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Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтарын қорғау бойынша 
көрсетілетін қызметтер моделін ведомоствоаралық үйлестіру жөніндегі 
нұсқаулық, 2021 ж. 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және Түркістан облысында 
сыналды.

Нұсқаулықтың авторлары-Coram International заң және бағдарламалар бөлімінің 
бастығы ВАЗ Рауф, Coram International халықаралық зерттеулер жөніндегі 
қызметкері Кэтрин Берктің қолдауымен жарық көрді. Авторлар профессор Дэм 
Кэролин Гамильтон мен Рут Барнсқа оқу құралын әзірлеу бойынша сараптамалық 
басшылығы үшін, Гвен Росс, Лорен Вроу және Кэти Толман жәрдемақыны тестілеуге 
көмектескені үшін және Coram International-дан Йорун Арндт жобаны қолдағаны үшін 
алғыс білдіреді. Оқу құралдарын әзірлеу бойынша зерттеулерді Coram International 
компаниясының өкілдері Аваз Рауф, Розали Лорд және Рут Барнс жүргізді.

Бұл басылым Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауымен,  «Адам құқықтары мен 
заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстан халықаралық бюросы» қоғамдық бірлестігі, 
«Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және 
бейімдеу орталығы» қоғамдық бірлестігі, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының 
құқықтық орталығы» қоғамдық бірлестіктерінің қолдауымен, Қазақстан 
Республикасының білім және ғылым министрлігінің, Қазақстан Республикасындағы 
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің және Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар 
қоры өкілдігінің жәрдем етуімен дайындалды. 

Басылымның мазмұны авторлардың жауапкершілігі болып табылады және ЮНИСЕФ 
пен Еуропалық Одақтың  пікірін білдіруі міндетті емес. Басылымда пайдаланылған 
фотосуреттердегі адамдар мен нысандардың есеп мазмұнына қатысы жоқ.

Бұл басылымда пайдаланылып отырған белгілеулер мен материалдың мазмұндалуы 
ЮНИСЕФ тарапынан Қазақстандағы балалардың құқықтық мәртебесіне, қандай да 
бір елге не оның аумағына, не оның билік органдарына, не оның шекараларының 
делимитациялануына (белгіленуі) 
қатысты қандай да бір пікір білдіруі деп түсінілмеуі керек.

Басылым тегін таратылады. Қайталап басқан, дәйексөздер алынған не ақпаратты 
басқалай пайдаланған жағдайда, бұл басылымға міндетті түрде сілтеме жасалуы 
тиіс. 
 

Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к-сі, 10-А үй
Тел: +7 (7172) 32 17 97, 32 29 69, 32 28 78 
www.unicef.org/kazakhstan  
www.unicef.org 

Суреттер © ЮНИСЕФ/Калиев/Гусак  
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АББРЕВИАТУРАЛАР    
КҮБ Көші-қон үдерісіндегі балалар

КТБО Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы

БҚК комитеті БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитеті

БҚО Нұр-Сұлтан қаласындағы Қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығы  

ЕО Еуропалық Одақ

ЕМҚҚХК «Барлық еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы  

 мүшелерінің  құқықтықтарын  қорғау туралы» халықаралық конвенция

ҮЕҰ  Үкіметтік емес ұйымдар 

АДЖ Ашық деректер жиынтығы

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЮНИСЕФ Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры
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РИЗАШЫЛЫҚ 
БІЛДІРУ 

Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің, Қазақстан Республика-
сындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қолдауымен, сондай-ақ Еуропалық Одақтың қаржылық 
қолдауы және Қазақстандағы және Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем-
десуімен әзірленді.

Нұсқаулық Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің іске асыратын «Қазақстандағы 
көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің, сондай-ақ  «Адам құқықта-
ры және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро» қоғамдық қорының, «Сана 
Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы»  қоғамдық қорының,  «Родник» әйелдер мен 
балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық қорының 
жәрдемдесуімен әзірленді.

