жақты дамытудың стратегиялық аспектілеріне мемлекеттің 

кҥш-жігерін шоғырландыру арқылы орталық және жергілікті атқарушы 

органдар қызметкерлерінің еңбек сыйымдылығын, сондай-ақ бюджет 

шығыстарын тӛмендету; 

5) кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін реттеуге және ҧйымдастыруға 

мемлекеттің қатысуын барынша азайту қағидаттарына негізделеді. 

2. Реттеудің ықтимал баламаларына шолу (баламалар тізбесі) 

Балама 1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау саласын енгізу (осы 

балама автомобиль жолаушылар тасымалдарының қызметін мемлекеттік 

бақылау мен қадағалаудың қолданыстағы әдістерінің тиімділігін талдау 

мақсатында таңдалды) 

Балама 2. Жолаушыларды заңсыз тасымалдауға тыйым салуды 

енгізу (бҧл балама Жолаушылар тасымалы саласындағы қолданыстағы 

заңнамалық тыйымдардың тиімділігін талдау мақсатында таңдалды) 

Балама 3. Ерікті ӛзін-ӛзі реттеуді енгізу (осы балама 2-қадамның 13-

тармағына сәйкес Жолаушылар тасымалы саласын дамытуға бағытталған 

мақсаттарға қол жеткізу ҥшін ерікті ӚРҦ енгізудің тиімділігін айқындау 

мақсатында таңдалды) 

Балама 5. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың 

функцияларды орындауы (осы балама Жолаушылар тасымалы саласын 

реттеудің қолданыстағы моделінің тиімділігін талдау мақсатында таңдалды) 

Балама 6. Атқарушы органдар алдында тасымалдаушылардың 

міндетті есептілігін енгізу (осы балама тасымалдаушылар есептілігінің 
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Жолаушылар тасымалы саласын реттеу тиімділігіне әсерін зерделеу 

мақсатында таңдалды) 

Балама 7. Тасымалдаушылардың жолаушылар тасымалдарының 

қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету жӛніндегі талаптарды сақтауы 

жӛніндегі ақпараттық науқан (осы балама ақпараттық науқандарды ӛткізудің 

жолаушылар тасымалдары саласын реттеудің тиімділігіне әсерін зерделеу 

мақсатында таңдалды) 

3. Баламалардың әсері (экономикаға, бизнеске, мемлекеттік органдарға 

және халыққа) 

Экономикалық жҥйеге әсері 

Кҥтілетін пайда: 2, 3, 5, 6 және 7-баламалар бойынша елеулі пайда алу 

проблемалы болады, ӛйткені мемлекеттік органдар қаралатын ықпал ету 

тҥрлерін тиімді іске асыруды қамтамасыз ете алмайды. Себебі мемлекеттік 

органдарда Штаттардың жеткіліксіздігі, біліктілік деңгейінің тӛмендігі, 

орталық орган (ҚР ИИДМ) тарапынан ЖАО-ның ҥйлестіруі мен әдістемелік 

басшылығының болмауы болып табылады.  

1-балама бойынша мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың кҥшеюі 

теориялық тҧрғыдан тасымалдау қауіпсіздігі мен сапасының жай-кҥйінің 

жақсаруына әкеледі, іс жҥзінде бақылау мен қадағалауды тҥбегейлі 

жақсартудың мҥмкін еместігі неғҧрлым ықтимал болып табылады. Қазіргі 

уақытта заңнамада және НҚА-да тасымалдауды ҧйымдастыру мен жҥзеге 

асыруды бақылау бойынша барлық қажетті ең аз ережелер бар, ал мемлекеттік 

органдар тарапынан толыққанды бақылау жоқ.  

4-балама бойынша (міндетті ӛзін-ӛзі реттеуді енгізу) пайдаға тек бір 

саланы дамыту мәселелеріне бағытталған толыққанды штаты және білікті 

сарапшылары бар арнайы ҧйым қҧру жатады. Бҧл жолаушылар тасымалының 

барлық проблемаларын тиімді шешуге мҥмкіндік береді. 

Осылайша, халыққа автокӛлік қызметтерінің сапасы мен қауіпсіздігін 

арттыру ҥшін жағдайлар жасалады, бҧл халықтың ҧтқырлығын арттыруға, 

сондай-ақ елдің экономикалық жҥйесін жандандыруға оң әсер етеді. Бҧдан 

басқа, кӛрсетілетін қызметтердің тиісті стандарттарын қабылдау арқылы 

кӛлеңкелі нарықтан заңсыз тасымалдаушыларды шығару бойынша бірқатар 

шаралар қабылдау және сол арқылы бюджетке салық тҥсімдерін ҧлғайту, 

сондай-ақ азаматтар ҥшін әлеуметтік қамсыздандыру қҧру болжанады. 

Шығындар.  2, 3, 4 және 6 баламалары бойынша қарастырылып отырған 

әсер ету тҥрлерінің шығындары шамалы немесе мҥлдем жоқ. 1 және 7 

баламалары бойынша Мемлекеттік органдардың еңбек шығындарын ҧлғайту 

және бюджет шығыстарын арттыру кҥтілуде. 

5-балама бойынша атқарушы органдарда қажетті функцияларды іске 

асыруға тартылған қызметкерлер мен мамандардың жеткіліксіз саны 

байқалады. Кейбір функциялардың толық орындалмауы немесе орындалмауы 

қазіргі уақытта жолаушылар тасымалы саласының толыққанды дамуын тежейді 

және қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі деңгейін арттыруды қамтамасыз 

етпейді. Нәтижесінде жолаушылар тасымалы жҥйесінің экономикалық 
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тҧрақтылығы тӛмен деңгейде, бҧл тҧтастай алғанда экономикалық жҥйеге теріс 

әсер етеді. 

Бизнеске әсер ету. 

Пайда. 1-балама бойынша бизнеске жанама оң әсер кҥтіледі - тасымалдау 

қызметтерінің ӛркениетті нарығын дамыту ҥшін жағдайлар жасалады. 

4-балама бойынша бизнеске Ықпал етудің оң әсері болжанады-адал 

бәсекелестік және тасымалдарға қатысушылардың ӛздері жедел шешімдер 

қабылдауы ҥшін жағдайлар жасалады. Тең бәсекелестікті ескере отырып, 

сапалы қызмет кӛрсететін тасымалдаушылар пайдасының ӛсуі кҥтілуде. 

Жолаушылар тасымалы саласын дамыту бойынша саланың кәсіби мамандарын, 

тасымалдаушылардың идеялары мен ҧсыныстарын шоғырландыру 

Қалған баламалар бойынша тасымалдаушылар ҥшін ықпал ету тетіктерін 

іске асырудан пайда жоқ.  

Бизнес ҥшін шығындар. 1-балама бойынша сыбайлас жемқорлық ҥшін 

алғышарттар және кәсіпкерлік қызметті дамыту ҥшін қосымша әкімшілік 

кедергілер жасалады. 

3-балама бойынша нарық қатысушыларының міндетті орындауы ҥшін 

стандарттар мен ережелерді енгізудің мҥмкін еместігі кҥтіледі.  

5-балама бойынша жолаушылар тасымалы нарығын реттеу ҥшін 

шешімдер қабылдаудың ҧзақтығы мен бюрократтандырылуы, сапасыз және 

ӛңделмеген нормативтік қҧжаттарды, сондай-ақ бизнестің дамуына теріс әсер 

ететін тасымалдау ортасын дамытудың стратегиялық жоспарларын дайындау 

болжанады. 

Әсердің басқа тҥрлері ҥшін бизнес ҥшін қосымша шығындар шамалы 

немесе мҥлдем жоқ.  

Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсері 

Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға реттеушілік әсерді 

енгізудің артықшылықтары бойынша келтірілген баламалар айтарлықтай 

ерекшеленеді. Ең кӛп пайда, бірінші кезекте қоғам ҥшін 4-балама тетіктерін 

енгізуден-міндетті ӛзін-ӛзі реттеуді енгізуден кҥтіледі. Оларға тасымалдардың 

ҧйымдастырылуына ішкі бақылауды қамтамасыз ету, жылжымалы қҧрам 

паркін уақтылы жаңарту және қазіргі заманғы цифрлық технологияларды енгізу 

ҥшін жағдайлар жасау арқылы тасымалдау қауіпсіздігінің деңгейін және Кӛлік 

қызметтерінің сапасын едәуір арттыру жатады.  

1, 5 және 6-баламалар бойынша оларды іске асыру тетіктерін енгізу 

мемлекеттік органдардың рӛлін кҥшейтуді және штат санын ҧлғайту 

қажеттілігін білдіреді, бҧл штаттарды қысқартудың мемлекеттік саясаты 

жағдайында елеулі перспективалар жоқ.  

Келтірілген баламаларды енгізуден болған шығындар бойынша 1, 6 және 

7 баламалар бойынша еңбек шығындары мен бюджет шығыстарының артуы 

кҥтіліп отырғанын атап ӛту қажет. 3-балама бойынша (ерікті ӛзін-ӛзі реттеуді 

енгізу) оны қабылдау мемлекеттік органдар мен сарапшылық қоғамдастықтың 

кҥш-жігері мен уақытын проблемаларды кӛрінеу тиімсіз шешуге бағыттайды.  

4. Неғұрлым оңтайлы реттеушілік баламаны таңдау 
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Оңтайлы реттеушілік баламаны таңдау балдық жҥйе бойынша жҥргізілді. 

Әрбір баламалы әсерге қоғамның барлық қарастырылған ҥш элементіне: 

экономикалық жҥйеге, бизнеске, мемлекеттік органдарға және жалпы халыққа 

оң және теріс әсер етуіне байланысты 5 балдық жҥйе бойынша балл берілді. 

Реттеушілік әсерді талдауда әрбір балама бойынша пайда мен шығасылардың 

негіздемелері келтірілген және осының негізінде әрбір балама бойынша жалпы 

балл шығарылды.  

Әрбір баламаны іске асырудың оң және теріс салдарын талдаудың 

қорытындысы неғҧрлым оңтайлы реттеушілік әсер ретінде 4 баламаны таңдау 

(міндетті ӛзін-ӛзі реттеуді енгізу) болды.  