Бағдарламаны іске асыруға жәрдемдескені үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мини-
стрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігіне, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетіне,  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-
қон қызметі комитетіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және Түркістан облысының Ішкі істер департамент-
теріне, Денсаулық сақтау басқармаларына, Білім беру басқармаларына, Жұмыспен қамту және әле-
уметтік бағдарламалар басқармаларына, Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі комиссияларға, Қорғаншылық және қамқоршылық органдарына,  Өмірлік қиын 
жағдайға тап болған балаларды қолдау орталықтарына және Кәмелетке толмағандарды бейімдеу 
орталықтарының  қызметкерлеріне ризашылығымызды білдіреміз.  

Осы нұсқаулықты әзірлеу үшін негіз болған зерттеулерге қатысқандары үшін Қазақстан Республи-
касындағы Балалардың құқықтары жөніндегі уәкілге, Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқындар істері 
жөніндегі Жоғарғы Комиссарының басқармасына, Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымға, «ШАНС» 
әлеуметтік-психологиялық, құқықтық қолдау орталығына, «SOS Қазақстан балалар ауылдары» қоры-
на шын жүректен алғысымызды білдіреміз. 

Еуропалық Одаққа қолдау көрсеткені және қаржыландырғаны үшін ерекше алғысымызды білдіреміз, 
онсыз бұл жоба мүмкін емес еді.  

Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларға зерттеу кезінде өздерінің оқиғалары және көзқа-
растарымен бөліскендері үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Олардың оқиғалары және көзқа-
растары «Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында бала-
лардың құқықтарын қорғау қызметтерінің моделін әзірлеу үшін неғұрлым маңызды болды. 

Осы нұсқаулықты әзірлеудегі және мамандарды оқытып-үйретудегі көмектері үшін ЮНИСЕФ-тің 
Әріптестік жөніндегі үйлестірушісі Мейрамгүл Алыбековаға, ЮНИСЕФ-тің Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі ұлттық кеңесшісі Гүлнәз Келекееваға ризашылығымызды білдіреміз.   
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Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл Қазақстандағы ЮНИСЕФ-пен 
әріптестікте және Еуропалық Одақтың (ЕО) 
қаржылық қолдауымен «Қазақстандағы көші-
қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдар-
ламасын («Бірлескен жоба») жүзеге асыруға 
кірісті. 

«Көші-қон үдерісіндегі балалар» немесе  
«КҮБ» бұл:

• Жалғыз өздері не болмаса отбасыларымен 
бірге қоныс аударатын халықаралық немесе 
ішкі көшіп-қонушылар болып табылатын ба-
лалар; 

• Ата-анасының немесе заңды өкілінің біреуі 
немесе екеуі де басқа жерге көшкенше Қа-
зақстан аумағында қалатын балалар;

• Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған 
балалар;  

• Қазақстанға оралған балалар.

КҮБ қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, 
босқын мәртебесін алуға үміткер балаларды, 
босқын балаларды және адам саудасының құр-
бандары болған балаларды қамтиды. «Бала» - 
бұл 0-ден 18 жасқа дейінгі жеке тұлға.

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл ЮНИСЕФ пен 
ЕО қолдауымен КҮБ құқықтарын қорғау, сон-
дай-ақ Coram International техникалық сарапта-
масы бойынша қызметтер көрсетудің «моделін» 
әзірлеу мақсатында Қазақстандағы мемлекет-
тік және жергілікті деңгейлерде мүдделі тарап-
тармен бірлескен жұмыс жүргізді. 12 айлық 
сынақтан өткізу қорытындылары бойынша осы 
нұсқаулықта баяндалған негізгі ережелер, құрал-
дар мен әдіснамалар тиімді және пәрменді деп 
танылды және қолдануға ұсынылды.  

Барлық мүдделі тараптар КҮБ құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтердің осы жаңа моделін енгізу-
де өз рөлін атқаруы тиіс. Бірлескен жоба шең-
берінде келесі мүдделі Тараптар мынадай қыз-
меттерді көрсететін болады:

1. Алматы және Шымкент/ Түркістан облысындағы Кәмелетке толмағандар-
ды бейімдеу орталықтары (КТБО), сондай-ақ Нұр-Сұлтандағы өмірлік қиын 
жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығы (БҚО) қауіпке ұшырауы мүм-
кін немесе айтарлықтай залал көрген 3 жасқа дейінгі балаларды қорғау үшін 
кейс-менеджмент қызметтерін көрсететін болады. Отбасынан ажыратылған 
және жетелеушісі жоқ балалар айтарлықтай зиян келтірілетін немесе содан 
зардап шегетін балалар ретінде қаралады. 

Едәуір зиян келтіруден зардап шегетін немесе сондай қауіпке ұшырайтын бала-
лар бұл нұсқаулықта «Күтім мен қорғауды қажет ететін бала» деп алынған.

2. Сынақ жүргізілетін үш орынның әрқайсысында іріктеліп алынған ҮЕҰ, ҮЕҰ 
рұқсат ету өлшемшарттарына сәйкес келетін КҮБ қолдау көрсететін болады. 
Қолдау көрсету әлеуметтік қызметтерді, заңгерлік қызметтерді, психологи-
ялық кеңес беру қызметтерін және «тәуелсіз қолдау қызметі» қызметтерін 
қамтиды. Бұл қызметтер осы нұсқаулықта толығырақ сипатталған. Осы қыз-
меттерді көрсету үшін іріктелген ҮЕҰ:

a. Нұр-Сұлтан қаласындағы Адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөнін-
дегі Қазақстандық халықаралық бюро;

b. Шымкент қаласындағы / Түркістан облысындағы «Сана Сезім» әйелдер 
бастамаларының құқықтық орталығы; сондай-ақ 

c. Алматы қаласындағы әйелдер мен балаларға арналған «Родник» әлеу-
меттік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы.

3. Мұғалімдер, дәрігерлер, медбикелер, полиция сияқты басқа да мемлекеттік 
органдар мен мамандар, соның ішінде Көші-қон комитеті, шекара қызметі, 
қамқоршылық және қорғаншылық органы, кәмелетке толмағандардың істері 

1. КІРІСПЕ
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жөніндегі комиссия және т.б. КҮБ анықтауға жауап береді; баланы қорғау қы-
зметтерін алу үшін тиісті органға жіберу; қорғау қызметтерін көрсету кезінде 
КТБО/ БҚО немесе ҮЕҰ-мен ынтымақтастық.

4. Барлық мүдделі тараптар балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделін енгізу мониторингінде белгілі бір рөл атқарады. Бұл функция те-
сттік модельді пысықтаудың әрбір өңірінде қала/облыс деңгейінде құрылған 
көпжақты Үйлестіру комитеті арқылы жүзеге асырылатын болады.

Осы нұсқаулық Балалардың құқықтарын қорғау 
бойынша көрсетілетін қызметтер моделін әзір-
леу мәнмәтінін түсіндіреді және 3, 4 және одан 
жоғары тармақтарға сәйкес олардың функция-
ларын іске асыруда тест моделін пысықтаудың 
әрбір өңірінде (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалалары және Түркістан облысы) мемлекеттік 
органдар мен мамандарға қолдау көрсету үшін 
ведомствоаралық жұмыс хаттамаларын қамти-
ды. 

Осы нұсқаулықты пайдалануға тиіс мемлекеттік 
органдар, қоғамдық бірлестіктер, мамандар мен 
практиктер мыналарды қамтиды, бірақ олармен 
шектелмейді:
• Шекара қызметі;
• Көші-қон қызметі департаментінің терге-

ушілері, Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспекторлары, Полиция қызмет-
керлері және Ішкі істер департаментіне қара-
сты басқа да лауазымды адамдар;

• Қорғаншылық және қамқоршылық орган;
• Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

комиссия;
• Мұғалімдер және басқа да мектеп қызметкер-

лері;
• Дәрігерлер, медбикелер және басқа да меди-

цина қызметкерлері;
• Әлеуметтік қызметкерлер;
• Психологтар;
• ҮЕҰ қызметкерлері;
• Заңгерлер;
• Прокуратура органдары;
• Соттар;
• Аудандық және облыстық деңгейдегі мемле-

кеттік ведомстволардың, оның ішінде білім 
беру, денсаулық сақтау, еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау департаменттерінің лауа-
зымды адамдары.