Ықтимал тәуекелдер және кҥтпеген салдарлар атап ӛтілді:  

- екі және одан да кӛп ӚРҦ қҧру; 

- ерікті тҥрде қатысатын ӚРҦ-ның болу міндеттілігі; 

- тасымалдауды ҧйымдастырудың кҥрделі технологиясы салдарынан 

ықпал етуді іске асыруды кешіктіру.  

ӚРҦ-ны іске асырудың негізгі тетіктері: 

1) іске қосу мерзімі-2022-2023 жылдар; 

2) нарыққа қатысушылар ҥшін бірыңғай қағидалар мен стандарттарды 

әзірлеу және бекіту; 

3) ӛңірлерде Аумақтық бӛлімшелер қҧрылатын болады; 

4) негізгі басқарушылық және ӛндірістік-технологиялық процестерді 

автоматтандыру; 

5) халықпен кері байланысты жҥзеге асыру, ӚРҦ қағидалары мен 

стандарттарының орындалуына мониторинг жҥргізу.  

5. Реттеушілік әсерді бағалау индикаторлары  

РӘТ-да таңдалған баламаның реттеушілік әсерін бағалау индикаторлары 

ҧсынылды: 

Облысаралық және халықаралық қатынаста жолаушыларды тҧрақты және 

тҧрақты емес автомобиль тасымалдарында автомобиль кӛлігінің, сондай-ақ 

такси тасымалдаушыларының қатысуымен болатын ЖКО саны. 

Осы тасымалдарға қатысатын кӛлік қҧралдарының жалпы санында 

заңсыз тасымалдарды орындайтын кӛлік қҧралдарының ҥлесі. 

Автобустар қозғалысының тҧрақтылығы (нақты орындалған рейстердің 

жоспарлы рейстерге қатынасы), тасымалдау сапасына халықтың 

шағымдарының саны (тоқсан сайынғы талдау), автокӛлік қызметтерінің 

қолжетімділігі (ақпарат, билеттерді онлайн-сатып алу). 

Осы хабарламаларға қатысатын автобустардың жалпы санынан 

пайдалану мерзімі 10 жылдан астам кӛрсетілген хабарламалардағы 

автобустардың ҥлесі. 

Бір жылда сатып алынатын жаңа автобустар мен такси автомобильдерінің 

саны.  

Қосымша 1А. 

1. 1А-қосымшада міндетті мҥшелікке негізделген ӛзін-ӛзі реттеу 

енгізілетін саланы таңдау келтірілген. Қызмет саласын таңдаудың қҧрамдас 

элементтері: 
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- қызмет атауы: тҧрақты және тҧрақты емес халықаралық жолаушылар 

автотасымалдары, тҧрақты және тҧрақты емес облысаралық жолаушылар 

автотасымалдары, таксомоторлық тасымалдар; 

- тасымалдаушылар мен автокӛлік қҧралдарының саны; 

- ӛзін-ӛзі реттеуші ҧйым функцияларының мемлекеттік органдар 

функцияларымен ҧштасуы; 

- техникалық регламенттердің, стандарттардың және басқа да НҚА 

тізбесі; 

- ӛзін-ӛзі реттеуге берілетін функциялардың сипаттамасы.  

2. Ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру дәрежесін талдау  

"Қазақстан Республикасы автокӛлік Одағы "қҧрамына кіретін 

тасымалдаушылардың әрқайсысының тасымалдаушылар саны бар ӛңірлік 

қауымдастықтарының тізбесі келтірілген. 

3. Міндетті мҥшелікпен ӛзін-ӛзі реттеу нәтижелілігінің болжамы  

Келесі баламалар кезінде 5 балдық жҥйе бойынша Ӛзін-ӛзі реттеу 

нәтижелілігінің болжамы берілді: 

– бір СӚЖ-5 балл; 

– 2 және одан кӛп СРО-2 балл; 

- ӛзге СРО-3 балл.  

4. БӚЖ архитектурасы:  

1) ӚРҦ мҥшелерінің белгіленген тәсілдерді (стандарттарды, 

қағидаларды)сақтау міндеттілігі болып табылады; 

2) ӚРҦ мҥшелерінің жолаушыларға залалды ӛтеуі.  

Қосымша 1Б. 

1Б-қосымшада ӚРҦ-ға әрбір балама бойынша жеке енгізген кезде бір 

орташа статистикалық кәсіпорынға арналған шығындар есебі келтірілген. 

Есептеу нәтижелері 21-кестеде келтірілген.  

 

Кесте 21. Жылына 1 орташа статистикалық кәсіпорынға арналған 

шығындарды есептеу нәтижелері 
мың теңге 

Балама Халық- 

аралық 

Қала-    

аралық 

Тҧрақты 

емес 

Таксомоторлық Барлығы 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 324,96  2 536,5  23,456 13,687 362,103 

5 0,257 0,071 0,117 - 0,445 

6 272,727 272,727 - - 545,454 

7 - - - - -  

 

ҚР шик-тің Кӛлік комитетінің автомобиль кӛлігімен жолаушылар 

тасымалын ҧйымдастыру бойынша мемлекеттік функцияларды бәсекелес 

ортаға беру жӛніндегі жҥргізу нәтижелерін талдау оны жҥргізудің кейбір 

формалдылығын кӛрсетеді. 5-қосымшада ҧсынылған рақ-та жолаушылар 

тасымалын ҧйымдастыратын мемлекеттік басқару органдарының қазіргі штат 
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саны ескерілетіні кӛрініп тҧр. Ол осы саладағы басқарушы кадрлардың 

кеңейтілген қажеттілігін және нәтижесінде тиімді басқару шығындарының 

ҥлкен кӛлемін қажет етеді. ӚРҦ Жолаушылар тасымалы процесін реттеу 

тетіктерінің толық тізбесі, ӚРҦ-ның талап етілетін кадрлық қҧрамы мен 

ҧйымдық қҧрылымы келесі жылға жоспарланған зерттеу жҧмысында 

келтіріледі. 

ӚРҦ қызметін қамтамасыз ету ҥшін қаржыландырудың негізгі кӛздері 

тӛменде 6.4-кіші бӛлімде келтіріледі.   

 

6.3. Мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға беруге нарықтың 

дайындығын талдау 

Жалпы ережелер 

Мемлекеттік функцияларды ӛзін – ӛзі реттейтін ортаға берудің маңызды 

элементтерінің бірі нарықтың дайындығын талдау (бҧдан әрі-АГҚ) болып 

табылады. Бҧл іс-шара қоғам мен бизнес-ортаның саланы басқару саласында 

жҥргізіліп жатқан реформаларға дайындығын анықтауға бағытталған. ҚР ҦЭМ 

2019 жылғы 29 шілдедегі №70 "мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға 

берудің кейбір мәселелері туралы" бҧйрығымен бекітілген бәсекелес ортаға 

беру ҥшін ҧсынылатын орталық және (немесе) жергілікті атқарушы 

органдардың функциялары бойынша нарықтың дайындығына талдау жҥргізу 

әдістемесіне сәйкес [15] АГЖ жҥргізу жӛніндегі іс-шаралар мынадай ретпен 

жҥргізіледі. 

Бизнес-ортаға (тасымалдаушылар мен тасымалдаушылар 

қауымдастықтарына) сауалнама жҥргізу негізінде уәкілетті орган нарықтың 

дайындығы бойынша қорытынды дайындайды. Нарықтың дайындығын 

талдаудың негізгі элементтері: 

-  ӛзін-ӛзі реттейтін ортаға берілетін функциялардың атауы; 

-  беру тәсілі және қаржыландыру кӛзі; 

- бәсекелес ортаның ағымдағы жай-кҥйі: функциялар берілетін 

субъектілердің саны мен тізбесі; функцияның қҧны мен бағасы; 

- функцияларды берудің мемлекетке, мҥдделі тҧлғаға, функцияны 

тҧтынушыларға балдық жҥйе бойынша әсерін анықтау; 

-  әсердің қорытынды бағасы; 

-  нарықтың дайындығы туралы қорытынды қорытынды.   

Бәсекелес ортаға берілетін және АГЖ жҥргізілген мемлекеттік 

функциялардың тізбесіне мыналар кіреді: 

1) Жолаушылар мен багажды автомобильмен халықаралық тҧрақты 

тасымалдауды ҧйымдастыру, маршруттар бойынша қозғалыс кестесін (ОАО) 

келісу; 

2) Жолаушылар мен багажды тҧрақты халықаралық автотасымалдау 

маршруттарының тізілімін жҥргізу (ОАО); 

3) жолаушылар мен багажды тҧрақты облысаралық қалааралық 

автотасымалдар бойынша маршруттар мен қозғалыс кестелерін бекіту (ОАО); 

4) жолаушылар мен багажды автомобильмен қалааралық облысаралық 

тҧрақты тасымалдау маршруттарының тізілімін жҥргізу (ОАО); 
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5) жолаушылар мен багажды тҧрақты халықаралық жолаушылар 

автотасымалдарын лицензиялауды жҥзеге асыру (ЖАО); 

6) жолаушылар мен багажды тҧрақты облысаралық қалааралық 

тасымалдауды ҧйымдастыру, жолаушылар мен багажды тҧрақты облысаралық 

қалааралық автотасымалдары бойынша маршруттар мен қозғалыс кестелерін 

келісу, оларға қызмет кӛрсету қҧқығына конкурстар ӛткізу, жолаушыларды 

тҧрақты облысаралық қалааралық автотасымалдары бойынша маршруттар мен 

қозғалыс кестелерін келісу (ЖАО); 

7) жолаушылар мен багажды автомобильмен тҧрақты емес тасымалдауды 

лицензиялау (ЖАО); 

8) жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдауды ҧйымдастыру 

(ЖАО); 

9) такси тасымалдаушысы ретінде қызметті жҥзеге асырудың басталғаны 

туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тҧлғалардың (ЖАО) 

тізілімін жҥргізу; 

10) такси тасымалдаушысы (ЖАО) ретінде қызметтің басталғаны туралы 

хабарламаны қабылдау. 

Мемлекеттік функцияларды беру тәсілі реттеушілік әсерді талдау (РӘТ) 

негізінде айқындалады. Халықаралық және облысаралық жолаушылар 

тасымалдары мен такси тасымалдары жағдайында РАҚ әзірлеу сатысында 

мемлекеттік функцияларды міндетті ӛзін-ӛзі реттеу тҥрінде берудің 

орындылығы анықталды, яғни реттеудің барлық субъектілері 

(тасымалдаушылар) ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымда ӚРҦ мҥшелері ретінде тҧруға 

тиіс.  

ӚРҦ-ны қаржыландыру кӛзі ӚРҦ мҥшелерінің кіру және мҥшелік 

жарналары болып табылады.  

Бәсекелес ортаның ағымдағы жай-күйі 

Бәсекелес ортаның жай-кҥйін талдау бәсекелес ортаға берілетін 

мемлекеттік органдардың функцияларын іске асыруға дайын субъектілердің 

тізбесін анықтады. "Қазақстан Республикасының Автокӛлік одағы" ЗТБ (ҚАО) 

осындай болып табылады.  

Бәсекелес ортаға берілетін функциялардың орташа жылдық қҧны 319 

229,0 мың теңгені қҧрайды.  

Функцияларды беру әсері 

АГҚ-ның осы элементінде функцияларды БӚЖ-ге беру қазақстандық 

қоғамға әсер ету нәтижесі (оң немесе теріс) айқындалады.  

Қоғамға әсер ету ҥш бағыт бойынша белгіленеді: 

- мемлекетке әсер ету; 

- мҥдделі тҧлғаға ықпал ету; 

- функцияны тҧтынушыларға (функцияларды пайдаланушыларға) әсер 

ету. 

Әсер ету дәрежесін анықтау баллдық жҥйе бойынша жҥргізіледі.  

Талдау нәтижесінде мемлекеттік функцияларды берудің әсер ету деңгейі 

анықталды: 

1) мемлекетке әсер ету-4 балл; 
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2) мҥдделі тҧлғаға әсер ету – 5 балл; 

3) функцияны тҧтынушыларға (функцияларды пайдаланушыларға) әсер 

етуі – 3,5 балл. 

Әсердің қорытынды бағасы 3,9 баллды қҧрады.  

Нарықтың дайындығы туралы қорытынды қорытынды 

Тҧрақты халықаралық және облысаралық жолаушылар тасымалдары, 

тҧрақты емес жолаушылар тасымалдары және такси тасымалдары бойынша 

автокӛлік саласындағы мемлекеттік функцияларды ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымға 

міндетті мҥшелік ете отырып беруге нарықтың дайындығын талдау мыналарды 

анықтады.  

ӚРҦ-ға беруге жоспарланған функциялар бойынша автокӛлік қызметтері 

нарығына тҧрақты қатынаста облысаралық қатынаста 88 тасымалдаушы және 

халықаралық қатынаста 61 тасымалдаушы қызмет кӛрсетеді. Тасымалдау 105 

облысаралық маршрут бойынша 810 автобуспен және 100 халықаралық 

маршрут бойынша 660 автобуспен жҥзеге асырылады. Тҧрақты емес қатынаста 

829 автобусы бар 389 тасымалдаушы тасымалдауды жҥзеге асырады. 

Таксомоторлық тасымалдарға 11 754 такси автомобилі бар 5353 тасымалдаушы 

қатысады.  

Қаралып отырған салада білікті кадрлармен жҧмыс тәжірибесі бар және 

ӚРҦ-ға беруге жоспарланған мемлекеттік функцияларды орындауға мҥдделілік 

білдірген қоғамдық ҧйым (қауымдастық) бар. Мҥдделі тҧлғаның қҧрамына 

тасымалдаушылардың 14 ӛңірлік қауымдастығы кіреді. Міндетті мҥшелік ете 

отырып, ӛзін-ӛзі реттеуді енгізу кезінде оның қҧрамына қалған 7 қауымдастық 

кіреді. Осылайша, институционалдық тҧрғыдан ӚРҦ-ға берілетін 

функцияларды табысты орындау ҥшін дайын қҧрылым бар.  

ӚРҦ-ға функцияларды беру бҧл функцияларды неғҧрлым толық 

орындауға мҥмкіндік береді, ӛйткені ӚРҦ-ның Штаттары мен білікті кадрлары 

бойынша шектеулері жоқ. Нәтижесінде жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі 

мен сапасын арттыру, тасымалдаушылардың қаржылық тҧрақтылығын 

арттыру, жылжымалы қҧрамды уақтылы жаңарту кҥтілуде. Бҧл ретте ӛзін-ӛзі 

реттеуді енгізуден елеулі тәуекелдер кҥтілмейді.  

ӚРҦ-да мемлекеттік функцияларды беруді қоғамдық талқылау ҚР Халқы, 

тасымалдаушыларды біріктіретін қоғамдық ҧйымдар, "Атамекен" ҚР ҦКП, 

"KAZLOGISTICS" Қазақстанның кӛлік қызметкерлері Одағы жоспарланып 

отырған іс-қимылды жалпы мақҧлдайтынын кӛрсетті. 

Қорытынды шешім 

Автомобиль кӛлігі саласындағы орталық және (немесе) жергілікті 

атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға берудің орындылығы 

туралы шешім оң болып табылады.  

Мҥдделі тҧлғалардың дайындығын жалпы бағалау - мемлекеттік 

органның функцияларын орталық аппарат ретінде іске асыру ҥшін "Қазақстан 

Республикасының Автокӛлік одағы" ЗТБ (ҚАО) ҧсынылады. Мемлекеттік 

органдардың функцияларын тікелей орындау ҥшін ӛңірлік бӛліністе 21 ӛңірлік 

тасымалдаушылар қауымдастығы ҧсынылады. 
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Бәсекелес ортаға берілетін мемлекеттік орган функциясының қҧны 

бойынша шешім: мемлекеттік орган есептеген функцияның қҧны 319 229,0 мың 

теңге. 

Мҥдделі тҧлғадан ҧсынылатын функцияның орташа қҧны 319 229,0 мың 

теңге. 

Мерзімі бойынша Мемлекеттік орган функциясын бәсекелес ортаға беру 

сценарийі:  

1) 2021 ж. - тҧрақты облысаралық және Халықаралық тасымалдар 

бойынша; 

2) 2022 ж. - тҧрақты емес жолаушылар тасымалы және такси тасымалы 

бойынша. 

АГЖ бойынша сараптамалық қорытынды 

Мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға берудің орындылығын анықтау 

мақсатында ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті тҧлғасындағы уәкілетті орган орталық 

және (немесе) жергілікті атқарушы органдарға автомобиль кӛлігі саласындағы 

нарықтың дайындығына олар жҥргізген талдауларға сараптамалық қорытынды 

жасайды. Онда оның бӛлімшесі (автомобиль кӛлігі басқармасы) ҧсынған АГҚ-

ны әзірлеудің толықтығы мен сапасы келтіріледі.   

Ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарын енгізу бойынша айтарлықтай жҧмыс 

жҥргізілді: 

- уәкілетті орган бәсекелес ортаға берілетін мемлекеттік функциялардың 

тізбесін анықтады; 

- ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті қаралып отырған тасымалдау тҥрлерін ӚРҦ-

ға ауыстыру бойынша реттеушілік әсерді талдауды (РӘТ) және нарықтың 

дайындығын талдауды (АГҚ) әзірлеп, ҚР маған жіберді; 

- ҚР ҦЭМ кәсіпкерлік мәселелері жӛніндегі сарапшылар тобының 

отырыстары ӛткізілді; 

- тасымалдаушылардың ӛңірлік қауымдастықтары арасында ӛзін-ӛзі 

реттеу қағидаттарын тҥсіндіру бойынша жҧмыс жҥргізілді. 

Сонымен қатар, ҚР ИСМ-не әзірленген АРВ мен Оэн формальды тҥрде 

жҥргізілгенін, толығымен дҧрыс емес екенін және оларды қайта ӛңдеу қажет 

екенін атап ӛткен жӛн. Бҧл ретте жҧртшылық пен бизнес-қоғамдастықтың 

пікірін барынша ескерген жӛн. 

 

6.4. Жолаушылар автокӛлігі саласында ӚРҦ қҧру кезіндегі негізгі 

заңнамалық тҥзетулер 

Жолаушыларды автобуспен тасымалдауды реттейтін нормативтік базаны 

талдау "автомобиль кӛлігі туралы" ҚР Заңына және жолаушылар мен багажды 

автомобиль кӛлігімен тасымалдау қағидаларына ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізу қажеттілігін анықтады (ҚР ИДМ 26.03.15 о. № 349 Бҧйрығы). 

"Автомобиль кӛлігі туралы" 2003 жылғы ҚР Заңында регламенттеу ҥшін 

мынадай нормалар кӛзделетін болады: 

- ӚРҦ мемлекеттік бақылау; 

- жолаушылар тасымалын бақылау; 

- ЖАО-ның инфрақҧрылымды қамтамасыз ету жӛніндегі міндеті; 
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- автомобиль жолаушылар тасымалының тҥрлері; 

- біліктілік талаптары; 

- ӚРҦ-ның мемлекеттік органмен және ҦКП-мен ӛзара іс-қимылы; 

- БӚЖ ҧйымдық қҧрылымы; 

- мҥліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілі. 

ӨРҰ мемлекеттік бақылау 

Бҧл бӛлімде ӚРҦ қызметін бақылау бойынша Мемлекеттік органдардың 

ҚР заңнамасын, Жарғыны және ӚРҦ қабылдаған қағидаларды/стандарттарды, 

сондай-ақ бҧзушылықтарды жою бойынша және ӚРҦ мәжбҥрлеп тарату туралы 

қабылданатын шараларды сақтау бойынша қҧзыреті айқындалатын болады. 

Жолаушылар тасымалын бақылау 

Бҧл бӛлімде ӚРҦ қабылдаған заңнама мен қағидалар/стандарттар 

талаптарын сақтау бӛлігінде ӛз мҥшелеріне бақылауды жҥзеге асыру ҥшін 

ӚРҦ-ның ӛкілеттіктері мен қҧзыреті кӛзделетін болады. 

Яғни ӚРҦ ақпараттық технологияларды қолдана отырып, тҧрақты және 

тҧрақты емес тасымалдарды бақылайтын болады. 