Бұл нұсқаулық келесі бөліктерден тұрады:

• 2-бөлім  бірлескен жоба мен балалардың 
құқықтарын қорғау қызметтерінің моделіне 

негізделген халықаралық стандарттарды 
түсіндіреді; 

•  3-бөлімде  балалардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтер моделін әзірлеуге не-
гіз болған Бірлескен жоба шеңберінде жүр-
гізілген зерттеулер нәтижелерінің қысқаша 
мазмұны келтіріледі;

• 4-бөлім балалардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтер моделінің және таңдап 
алынған ҮЕҰ, КТБО/БҚО және басқа да мүд-
делі органдардың рөлінің сипаттамасын 
қамтиды; 

• А-ҚОСЫМШАСЫ балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі модельдің іске асырылуы-
на мониторинг жүргізу және қадағалау үшін 
пысықталатын әрбір өңірде сынақ моделін 
жасауға ұсынылатын ведомствоаралық Үй-
лестіру комитеті үшін рәсімдік басшылық 
ететін қағидаттарды қамтиды; сондай-ақ

• B-ҚОСЫМШАСЫ сондай-ақ мемлекеттік 
органдар мен мекемелердің лауазымды 
адамдары, мамандар мен практиктер үшін 
КҮБ-ны қалай анықтау және қорғау қызмет-
теріне беру және жекелеген жағдайларда жұ-
мысты үйлестіру туралы ведомствоаралық 
жұмыс хаттамаларын қамтиды.

Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделін іске асыруда оларды қолдау үшін 
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларын-
дағы/Түркістан облысындағы КТБО/БҚО үшін 
жеке басшылық әзірленді. ҮЕҰ-ға (Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Адам құқықтары және заңдылықты 
сақтау жөніндегі Қазақстандық Халықаралық 
бюро; Шымкент қаласындағы/ Түркістан облы-
сындағы «Сана Сезім» әйелдер бастамалары-
ның құқықтық орталығы; 

сондай-ақ Алматы қаласындағы әйелдер мен 
балаларға арналған «Родник» әлеуметтік-пси-
хологиялық оңалту және бейімдеу орталығы) 
балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қы-
зметтер моделін іске асыруға көмектесу үшін 
жеке нұсқаулық әзірленді.
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Негізгі шарттар мен құжаттар
Қазақстанның КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық құқық бойынша міндеттемелері бар. 
Бұл міндеттемелер негізінен Балалардың құқықтары туралы Конвенциядан (БҚК)1 және осы Кон-
венцияның Баланың қарулы жанжалдарға қатысуына байланысты факультативтік хаттамасынан2 
және  Балаларды саудалауға, балалар зинақорлығына және балалар порнографиясына қатысты3 
факультативтік хаттамасынан бастау алады. Қазақстан БҚК-нің 2(1)-бабына сәйкес нәсіліне, түр-түсі-
не, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де наным-сенімдеріне, ұлттық, этникалық немесе 
әлеуметтік тегіне, мүліктік жағдайына, мүгедектігіне, тууына немесе «өзге мәртебесіне» қарамастан, 
қандай да бір кемсітушіліксіз өз юрисдикциясы шегінде әрбір баланың БҚК-дағы құқықтарын құрмет-
теуге және қамтамасыз етуге міндетті. «Өзге мәртебе» азаматтықтың болмауын, азаматтықты және 
иммиграциялық мәртебені қамтиды4. Осылайша, Қазақстан Республикасының БҚК бойынша міндет-
темелері Қазақстанның азаматтары болып табылатын КҮБ-ға ғана емес, баланың азаматтығына, 
ұлтына немесе көші-қон жағдайына қарамастан, Қазақстанның юрисдикциясындағы барлық КҮБ-ға 
да қолданылады.  
Қазақстан жалпы балаларды қорғауға, сондай-ақ көшіп-қонушы балаларды ерекше қорға-
уға кепілдік беретін адам құқықтары жөніндегі басқа да халықаралық конвенциялардың қа-
тысушысы болып табылады.  Бұл шарттардың ішіне Азаматтық және саяси құқықтар тура-
лы халықаралық пакті5, Экономикалық, әлеуметтiк және мәдени құқықтар туралы халықара-
лық Пактi6, Әйелдерге қатысты кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенция7, 
Мүгедектер құқықтары туралы конвенция8, 1951 жылғы Босқындардың мәртебесі  туралы кон-
венция9, 1967 жылғы Босқындардың мәртебесі туралы хаттама10, 1973 жылғы Ең төменгі жас ту-
ралы конвенция11, 1999 жылғы Балалар еңбегінің ең жаман түрлері туралы конвенция12, Азап-
тауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын  
іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне қарсы конвенция13 және оған факультативтік хаттама кіреді14.  
Еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықа-
ралық Конвенция (ЕМҚҚХК), сондай-ақ КҮБ құқықтарын қорғайтын маңызды шарт бо-
лып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөніндегі комитеті және  
БҰҰ еңбекші-мигранттардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитеті көші-қон контекстіндегі балалар 
құқықтарының басымдылығын және мемлекеттердің осы ЕМҚҚХК мен БҚК-ді көші-қонға байланысты 
құқықтық базаға интеграциялау қажеттігін атап көрсетеді.15