ӚРҦ мҥшелері болып табылмайтын және ӚРҦ-ның тиісті порталына 

енгізілмеген тасымалдаушылар жҥзеге асыратын басқа да автобус тасымалдары 

(порталда онлайн режимде автобустардың әрбір сапарының алдында жол 

парағы ресімделеді) заңсыз болып есептеледі. Осылайша, мемлекеттік бақылау 

қызметі ӚРҦ порталында жоқ автобустарды нақты тоқтататын болады (портал 

мемлекеттік бақылау қызметтерінің интернет ресурстарымен 

интеграцияланатын болады). 

Сондай-ақ, ҚР аумағында таксомоторлық тасымалдар саласында қызмет 

кӛрсету ҥшін шетелдік интернет агрегаторлардың қҧқықтары мен міндеттері 

белгіленеді. 

Яғни, бҧл агрегаторлар ӛз қызметтерін ӚРҦ-ның қабылданған 

ережелерін/стандарттарын сақтайтын тасымалдаушыларға ғана кӛрсетуі тиіс.  

Ӛзге жағдайда олардың жҥйесі ҚР аумағында бҧғатталатын болады. 

Қазіргі уақытта шетелдік интернет агрегаторларын (қалалық, қалааралық 

және халықаралық) пайдалана отырып, такси жолаушыларын тасымалдау 

заңнамамен толық регламенттелмеген және негізгі заңсыз такси тасымалдары 

осындай агрегаторлардың кӛмегімен жҥзеге асырылады. 

ЖАО-ның инфрақұрылымды қамтамасыз ету жөніндегі міндеті 

Бҧл бӛлімде вокзал маңы алаңдарының, сауда объектілері тҧрақтарының 

және т. б. инфрақҧрылымын жетілдіру арқылы заңды жолаушылар тасымалын 

дамытуға жағдай жасау бойынша ЖАО қҧзыреті кӛзделетін болады. 

Анықтама ретінде: тиімді халықаралық тәжірибе бар, ол техникалық 

деңгейде мүмкіндік бермейтін инфрақұрылымдар құрдық заңсыз 

тасымалдаушыларға жолаушылар тасымалдайтын орындарда жолаушылар 

тасымалын жүзеге асыру. 

Автомобиль жолаушылар тасымалдарының түрлері 

Бҧл бӛлімде жолаушылар тасымалының ҥш тҥрі, атап айтқанда 

автобустармен (шағын автобустармен) тҧрақты және тапсырысты тасымалдау, 

сондай-ақ таксимен тасымалдау кӛзделетін болады. 
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Сондай-ақ әрбір тҥрі бойынша тасымалдау қызметімен айналысу ҥшін 

нақты тәртіп пен талаптар белгіленетін болады. 

ҚР аумағында таксомоторлық тасымалдар саласында қызмет кӛрсету 

бойынша шетелдік интернет агрегаторлардың қҧқықтары мен міндеттері 

белгіленетін болады. 

Анықтама: қазіргі уақытта тасымалдаудың түрлері заңнамалық түрде 

анықталған: тұрақты, тұрақты емес және такси. Өз кезегінде тұрақты емес 

тасымалдар да үш түрге бөлінеді: туристік, экскурсиялық, іс-шараларға 

қызмет көрсету.  

Тасымалдаудың кӛптеген тҥрлеріне мҧндай градация кәсіпкерлік 

қызметті жҥзеге асыру ҥшін де, бақылау ҥшін де тиімсіз. 

Біліктілік талаптары 

Бҧл бӛлімде жолаушыларды, сондай-ақ таксиді халықаралық, 

облысаралық және тҧрақты емес тасымалдау қызметімен айналысу ҥшін 

біліктілік талаптары белгіленеді (меншік нысанында немесе жалға алу негізінде 

жөндеу-техникалық базасының, автобустардың (шағын автобустардың) 

және таксидің, сондай-ақ қажетті персоналдың болуы сияқты негізгі 

талаптар). 

ӨРҰ қызметін қамтамасыз ету 

Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру саласындағы 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында ел экономикасы 

салаларының ӚРҦ-на кӛшу алгоритмі бойынша ережелер келтірілген [11], [12], 

[13], [14], [15]. 

ӚРҦ қызметін қамтамасыз ету және оның ӛміршеңдігін арттыру ҥшін 

Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік қҧқықтық 

актілеріне тиісті ережелер енгізу қажет. Оларға мыналар кіруі керек: 

- ӚРҦ-ға кірген жағдайда барлық заңды және жеке тҧлғаларға 

жолаушылар автотасымалдарына (тҧрақты және тҧрақты емес автобус және 

Таксомоторлы тасымалдарға) рҧқсат алу; 

- мемлекеттік органдар (уәкілетті орган, ЖАО) мен ӚРҦ жолаушылар 

автомобиль тасымалдарын жҥзеге асыру қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз 

ету жӛніндегі тасымалдаушылардың қызметін бақылау саласындағы 

қҧзыреттерінің ара-жігін ажырату; 

- ӚРҦ мҥшелерінің ӚРҦ басқарушы штатының қызметіне кіру және жыл 

сайынғы мҥшелік жарналарды тӛлеу арқылы ақы тӛлеу. 

ӚРҦ-да саланы реттеу мен басқарудың тиімді тетіктерін енгізу 

мақсатында ӚРҦ басқару аппараты мен ӚРҦ-ға мҥше тасымалдаушылар 

арасындағы ӛзара қарым-қатынасты реттейтін ішкі стандарттар мен ережелер 

қабылдануға тиіс. Оларда ӚРҦ мҥшелеріне қойылатын талаптар, сондай-ақ 

тасымалдарды жҥзеге асыру кезінде олардың қызметін реттеу тетіктері 

келтірілуге тиіс.  

ӚРҦ – да тасымалдауды реттеудің тиімді тетіктерін қамтамасыз ету ҥшін 

тасымалдауды ҧйымдастырудың барлық негізгі бағыттарына-тасымалдау 

қауіпсіздігінің профилактикасы бойынша жауапты қҧрылымдық бӛлімшелер 

(бӛлімдер), ӛндірістік бӛлім (жылжымалы қҧрамға техникалық қызмет кӛрсету 
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және жӛндеу), заң бӛлімі, пайдалану бӛлімі (маршруттық желі, маршруттарды 

пайдалану қҧқығына конкурстар ӛткізу), әдістемелік бӛлім, бақылау қызметі 

және т. б. қҧру жоспарлануда. 

Тҧтынушы ҥшін ӚРҦ-ның тартымдылығы-бҧл мҥшелер ҥшін қатаң 

жҧмыс ережелерін кӛздейтін нарыққа кіру мҥмкіндігі. Сонымен қатар ӚРҦ ӛз 

мҥшелерінің қызметі, қосымша сақтандыру қорын қҧру ҥшін қосымша 

жауапкершілікте болады. Ӛзін-ӛзі реттеуді енгізу міндетті мҥшелікпен уәкілетті 

органдармен келісіледі, бҧл ӚРҦ мҥшелерінің ғана маршруттарға қызмет 

кӛрсету конкурстарына қатысуын кӛздейді. 

Жолаушыларды автотасымалдаудың ӨРҰ-ға өту шарттары 

Жоғарыда айтылғандай, ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарына кӛшу қажеттілігі 

мемлекеттік органдардың штат кестесінің жетіспеушілігіне және мемлекеттік 

органдар қызметкерлерінің біліктілігінің тӛмендігіне байланысты толыққанды 

және тиімді реттеу жҥргізу мҥмкіндігінің болмауына негізделген.  

ӚРҦ-ға тасымалдауды реттеуді ауыстырудың екінші басты шарты 

қызметтер нарығының осы ауысуға дайындығы болып табылады. Осыған 

байланысты, еліміздің барлық ӛңірлерінде ӛңірлік қауымдастықтар бар, ал 

жалпы Қазақстан бойынша ҥш республикалық тасымалдаушылар 

қауымдастығы қызметін жҥзеге асыратынын атап ӛткен жӛн: екеуі автобус 

тасымалдары бойынша ("Қазақстан Республикасы автокӛлікшілер одағы" ЗТБ 

және "Қазақстанның автомобиль конвенті" ЗТБ) және біреуі таксомоторлы 

тасымалдар бойынша ("Астана қаласы кӛлікшілер Қауымдастығы"ЗТБ).).  

Жолаушыларды тасымалдауды ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарына кӛшіру 

ӚРҦ-ға кӛшу бойынша практикалық қадамдар болып табылатын мынадай 

шарттарды сақтаған кезде мҥмкін болады: 

1) заңнамаға тиісті ӛзгерістер енгізу; 

2) ӚРҦ-ның болуы және оның "ӚРҦ туралы"ҚРЗ талаптарына сәйкестігі; 

3) мемлекеттік органдар мен ӚРҦ арасында тасымалдауды 

ҧйымдастыруды бақылау функцияларын бӛлу.  Тиісті шартта кӛрсетілген ӚРҦ 

қызметін тексеру жолымен тасымалдаудың сапасы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету кӛрсеткіштері бойынша тҧтастай республика бойынша 

жолаушылар автотасымалдарының жай-кҥйін мемлекеттік органдарға жалпы 

бақылау қалады. Тасымалдаушыларды ҚР заңнамасының талаптарын 

қамтамасыз ету бойынша бақылау ӚРҦ-ға ӛтеді.  

4) ЕСУТД және СЕРГЕК деректерін пайдалану арқылы кӛлеңкелі 

экономика (заңсыз тасымалдау) деңгейін тӛмендету бойынша мемлекеттік 

органдар мен ӚРҦ-ның ӛзара іс-қимыл тетігін іске асыру. 