Қазақстанның халықаралық міндеттемелері «жұмсақ құқық» бірқатар стандарттары шеңберінде 
әзірленеді.  Оларға БҰҰ-ның Адам құқықтарының сақталуын бақылау органдары шығарған жалпы 

1   Қазақстан Бала құқықтары туралы Конвенцияны (БҚК) 1994 жылғы 12 тамызда ратификациялады.
2  Қазақстан Факультативтік хаттаманы 2003 жылғы 10 сәуірде ратификациялады.
3  Қазақстан Факультативтік хаттаманы 2001 жылғы 24 тамызда ратификациялады.
4  Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөніндегі комитеті ( БҚК комитеті), № 6 Жалпы тәртіптегі 
ескерту, 12-тармақ; БҚК комитеті, № 22 Жалпы тәртіптегі ескерту, 12-тармақ.
5  Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.
6  Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.
7  Қазақстан осы конвенцияға 1998 жылғы 26 тамызда қатысушы болды.
8  Қазақстан осы конвенцияның 2015 жылғы 21 сәуірде қатысушысы болды.
9  Қазақстан осы конвенцияға 1999 жылғы 15 қаңтарда қандай да бір ескертпесіз қатысушы болды.
10  Қазақстан осы хаттамаға 1999 жылғы 15 қаңтарда қандай да бір ескертпесіз қатысушы болды.
11  Қазақстан бұл Шартты 2001 жылғы 18 мамырда ратификациялады және осы Шарттың мақсаттары үшін  
16 жасқа дейінгі ең төменгі жасты белгіледі; сайт деректері бойынша https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:113
00:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283, 1 қараша  
2019 жыл.
12  Қазақстан бұл шартты 2003 жылғы 26 ақпанда ратификациялады.
13  Қазақстан осы шартқа 1998 жылғы 26 тамызда қатысушы болды.
14  Қазақстан бұл құжатты 2008 жылғы 22 қазанда ратификациялады.
15  БҚК комитеті, № 22 Жалпы тәртіптің ескертуі, 13-тармақ. Алайда, Қазақстан барлық еңбекші-мигранттар 
мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияның қатысушысы болып 
табылмайтынын атап өткен жөн.

2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СТАНДАРТТАР
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ескертулер және БҰҰ мекемелері мен көпжақты ұйымдар әзірлеген нұсқаулар кіреді.16 Бұдан басқа, барлық 
адамдардың, соның ішінде балалардың қауіпсіз көші-қоны Қазақстан 2030 жылға қарай қол жеткізуге 
ұмтылатын орнықты даму мақсаттарының (ОДМ) шешуші бөлігі болып табылады.17

16  БҚК Комитетінің  (2005 ж.)  жетелеушісі жоқ және ажыратылған балалармен олардың шыққан елінен тыс жерде 
қарым-қатынас жасау туралы № 6 Жалпы тәртіптегі ескертуі; Барлық еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы 
мүшелерінің құқықтарын қорғау Комитетінің № 3 (2017 ж.) Жалпы тәртіптегі бірлескен ескертуі және Халықаралық 
көші-қон мәнмәтініндегі балалардың адам құқықтарына қатысты жалпы қағидаттар туралы БҚК комитетінің № 22 
(2017 ж.) Жалпы тәртіптегі ескертуі; Барлық еңбекші көшіп-қонушылар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын 
қорғау Комитетінің № 4 (2017 ж.) және БҚК Комитетінің шығу тегі, транзиті, тағайындалуы және қайтарылуы 
елдеріндегі халықаралық көші-қон контекстінде балалардың адам құқықтарына қатысты мемлекеттердің 
міндеттемелері туралы № 23 (2017 ж.) Жалпы тәртіптегі  бірлескен ескертуі; сондай-ақ, 2019 жылғы 1 қарашадағы 
сайт деректеріне сәйкес, қоныс аударатын балаларға және көші-қонға ұшыраған басқа балаларға қатысты іс-
әрекеттерді басқару үшін ұсынылатын қағидаттар http://un-act.org/publication/view/recommended-principles-to-guide-
actions-concerning-children-on-the-move-and-other-children-affected-by-migration / 
17  ОДМ-ның 10.7-мақсаты барлық мемлекеттерге "адамдардың реттелген, қауіпсіз, заңды және жауапты көші-қоны мен 
ұтқырлығына, оның ішінде жоспарланған және жақсы ойластырылған көші-қон саясатын жүргізу арқылы жәрдемдесу" 
болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу көрсеткіштерінің бірі жақсы ойластырылған көші-қон саясатын жүргізетін елдер 
саны болып табылады». Бейбітшілік сүйгіш және ашық қоғамды құруға жәрдемдесу жөніндегі 16-ОДМ, әсіресе балаларға 
қатысты қорлауды, қанауды, сауданы және зорлық-зомбылық пен азаптаудың барлық нысандарын тоқтату (16.2 ОДМ), 
барлығы үшін сот төрелігіне тең қолжетімділікті қамтамасыз ету (16.3 ОДМ), сондай-ақ 2030 жылға қарай барлық 
адамдарда, оның ішінде туу туралы куәлікте заңды жеке куәліктердің болуын қамтамасыз ету (16.9 ОДМ) өзекті 
болып табылады.
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Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтары  

18  БҚК комитеті, № 22 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 22-тармақ.
19  БҚК 2 және 6-баптар; БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 53-тармақ.
20  БҚК 23, 24 және 39 баптары.
21  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 55-тармақ.
22  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 56-тармақ.
23  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 56-тармақ.
24  БҚК-нің 28-ден 31 дейінгі баптары.
25  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 59-тармақ.
26  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 59-тармақ.
27  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 62-тармақ.
28  БҚК-нің 27-бабы.

Халықаралық стандарттарға сәйкес Қа-
зақстан барлық КҮБ мен олардың отба-
сыларының құқықтарын іске асыруды 
және көрсетілетін қызметтерге басқа 
азаматтармен тең қол жеткізуді қамта-
масыз ету арқылы жергілікті қоғамда-
стыққа кірігуін қамтамасыз етуге тиіс.18 
Бұл стандарт баланың БҚК-нің 6-бабы-
на сәйкес өмір сүру, күн көру және даму 
құқығынан, сондай-ақ балалар көші-қон 
мәртебесі немесе олардың ата-аналары 
немесе заңды өкілдері мәртебесі негізін-
де кемсітусіз құқығы бар БҚК-да бекітіл-
ген бірқатар экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени құқықтардан туындайды.19 
Бұл экономикалық, әлеуметтік және мә-
дени құқықтарға мыналар кіреді:

Денсаулық сақтау құқығы: 
Көші-қон үдерісіндегі әрбір бала 
өзінің көші-қон мәртебесіне қа-
рамастан 20, қалған азаматтар-
мен бірдей медициналық қызмет 
көрсетуге тең қолжетімділікке ие 
болуы тиіс.21 Атап айтқанда, КҮБ 
тұруға ықтиярхатсыз немесе бас-
пана тіркеуінсіз медициналық қы-
зметтерге қолжетімді болуы ке-
рек.22 Медициналық қызметтерге 
қол жеткізу жолындағы әкімшілік 
және қаржылық кедергілер де 
жойылуға тиіс;23

Білім алу құқығы: барлық КҮБ 
мәртебесіне қарамастан, мек-
тепке дейінгі білім беру мен 
кәсіптік даярлықты қоса алғанда 

24, білім берудің барлық деңгей-
лері мен барлық аспектілеріне 
толық қолжетімділікке ие болуы 
тиіс. 25Осылайша, Қазақстан ба-
ланың көші-қон мәртебесіне қа-
рамастан, барлық КҮБ үшін сапа-

лы және инклюзивті білім беруге 
тең қолжетімділікті қамтамасыз 
етуге тиіс.26 Қазақстан сондай-ақ 
КҮБ-ға қатысты кемсітушілікті 
жою бойынша оң шаралар қа-
былдауға және білім беру жо-
лындағы кедергілерді жоюға 
гендерлік проблематиканы еске-
ретін тәсілді қабылдауға тиіс. 
Атап айтқанда, бұл қосымша 
тілдік білім беруді және мәдени-
етаралық қолдауды білдіреді; ба-
ланың білім алуға қолжетімділігін 
жеңілдету және баланың мектеп 
ортасына кірігуіне ықпал ететін 
арнайы қызметкерлер; білім бе-
рудегі сегрегацияға тыйым салу 
және алдын алу мен әлеумет-
тік-психологиялық көмек көрсе-
ту27.

Тиісті өмір сүру жағдайлары 
мен әлеуметтік көмек:28 Қа-
зақстан КҮБ-ны қоса алғанда, 
әрбір баланың дене бітімінің, 
ақыл-ойының, рухани, иман-
дылық және әлеуметтік дамуы 
үшін жеткілікті өмір сүру дең-
гейіне құқығын тануға міндетті. 
Бала үшін жауапты ата-аналар 
мен басқа да адамдар өздерінің 
қабілеттері мен қаржылық мүм-
кіндіктері шегінде бала үшін осы 
жағдайларды қамтамасыз ету 
үшін негізгі жауаптылықта болса 
да, Қазақстан мемлекеттің шарт-
тарына сәйкес және өз мүмкін-
діктері шегінде осы құқықты іске 
асыруға жауапты ата-аналарға/
заңды өкілдерге көмектесу үшін 
«тиісті шаралар» қабылдауға 
міндетті. Мұндай көмек матери-
алдық көмек пен қолдау бағдар-
ламаларын, әсіресе тамақ, 
киім және тұрғын үйге қатысты 
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бағдарламаларды қамтиды. Қа-
зақстан сондай-ақ КҮБ мен олар-
дың отбасыларын кемсітетін 
немесе оларға әлеуметтік қам-
сыздандыру сияқты қызметтер 
мен жеңілдіктерге толық көлемде 
қол жеткізуге кедергі келтіретін 
заңнаманы, саясат пен практи-
каны жедел реформалауға тиіс29.