ӨРҰ-ның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы 

Ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарында жолаушылар автокӛлігінің жҧмыс істеуі 

процесінде уәкілетті орган (ҚР ИИДМ) және ӚРҦ алдымен 

тасымалдаушылардың қызметін бақылау және қадағалау функцияларын қайта 

бӛлуді жҥзеге асырады. Мемлекеттік органдарға (уәкілетті орган және ЖАО) 

қоғамдық тасымалдардағы жалпы жағдайды бағалау, заңнама ережелерінің 

орындалуына ӚРҦ бақылау, сондай-ақ тасымалдарды бақылаудың кейбір 

ерекше функциялары (мысалы, кӛлік инспекциясының тахографтарды 



127 

 

пайдалануын тексеруі) қалдырылады. ӚРҦ-ға тасымалдаушының ҚР 

заңнамасын орындауын бақылау жӛніндегі негізгі ережелер бекітіледі. Оларға 

мыналар жатады: 

- ауысым сайын автобустарды техникалық байқаудан және 

жҥргізушілерді медициналық байқаудан ӛткізуді бақылау; 

- жҥргізушілердің еңбек және демалыс режимін ҧйымдастыруды және 

тахографтарды пайдалануды бақылау; 

- электрондық кӛлік қҧжаттамасының (жол парақтары, жол 

парақтары)жҥргізілуін бақылау; 

- жол қозғалысы профилактикасының қамтамасыз етілуін бақылау; 

- жылжымалы қҧрамның мерзімді техникалық байқаудан ӛтуін бақылау; 

- маршруттар мен қозғалыс кестелерінің орындалуын бақылау; 

- тасымалдаушылардың жылжымалы қҧрамға техникалық қызмет кӛрсету 

мен жӛндеуді ҧйымдастыруын бақылау; 

- жылжымалы қҧрамның уақытылы жаңартылуын бақылау. 

Мемлекеттік органдар мен ӚРҦ-ның халықаралық және облысаралық 

маршруттардағы ӛзара іс-қимылы жаңа маршруттарды ашу және бҧрыннан бар 

маршруттарды жабу, тасымалдауға арналған тарифтерді белгілеу кезінде де 

жҥзеге асырылады.  

Бҧдан басқа, мемлекеттік органдар мен ӚРҦ-ның ӛзара іс-қимылы 

Ақпараттық жҥйелерді: кӛлік қҧжаттарын басқарудың бірыңғай жҥйесін және 

Қазақстанның автомобиль жолдарындағы жылжымалы қҧрамның қозғалысын 

қадағалау жҥйесін пайдалану арқылы жҥзеге асырылады.  

Жоғарыда аталған барлық ережелер ҚР заңнамасында ("Автомобиль 

кӛлігі туралы" ҚРЗ, автомобиль кӛлігінде жолаушылар мен багажды 

тасымалдау ережелері), ӚРҦ жарғылық қҧжаттарында және ӚРҦ ішкі 

ережелері мен стандарттарында бекітілген. 

ӚРҦ-ның мемлекеттік органдармен (ҚР ИИДМ және әкімдіктермен) 

ӛзара іс-қимылының егжей-тегжейлі регламенттелуі "халықаралық және 

облысаралық жолаушылар автомобиль тасымалдарын ҧйымдастыру мәселелері 

бойынша ӚРҦ-ның мемлекеттік органдармен ӛзара іс-қимыл регламенті" жаңа 

нормативтік қҧқықтық актісінде немесе "жолаушылар мен багажды автомобиль 

кӛлігімен тасымалдау қағидаларының"тиісті бӛлімінде кӛрсетілуге тиіс. Бҧл 

қҧжатта мемлекеттік органдар мен ӚРҦ-ның барлық қҧқықтары мен міндеттері, 

ӚРҦ-ның жауапкершілігі кӛрсетілуі тиіс. Бҧл ретте ӛзара іс-қимыл 

регламентінің ережелері ӛзара іс-қимылдың барлық негізгі сәттері (қҧқықтар, 

міндеттер, жауапкершілік және т.б.) реттелген Қазақстан Республикасының 

ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдар жӛніндегі заңнамасының ("ӛзін-ӛзі реттеу туралы" 

ҚР Заңы, ҚР Кәсіпкерлік Кодексі) қағидаттық ережелеріне сәйкес келуі тиіс.  

Мемлекеттік органдар мен ӨРҰ-ның ЕСУТД және СЕРГЕК 

деректерін алу бойынша өзара іс-қимылы 

Мемлекеттік органдардан (ҚР ІІМ, ҚР ИИДМ) ЕШЕБЖ және СЕРГЕК 

деректерін алу процесін ҧйымдастырудың кезектілігі мынадай: 

1) ЕШЕБЖ мен СЕРГЕК-тан ӚРҦ ақпараттық жҥйесіне берілетін АТС 

тіркеу кӛрсеткіштерін айқындау:  
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- жол парағы толтырылмаған немесе дҧрыс толтырылмаған жолаушылар 

АТС тізбесі;  

- тҧрақты негізде қалааралық маршруттар бойынша сапарларды 

орындайтын және иелері ӚРҦ мҥшелері ретінде белгіленбеген АТС тізбесі.  

2) кӛрсеткіштерді қатысты мемлекеттік органдармен келісу. 

3) ҚР заңнамалық және нормативтік қҧқықтық актілеріне деректерді 

ЕШЕБЖ және СЕРГЕК жҥйесінен ӚРҦ ақпараттық жҥйесіне (ӚРҦ АЖ) беру 

бойынша ӛзгерістер енгізу. "Автомобиль кӛлігі туралы" ҚРЗ-да ӚРҦ АЖ-да ай 

сайынғы деректерді ҧсыну заңнамалық тҥрде кӛрсетіледі. Нормативтік 

қҧқықтық актіде (жаңа НҚА әзірлеу немесе автомобиль кӛлігімен жолаушылар 

мен багажды тасымалдау қағидаларында кӛрсету) ӚРҦ АЖ-ға деректерді ҧсыну 

тәртібі, қҧрамы және мерзімдері регламенттеледі.  

4) қҧзыретті органның ЕШЕБЖ және СЕРГЕК бағдарламалық 

қамтылымына ӛзгерістер енгізу, сондай-ақ ӚРҦ АЖ бағдарламалық 

қамтылымын әзірлеу ҥшін қаржы қаражатын іздестіруі.   

5) бағдарламалық қамтылымға ӛзгерістер енгізу және осы деректерге 

ЕСУТД және СЕРГЕК бағдарламалық қамтылым әзірлеушісінің қол жеткізуін 

ҧйымдастыру.   

6) ӚРҦ АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. 

ӨРҰ ұйымдық құрылымы 

Бҧл бӛлімде тәртіп қарастырылады: 

- ӚРҦ қҧру және жою; 

- ӚРҦ қҧқықтары мен міндеттері; 

- мҥшелікке қойылатын талаптар, сондай-ақ ӚРҦ мҥшелігін тоқтата тҧру 

және тоқтату; 

- ӚРҦ мҥшелерінің қҧқықтары мен міндеттері; 

- мҥшелік жарналардың мӛлшері; 

Сондай-ақ ӚРҦ басқару органдары және олардың функционалдық 

міндеттері айқындалатын болады.  

Мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету тәсілі 

Бҧл бӛлімде кӛрсетілетін қызметті алушылар мен ҥшінші тҧлғалар 

алдында ӛзінің мҥліктік жауапкершілігін және ӛз мҥшелерінің мҥліктік 

жауапкершілігін қамтамасыз ету тәсілдері белгіленетін болады. 

Жолаушылар мен багажды автомобиль кӛлігімен тасымалдау 

қағидаларында (ҚР ИИДМ 26.03.15 о. № 349 Бҧйрығы) "автомобиль кӛлігі 

туралы" ҚР Заңында белгіленген талаптарды іске асыру тәртібі кӛзделетін 

болады. 

ӨРҰ енгізу кезіндегі тежеуші факторлар 

ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті қазіргі уақытта автомобиль кӛлігіндегі 

тасымалдаушылар қызметін бақылау және қадағалау саласында тҥбегейлі жаңа 

инновациялық технологияларды енгізе отырып, дәйекті жҧмыс жҥргізуде. 

Заңнамаға және заңға тәуелді актілерге ӛзгерістер енгізілді және 2020 жылғы 1 

шілдеден бастап практикада кеңінен қолдану жоспарланды. Бҧл жоспарларға 

пандемия кедергі келтірді және оны жҥзеге асыру 2022 жылға ауыстырылды. 

Пандемиядан басқа, енгізілген инновацияларды кеңінен насихаттау және заңға 
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бағынатын бизнес ҥшін пайда жеткіліксіз болды; кәсіпкерлердің компьютерлік 

және ақпараттық сауаттылығы деңгейінің тӛмендігі; бизнес ортада олардың 

міндеттемелерін электрондық форматта орындау бойынша тҥсіндіру 

жҧмыстарының жеткіліксіздігі.  

ӨРҰ енгізудің жүйелілігі (жол картасы) 

Ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарын енгізу бірқатар дәйекті іс-шараларды 

орындауды кӛздейді. Қазақстанда осындай іс-шаралардың тізбесі жатқызуға 

болады.: 

1) ҚР Ҧлттық экономика министрлігінде оң қорытынды алу; 

2) ҚР Ҥкіметі жанындағы кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері 

жӛніндегі ведомствоаралық комиссияда ӚРҦ енгізуге рҧқсат алу;  

3) халықаралық және облысаралық жолаушылар тасымалы саласындағы 

мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру жӛніндегі заң жобасын ҚР 

Парламентінің Мәжілісіне енгізу; 

4) ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары қабылдаған заңнамадағы 

ӛзгерістерді іске асыру бойынша, ӚРҦ шеңберінде тасымалдауды ҧйымдастыру 

бойынша нормативтік қҧқықтық актілерді әзірлеу; 

5) мемлекеттік органдар мен ӚРҦ-ның ӛзара іс-қимыл регламентін, ӚРҦ-

ның ішкі қҧжаттарын (жарғы, шарттар, ӚРҦ-ның ішкі стандарттары мен 

қағидалары)әзірлеу және оларды уәкілетті органның бекітуі (ҚР ИИДМ КТ); 

6) ӚРҦ-ға мемлекеттік функцияларды беру. 

ӨРҰ енгізуден күтілетін нәтижелер 

Басты кҥтілетін нәтиже – бизнесті кӛлеңкеден шығару. Заңсыз автобус 

тасымалдарын жою.  

ӚРҦ енгізілгеннен кейінгі 3 жылда автобустар мен такси 

жҥргізушілерінің кінәсінен ЖКО санының 3% – ға, кейінгі 3 жазғы кезеңде-

кемінде 5% - ға тӛмендеуі. 

ӚРҦ енгізілгеннен кейін 3 жыл ішінде осы тасымалдарға қатысатын кӛлік 

қҧралдарының жалпы санында заңсыз тасымалдарды орындайтын кӛлік 

қҧралдарының ҥлесін 25% - ға дейін және келесі 3 жыл ішінде 90% - ға дейін 

тӛмендету. 

ӚРҦ енгізілгеннен кейін 3 жыл ішінде автобустар қозғалысының 

тҧрақтылығы 95-100% - ға жетеді. 3 жылда тасымалдау сапасына халықтың 

шағымдарының саны 50% - ға дейін, кейінгі 3 жылда 90% - ға дейін тӛмендейді. 

Автокӛлік қызметтерінің қолжетімділігі ӚРҦ енгізілгеннен кейін 3 жыл ішінде 

100% - ға дейін жетеді. 

Пайдалану мерзімі 10 жылдан асатын кӛрсетілген хабарламалардағы 

автобустар ҥлесінің осы хабарламаларға қатысатын автобустардың жалпы 

санынан ӚРҦ енгізілгеннен кейінгі 3 жыл ішінде 15% - ға және одан кейінгі 

әрбір 3 жыл сайын 25% - дан азаюы. 

ӚРҦ енгізілгеннен кейін 3 жыл ішінде сатып алынатын жаңа 

автобустардың санын кӛрсетілген хабарламаларда 100 бірлікке дейін, одан 

кейінгі әрбір 3 жылда 200 бірлікке дейін жеткізсін. 
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Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, таксомоторлық 

тасымалдарда жолаушыларға қызмет кӛрсету сапасын жақсарту. Клиентке 

такси жіберу уақытын қысқарту. 

Зерттеу жұмысындағы жаңалық 

ТМД елдерінде халықаралық және облысаралық қатынастарда 

жолаушылар автотасымалдарын реттеу мен басқаруды толық мемлекеттік 

органдар жҥзеге асырады. Дамыған елдерде ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттары 

тасымалдаушылар қызметінің әртҥрлі тараптарының тереңдігі мен 

қамтылуының әртҥрлі деңгейіне енгізілді. Сонымен қатар, оларда ӛзін-ӛзі 

реттеуді енгізу біртіндеп, кезең-кезеңмен жҥзеге асырылды. Мысалы, 

Ҧлыбританияда ӛзін-ӛзі реттеу процесі 1980 жылдардан бастап біртіндеп жҥрді.  

Зерттеу жҧмысында ҧсынылған ӚРҦ-ға кӛшу келесідей: 

- қоғамдық жҥйенің ауысуы және жоспарлы экономикадан нарықтық 

экономикаға кӛшу жағдайында ӛзін-ӛзі реттеуді енгізуде тәжірибенің болмауы; 

- ӚРҦ қағидаттарын және ӛзін-ӛзі реттеу тетіктерін кезең-кезеңімен емес, 

тҥбегейлі енгізуді кӛздейді; 

- ӛзін-ӛзі реттеу тетіктерін алдын ала егжей-тегжейлі пысықтаумен, яғни 

заңнаманың тиісті ӛзгеруімен, тасымалдаушылар қызметін реттеу мен 

бақылауды жҥзеге асыру ҥшін қағидалар мен ішкі стандарттардың болуымен, 

ӚРҦ ішінде ӛзара қарым-қатынастардың, ӚРҦ-ның мемлекеттік органдармен 

және халықпен ӛзара қарым-қатынастарының, ӚРҦ мен автовокзалдардың 

(автостанциялардың) ӛзара қарым-қатынастарының пысықталуымен; 

- алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды енгізу қажеттілігімен 

(жолдағы кӛлік қҧралдарын қадағалау, ЕШЕБЖ, бірыңғай электрондық 

билеттеуді енгізу және т.б.).  

Әлемдік тәжірибеде бҧл айырмашылықтар жоқ, сондықтан зерттеу 

жҧмысында ҧсынылған жолаушылар тасымалында ӛзін-ӛзі реттеу 

принциптерін енгізу жаңалыққа ие.   

 

6 тарау бойынша қорытындылар 

1. Жолаушылар автокӛлігі саласында ӚРҦ енгізу бойынша нақты 

жҧмыстар атқарылды: 

- уәкілетті орган мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға беру туралы шешім 

қабылдады, берілетін функциялардың тізбесі анықталды және олардың 

паспорттары жасалды; 

- сараптамалық топтың отырыстарында реттеушілік әсерді талдау (РӘТ) 

және нарықтың дайындығын талдау (АГЖ) әзірленіп, талқыланды. 

2. ӚРҦ-ны енгізу нәтижелері заңсыз тасымалдарды кӛлеңкеден шығару, 

тасымалдардың тиімділігін және халыққа кӛрсетілетін Кӛлік қызметтерінің 

сапасын арттыру, жылжымалы қҧрам паркін уақтылы жаңартуды қамтамасыз 

ету болады.   

3. Тасымалдауды ҧйымдастырудың кҥрделі технологиялық процесі және 

жолаушылар тасымалы саласындағы ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарына кӛшу 

кезінде салада кӛптеген шешілмеген проблемалардың болуы ҚР заңнамасы мен 

нормативтік қҧқықтық актілерін ӛзгерту бойынша, мемлекеттік органдар мен 
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ӚРҦ-ның ӛзара іс-қимыл регламентін, ӚРҦ-ның ішкі стандарттары мен 

қағидаларын әзірлеу бойынша мҧқият пысықтауды талап етеді. 

 

7. ТАСЫМАЛДАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ 

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН БИЗНЕС-ҚҦРЫЛЫМДАРҒА 

ҦСЫНЫМДАР 

 

7.1. Халықаралық және облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыру 

кезіндегі проблемаларды шешу жолдары 

Халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушылар 

тасымалының жай-кҥйін талдау сатысында анықталғандай, осы тасымалдау 

тҥрлеріндегі негізгі проблемалар мыналар болып табылады:  

-  заңсыз тасымалдарды ауқымды дамыту; 

-  коронавирустық пандемия кезінде тасымалдауды толық тоқтату. 

Сонымен қатар, тасымалдауды жҥзеге асыруда жеке проблемалар бар: 

-  автовокзалдардың аффилиирленген тасымалдаушыларды 

лоббилендіруі; 

-  облысаралық маршруттарды пайдалану қҧқығына конкурс ӛткізу 

кезінде сыбайлас жемқорлық кӛріністерінің мҥмкіндігі; 

- тасымалдаушылардың орталық және жергілікті атқарушы органдар 

тарапынан тасымалдауларды ҧйымдастыруға қойылатын талаптарды 

(оның ішінде тҧрақты емес) орындауын бақылаудың болмауы;   

-  тасымалдарды технологиялық қамтамасыз етуді цифрландырудың 

тӛмен деңгейі. 

Тасымалдардың жай-кҥйін талдау, ӛңірлік тасымалдаушылар 

қауымдастықтарына сауалнама жҥргізу және проблемаларды шешудің ықтимал 

жолдарын пысықтау нәтижелері бойынша мынадай ҧсыныстар әзірленді.  

 

1. Заңсыз тасымалдар қызметінің жолын кесу бойынша: 

А) Қазақстанның заңнамасына халықаралық, облысаралық және 

облысішілік автомобиль тасымалдарында заңсыз тасымалдарды жҥзеге асыруға 

тыйым салуды енгізу; 

Б) "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы шеңберінде ҚР ИИДМ Кӛлік 

комитеті енгізетін автокӛлік қҧралдарының қалааралық қатынаста қозғалысын 

қадағалау жҥйесін (облысаралық қалааралық және халықаралық жолаушылар 

тасымалдарын тҧрақты бақылау және мониторинг жҥйесі) және тҧрақты 

маршруттар бойынша тҧрақты тасымалдарды орындайтын заңсыз 

тасымалдаушыларды анықтау ҥшін кӛлік қҧжаттамасын басқарудың бірыңғай 

жҥйесін (ЕШЕБЖ) пайдалану; 

В) ҚР ИИДМ кӛлік инспекциясы ҚР ІІМ-мен бірлесіп заңсыз 

тасымалдаушылардың жолын кесу бойынша тҧрақты рейдтер жҥргізсін. 

2. Пандемия кезеңінде тасымалдауды тоқтату бойынша: 

А) жолаушыларды Қазақстанның шекарасына дейін және шекарасынан 

бастап жеткізе отырып, халықаралық тасымалдау маршруттарын қайта қҧру; 
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Б) облысаралық тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салуды жою (ҚР 

Ҥкіметі деңгейінде).  

3. Автовокзалдардың афилирленген тасымалдаушыларды лоббилендіруі 

бойынша-тасымалдау қызметін және автовокзалдық (станциялық) қызметтерді 

ҧсыну жӛніндегі қызметті заңнамалық тҥрде бӛлу.  

4. Сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу және жекелеген 

тасымалдаушыларды қолдау бойынша маршруттарды пайдалану қҧқығына 

конкурстар автоматтандырылған электрондық технологияларды (электрондық 

сауда-саттық сияқты) қолдана отырып ҧйымдастырылсын.  

5. Тасымалдаушылардың тасымалдауды ҧйымдастыруға қойылатын 

талаптарды орындауын бақылау бойынша – барлық тасымалдаушылардың 

(тҧрақты, тҧрақты емес, заңсыз) тасымалдарды ҧйымдастыруға қойылатын 

талаптардың орындалуын бақылау ҥшін ЕШЕБЖ пайдалану. 

6. Тасымалдарды цифрландыру деңгейін арттыру бойынша:  

- сараптамалық деңгейде ҚР ИИДМ Кӛлік комитетінің цифрлық 

технологияларды енгізу жӛніндегі бастамасын қолдау (ЕСУТД және 

АТС қадағалау); 

-  бірыңғай билеттеу технологиясын енгізуге бастамашылық жасау (авиа 

және т.б. билеттер типі бойынша). 

7. Мемлекеттік функцияларды ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға беру жӛнінде 

одан әрі іс-шаралар жҥргізу. 

 

7.2. Мемлекеттік органдар мен бизнес-қҧрылымдарға ҧсынымдар 

Мемлекеттік органдарға және бизнес-қҧрылымға ҧсынымдар жоғарыда 

баяндалған проблемаларды шешудің ҧсынылатын жолдарынан тікелей 

туындайды. 

Халықаралық және облысаралық тасымалдардың бірінші негізгі 

проблемасы (заңсыз тасымалдардың болуы және дамуы) бойынша уәкілетті 

орган (ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті) Халықаралық және қалааралық автомобиль 

тасымалдарында заңсыз тасымалдарға тыйым салу туралы Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасын әзірлеп, Парламентке енгізуі қажет. Бҧл 

ережені "автомобиль кӛлігі туралы" ҚР Заңына енгізу, сондай-ақ Әкімшілік 

қҧқық бҧзушылық туралы Кодекске заңсыз тасымалдауды жҥзеге асыратын 

тасымалдаушыларға айыппҧл санкцияларын салу жӛніндегі ережелерді енгізу 

орынды болып кӛрінеді. 

Заң жобасы қабылданғаннан кейін уәкілетті орган тиісті нормативтік 

қҧқықтық актілерге заңсыз тасымалдарды жҥзеге асыруға тыйым салуды іске 

асыру тетігі жӛніндегі ережелерді енгізуі тиіс.  

Заңсыз тасымалдардың жолын кесу саясатын іске асыру мақсатында 

уәкілетті орган тҧрақты қалааралық облысаралық және халықаралық 

жолаушылар тасымалдарын бақылау және мониторингілеу жҥйесін және қазіргі 

уақытта ҚР ИИДМ КТ енгізетін Кӛлік қҧжаттамасын басқарудың бірыңғай 

жҥйесін пайдалануы тиіс. Бҧл жҥйелер тҧрақты маршруттарда тҧрақты 

тасымалдауды жҥзеге асыратын заңсыз тасымалдаушыларды тиімді анықтауға 

мҥмкіндік береді. Бҧл ретте тиісті НҚА-ға ӚРҦ-ның мониторинг жҥйесінің 
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дерекқорына және ЕШЕБЖ-ға қол жеткізуі немесе автотасымалдаушылардың 

заңнаманы бҧзушылықтары бойынша ӚРҦ-ның деректер алуы туралы 

ережелерді енгізген жӛн.   

Бҧдан басқа, заңсыз тасымалдаушылардың жолын кесу мақсатында 

уәкілетті орган (кӛлік инспекциясының аумақтық бӛлімшелері) ҚР ІІМ 

аумақтық бӛлімшелерімен және ЖАО-мен бірлесіп заңсыз тасымалдауларды 

анықтау және жолын кесу бойынша рейдтер жҥргізуі тиіс. Аталған іс-шаралар 

жҥйелі негізде тҧрақты тҥрде жҥргізілуге тиіс. 

Халықаралық және облысаралық тасымалдардың екінші негізгі 

проблемасы (коронавирус пандемиясы кезеңінде тасымалдарды тоқтату) 

бойынша уәкілетті орган мынадай іс-шараларды шҧғыл жҥргізу қажет. 

Біріншіден, халықаралық тасымалдар бойынша тасымалдарды жҥзеге 

асыру туралы екіжақты ҥкіметаралық келісімдердің ережелеріне сәйкес әрекет 

ететін автомобиль тасымалдары жӛніндегі бірлескен комиссиялардың 

отырыстарында халықаралық жолаушылар маршруттарын елдер аумақтары 

бойынша учаскелерге бӛлу және жолаушыларға шекарадан шекараға дейін 

қызмет кӛрсету туралы мәселені шешу. Тасымалдардың осы форматы 

тасымалдарды жҥзеге асыру ҥшін екі ел арасындағы шекаралар ресми 

ашылғанға дейін қолданыста болуға тиіс.  

Анықтама. Қазақстан 2022 жылғы 30 наурыздан бастап халықаралық 

жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға салынған тыйымды алып тастау 

туралы шешім қабылдады, Ресей тыйым салуды алып тастау күнін 2022 

жылғы 30 наурызға белгіледі. 

Екіншіден, облысаралық тасымалдар бойынша уәкілетті орган ҚР 

Ҥкіметіне облысаралық тасымалдарды ашу туралы мәселені қарауға енгізуі 

қажет. Бҧл мәселені ҚР Денсаулық сақтау министрлігі ҚР ИИДМ-нің бірнеше 

мәрте ӛтініштеріне қарамастан шешпейді, сондықтан мәселені жоғары сатыда 

шешу қажет. Ашудың негіздемесі қалааралық тасымалдарды кӛліктің басқа 

тҥрлерімен (авиациялық және темір жол) нақты жҥзеге асыру болып табылады.  

 

Анықтама. 2022 жылы облысаралық қатынаста тасымалдау өңірдегі 

коронавируспен сырқаттану деңгейіне байланысты жүзеге асырылады. 

Автовокзалдардың (автостанциялардың) ӛздерінің тасымалдау 

компанияларын қҧру (сондай-ақ олардың кейбірімен ҥлестес болу) және осы 

кәсіпорындарды лоббилендіру мәселесі бойынша уәкілетті орган ҚР 

Парламентіне оларда тасымалдау қызметінің болуына және 

тасымалдаушылармен ҥлестес болуына заңнамалық тыйым салу, сондай-ақ 

Бірыңғай электрондық билеттеу жҥйесін енгізу туралы ҧсыныс енгізуі тиіс.  

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің жолын кесу және субъективті 

шешімдер қабылдау ҥшін облысаралық маршруттарды пайдалану қҧқығына 

конкурстар ӛткізу бойынша уәкілетті органға конкурстар ӛткізу рәсімін 

конкурс жеңімпаздарын айқындаудың автоматтандырылған жҥйесін 

пайдалануға ауыстыру ҧсынылады. Осы ҧсынысты іске асыру мақсатында оған 

осындай жҥйені әзірлеу және тиісті нормативтік қҧқықтық актілерге енгізу 
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арқылы осы Ережені Қазақстан заңнамасында нормативтік тҧрғыдан бекіту 

қажет.  

Тасымалдарды ҧйымдастыруға қойылатын талаптардың орындалуын 

бақылау ҥшін уәкілетті органға (кӛлік инспекциясына) заңнамалық және 

нормативтік-қҧқықтық актілердің ережелерін бҧзатын тасымалдаушыларды 

анықтау ҥшін АТС және ЕШЕБЖ қадағалау жҥйесінің деректерін пайдалану 

ҧсынылады. 

Уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасына – 

"автомобиль кӛлігі туралы", "Жолаушылар мен багажды автомобиль кӛлігімен 

тасымалдау қағидалары"заңдарына ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы 

мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру бойынша одан әрі іс-шаралар 

жҥргізу ҧсынылады. Осы заңнамалық және нормативтік қҧқықтық актілерде 

уәкілетті орган (ҚР ИИДМ Кӛлік комитеті) ӚРҦ-ның ішкі қағидалары мен 

стандарттарын бекіту туралы Ережені бекітуі қажет.  

Тҧрақты қатынаста халықаралық және облысаралық тасымалдарды 

орындайтын автобустардың автомобиль жолдарының ақылы учаскелері 

бойынша тегін жҥруін қамтамасыз ету бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамасына тиісті ӛзгерістер енгізу ҧсынылады. "Автомобиль жолдары 

туралы" ҚР Заңының 5-2-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында [16] жаңа 

ережені енгізу ҧсынылады: 

«1. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) пайдаланғаны ҥшін 

тӛлемнен босатылады: 

… 

2) халықаралық және қала маңындағы қатынастарда жолаушылар мен 

багажды тҧрақты тасымалдауды жҥзеге асыратын автобустар, егер олардың 

қозғалыс маршруттары автомобиль жолдарының ақылы учаскелерімен ішінара 

немесе толық сәйкес келсе";; 

…». 

Бизнес-қҧрылымдарға (тасымалдаушыларға, тасымалдаушылар 

қауымдастықтарына және "Атамакен" ҦКП) мыналар ҧсынылады: 

- автомобиль тасымалдарын ҧйымдастыру саласында цифрлық 

технологияларды енгізуді белсенді қолдау; 

- жолаушыларды халықаралық және облысаралық автомобиль 

тасымалдарында бірыңғай билеттеу жҥйесін әзірлеуге және енгізуге 

бастамашылық жасау. 

Ҧсыныстар сонымен қатар тӛменде келтірілген схема тҥрінде келтірілген.  

 

7-тарау бойынша қорытындылар 

1. Жолаушыларды автомобильмен халықаралық және облысаралық 

қатынаста тасымалдау саласында заңсыз тасымалдардың жолын кесу, 

коронавирустық пандемия кезеңінде қаралатын тасымалдарды тоқтату, 

сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу және жекелеген тасымалдаушыларды 

қолдау, тасымалдаушылардың тасымалдарды ҧйымдастыру жӛніндегі 

талаптарды орындауын бақылау, осы тасымалдарды одан әрі цифрландыру, 
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мемлекеттік функцияларды ӚРҦ-ға беру жӛніндегі жҧмыстарды одан әрі 

жҥргізу жӛніндегі проблемаларды шешу жолдары әзірленді.  

2. Мемлекеттік органдарға (уәкілетті орган және ЖАО) және бизнес-

қҧрылымдарға жолаушылар автокӛлігі саласындағы проблемаларды шешу 

бойынша ҧсынымдар әзірленді. 
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Бизнес-структуры (перевозчики, ассоциации, НПП) 

 

Сурет 17. Тасымалдау проблемаларын шешу жөніндегі ұсынымдарды іске асыру бойынша мемлекеттік органдар 

мен бизнес-құрылымдардың өзара іс-қимылының Блок-схемасы 

Жергілікті атқарушы 

орган (әкімдік) 

Заңнама және НҚА саласында 

1. Заңсыз тасымалдауға тыйым салу бойынша ҚРЗ жобасын әзірлеу. 

2. Заңсыз тасымалдаушыларға тыйым салуды іске асыру тетігі 

бойынша НҚА әзірлеу. 

3. ҚР Ҥкіметіне облысаралық тасымалдарға тыйым салуды жою 

туралы ҧсыныс енгізу. 

4. Қазақстан аумағы шегінде жолаушыларды жеткізе отырып, 

карантиндік шектеулер кезеңінде халықаралық маршруттарды қайта 

форматтау туралы шетелдік тарап алдында бастамашылық ету. 

5.   Тасымалдау және автовокзал қызметін бӛлуге заңнамалық 

тыйым салуды енгізу.  

Цифрлық технологиялар саласында 

1. Облысаралық маршруттарды пайдалану қҧқығына 

конкурстар ҧйымдастыруды автоматтандырылған 

электрондық технологиялар платформасына кӛшіру 

2.  Заңсыз тасымалдаушыларды анықтау мақсатында АТС 

қадағалау жҥйесін және осы несиелерді пайдалану. 

2. Цифрлық технологияларды одан әрі дамыту (Бірыңғай 

билет жҥйесін енгізу).  

Халықаралық және облысаралық 

тасымалдарды бақылауды ҧйымдастыру 

саласында 

Заңсыз тасымалдардың жолын кесу бойынша 

рейдтер жҥргізу 

Бизнес-қҧрылымдар 

(тасымалдаушылар, қауымдастықтар, ҦКП) 

1. Электрондық билеттеудің бірыңғай жҥйесін әзірлеуге 

және енгізуге бастамашылық жасау. 

2. Цифрлық технологияларды енгізуді қолдау. ҚР ІІМ 

Кӛлік инспекциясы Автомобиль кӛлігі 

басқармасы 

Уәкілетті орган (ҚР ИДМ КТ) 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

"Халықаралық және облысаралық қатынастардағы жолаушылардың 

автокӛлік тасымалдарының жай-кҥйін зерттеу, даму жолдарын талдау және 

проблемаларды шешу жӛнінде ҧсынымдар әзірлеу" зерттеу жҧмысы бойынша 

зерттеу нәтижелерінің қорытынды қорытындылары жолаушылар 

автотасымалдарының мынадай аспектілерін анықтау болып табылады: 

• Автомобильдік жолаушылар автокӛлігі саласындағы мемлекеттік 

функцияларды беру туралы ҚР ИИДМ-нің бекітуі; 

• Елдің барлық ӛңірлерінде Халықаралық және облысаралық 

қатынастарда тасымалдауға тыйым салу кезінде тҧрақты маршруттарда 

жолаушылар автотасымалдарының іс жҥзінде банкроттығы, паркті жаңартудың 

мҥмкін еместігі және заңға бағынатын кәсіпкерлердің "кӛлеңкелі 

экономикаға"кетуі байқалады; 

• Пандемия және 16.03.2020 жылдан бастап қызметке тыйым салу 

салдарынан елдің барлық ӛңірлерінде Халықаралық және облысаралық 

қатынастарда тҧрақты маршруттарда жолаушылар автотасымалдары 

кәсіпорындарының іс жҥзінде банкроттығы және заңға бағынатын 

кәсіпкерлердің "кӛлеңкелі экономикаға"кетуі байқалады; 

• Тасымалдау қауіпсіздігінің тӛмен деңгейі, паркті жаңарту және білікті 

жҥргізушілердің болуы; 

• Кӛлеңкелі экономиканы, нәтижесінде жосықсыз бәсекелестік болып 

табылатын жолаушыларды заңсыз тасымалдауды дамыту; 

• ЖАО-ның тасымалдаушылар шығындарын субсидиялау жӛніндегі 

міндеттемелерді орындау бӛлігінде заңнама нормаларын орындамауы; 

• Әлемдік тәжірибе пандемия кезіндегі шығындардың едәуір бӛлігі 

әлеуметтік, экономикалық және экологиялық себептер бойынша жергілікті 

немесе орталық бюджет есебінен жабылатынын кӛрсетеді. Дамыған елдерде 

бюджеттен тасымалдау шығындарын жабу ҥлесі 35% - дан 100% - ға дейін 

қҧрайды%; 

• Зерттеу материалдарына сәйкес, covid-19 коронавирус пандемиясының 

қоғамдық кӛлік операторларының қызметіне теріс әсері атап ӛтілді. Ҥкіметтер 

тасымалдарды жҥзеге асыруға арналған қаражаттың ағымдағы тапшылығын 

жою ҥшін тасымалдаушыларды қысқа мерзімді қолдау жӛнінде шаралар 

қабылдауда; 

• Жолаушылар автотасымалдарын мемлекеттік реттеуді талдау мақсаты 

болып табылатын мемлекеттік функциялардың бір бӛлігін ӛзін-ӛзі реттеу 

қағидаттарына ауыстыру қажеттілігін кӛрсетеді: 

- ӛз қызметін ЖК тҥрінде жҥзеге асыратын және автобустардың жеке 

меншік иелерін тасымалдауға тартатын кәсіпорындарды кӛлеңкелі 

экономикадан шығару; 

- ЖАО тарапынан қозғалыс қауіпсіздігі мен жолаушыларға қызмет 

кӛрсету сапасын жҥйелі бақылауды ҧйымдастыру. 

Жобаның жетістіктері: 

- ҚР ИИДМ, ЖАО және бизнеске халықаралық және облысаралық 

қатынастардағы жолаушыларды автобуспен тасымалдауды 
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ҧйымдастырудың барлық аспектілерін реттейтін ӛзін-ӛзі реттейтін 

ҧйымның тасымалдауды ҧйымдастыру бойынша ҧсынатын шешімдері; 

- Қазақстан тасымалдаушыларының қаржылық-экономикалық жағдайын 

талдау нәтижелері бойынша халықаралық және облысаралық 

қатынастарда автокӛлікпен жолаушылар тасымалын жҥзеге асырудың 

ӛте қауіпті залалдылығы (банкроттыққа дейін) атап ӛтілді; 

- халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушыларды 

тасымалдауға тыйым салудың жол жҥрісі қауіпсіздігіне теріс әсері 

кӛрсетілді;  

- халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушылар тасымалын 

ҧйымдастыру бойынша мемлекеттік қайта реттеудің халықаралық 

тәжірибесі келтірілген; 

- халықаралық және облысаралық қатынастарда жолаушылар 

тасымалының ӛзін-ӛзі реттеу қағидаттарына кӛшуі бойынша іс-

қимылдардың егжей-тегжейлі алгоритмі келтірілген; 

- халықаралық және қалааралық қатынастарда жолаушылар тасымалын 

ҧйымдастыру бойынша мемлекеттік функцияларды беру бойынша 80-

ші жылдардағы Ҧлыбританияның озық тәжірибесі келтірілген; 

- орталық уәкілетті органнан ӛзін-ӛзі реттеуге функцияларды беру 

жӛніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды нормативтік қамтамасыз 

ету ҥшін заңнамаға және НҚА-ға ӛзгерістер енгізу бойынша ҧсыныстар 

берілді; 

- зерттеу нәтижелері бойынша УО, ЖАО және бизнес-орта ҥшін 

ҧсынымдар әзірленді. 
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

1. СOVID-19 контекстіндегі кӛлік саласы-халықаралық қоғамдық кӛлік 

одағының (UITP) зерттеуі, 2020 ж. https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-

19-transport.pdf  

2. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақҧрылымдық даму 

министрлігі (ҚР ИИДМ) 

https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/press/news/details/tri-

aviakompanii-pobedili-v-konkurse-na-subsidiruemye-iz-byudzheta-

marshruty?lang=ru 

3. Ҧлыбританиядағы автобустарды қайта реттеу-кӛлік экономикасы 

және кӛлік саясаты институты "Ҧлттық Зерттеу Университеті 

"Жоғары Экономика мектебі" - Ресей Федерациясының Федералды 

мемлекеттік жоғары оқу орны (ЭЖМ ҒЗУ) – 2021 ж. дереккӛз: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxuxSxuRNXE 

4. ҚР Ҧлттық статистика бюросының ресми интернет порталы – 

http://www.stat.kz. 

5. КАО 2015 ж. "автокӛлік саласындағы Қазақстан Республикасының 

кәсіпкерлігін дамытуды кешенді зерттеу"зерттеу жҧмысы. 

"Жекелеген функцияларды ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымдарға беру 

жӛніндегі әлемдік тәжірибе" тарауы, 74-84-беттер. 

6. ҚР ИИДМ Кӛлік комитетінің ақпараты. 

7. Кӛлік туралы Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 

қыркҥйектегі № 156 Заңы - "Әділет" Қазақстан Республикасы 

нормативтік қҧқықтық актілерінің ақпараттық - қҧқықтық жҥйесі, 

adilet.zan.kz. 

8. Автомобиль кӛлігі туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 

4 шілдедегі N 476 Заңы - "Әділет" Қазақстан Республикасы 

нормативтік қҧқықтық актілерінің ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі, 

adilet.zan.kz. 

9. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м. а. 

2015 жылғы 26 наурыздағы № 349 бҧйрығы "автомобиль кӛлігімен 

жолаушылар мен багажды тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" - 

Қазақстан Республикасы нормативтік қҧқықтық актілерінің "Әділет" 

ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі , adilet.zan.kz. 

10. КАО 2016 ж. "Қазақстан Республикасының автокӛлік қҧралдары 

паркін жаңартудың жай - кҥйін талдау және тиімділігін бағалау" 

зерттеу жҧмысы-Алматы, 2016 ж. 

11. Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 12 қарашадағы № 

390-V ҚРЗ "ӛзін-ӛзі реттеу туралы" - Қазақстан Республикасы 

нормативтік қҧқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-қҧқықтық 

жҥйесі, adilet.zan.kz. 

12. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ 

"Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі" - Қазақстан 
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Республикасы нормативтік қҧқықтық актілерінің "Әділет" 

ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі, adilet.zan.kz. 

13. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI 

"Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі" 

кодексі-Қазақстан Республикасы нормативтік қҧқықтық актілерінің 

"Әділет" ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі, adilet.zan.kz. 

14. "Реттегіш қҧралдардың реттеушілік әсеріне талдау жҥргізу және оны 

орындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 

Ҧлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 748 

бҧйрығы - "Әділет" Қазақстан Республикасы нормативтік қҧқықтық 

актілерінің ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі, adilet.zan.kz. 

15. "Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға берудің кейбір 

мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ҧлттық экономика 

министрінің 2019 жылғы 29 шілдедегі № 70 бҧйрығы - "Әділет" 

Қазақстан Республикасы нормативтік қҧқықтық актілерінің 

ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі, adilet.zan.kz. 

16. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі № 245 

"Автомобиль жолдары туралы" Заңы - Қазақстан Республикасы 

нормативтік қҧқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-қҧқықтық 

жҥйесі, adilet.zan.kz. 

 

 