Тууды тіркеу: 30балалар туған-
нан кейін бірден тіркелуге 
құқылы. Тууды тіркеудің болма-
уы баланың басқа құқықтарын 
шектеп, баланың некесін, бала 
саудасын, мәжбүрлеп жалдау 
мен бала еңбегін тудыруы мүм-
кін. Сондықтан Қазақстан барлық 
балалардың туу кезінде дереу 
тіркелуін және оларға баланың 

29  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 53-тармақ.
30  БҚК-ның 7-бабы.
31  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 20-тармақ.
32  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 21-тармақ.
33  БҚК комитеті, № 23 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 22-тармақ.
34  БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитеті, Жалпы тәртіптегі № 24 ескертуі (2019 ж.), балаларға қатысты сот 
төрелігі жүйесіндегі Бала құқықтары туралы, 13-тармақ.
35  БҚК комитеті, Жалпы тәртіптегі ескерту № 6, 62-тармақ.
36  БҚК комитеті, Жалпы тәртіптегі ескерту № 6, 60-тармақ.
37  БҚК, 37-бап (d).

немесе ата-анасының көші-қон 
мәртебесіне қарамастан туу ту-
ралы куәліктердің берілуін қамта-
масыз ету үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдауы тиіс.31 
Осыған байланысты тууды тіркеу 
жөніндегі қызметтерге қол жет-
кізуге кедергі келтіретін құқықтық 
тосқауылдарды, мысалы, ата-а-
налардан олардың көші-қон мәр-
тебесіне қатысты құжаттарды 
беруді талап ету сияқты кедер-
гілерді жою қажет.32 Тууды тірке-
мейтін балаларға медициналық 
қызмет көрсетуге, балаларды 
қорғауға, білім беруге және басқа 
да әлеуметтік қызметтерге тең 
қолжетімділік қамтамасыз етілуге 
тиіс екенін атап өту маңызды.33

Көші-қон мәртебесі негізінде ұстауға және қамауда ұстауға тыйым салу  

Баланы бас бостандығынан айыру (яғни 
қамауда ұстау) баланың дамуына өте жағым-
сыз әсер етеді және оның қоғамға кіруіне ай-
тарлықтай кедергі келтіреді.34 Егер бала сот, 
әкімшілік немесе өзге де мемлекеттік органның 
өкімі бойынша мемлекеттік немесе жеке мен-
шік мекемеге орналастырылса және оған осы 
мекемеден өз еркімен кетуге рұқсат етілмесе, 
онда халықаралық стандарттарға сәйкес ол 
ұсталған/бас бостандығынан айырылған болып 
есептеледі. 

Баланы бас бостандығынан айырудың ауыр-
лығын ескере отырып, КПР бұл шараны қашан 
қолдануға болатындығы туралы қатаң стан-
дарттарды белгілейді. БҚК 37 (b) бабы ешбір 
баланың заңсыз немесе өз еркімен бас бостан-
дығынан айырылмауын және баланы қамауға 
алу, ұстау немесе түрмеге қамау заңға сәй-
кес жүзеге асырылуын және тек соңғы шара 
ретінде және мүмкіндігінше қысқа уақыт 
ішінде пайдаланылуын талап етеді. Көші-қон 
тұрғысынан бұл мынаны білдіреді:

•	 Жетелеушісі жоқ немесе өз отбасыла-
рынан ажыратылған балалар, әдетте, 
қамауда ұсталмауы тиіс; 35сондай-ақ  

•	 Ұстау бала жетелеушісі жоқ немесе 
отбасынан ажыратылған жағдайға, сон-
дай-ақ баланың көші-қон мәртебесінің 
немесе оның жоқтығының негізінде 
ғана ақтала алмайды.36

Бұдан басқа, ерекше шара ретінде баланы қа-
мауға алу қажет болған жағдайларда, баланың 
заңды және басқа да тиісті көмекке жедел қол 
жеткізу құқығын қоса алғанда, іс жүргізу кепіл-
діктеріне, сондай-ақ сотта немесе басқа құзы-
ретті, тәуелсіз және бейтарап органда ұстау-
дың заңдылығына дау айту құқығы, сондай-ақ 
кез келген осындай іс-әрекет туралы жедел 
шешім қабылдауға құқығы бар.37
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Мигрант-балаларды балаларды қорғау жүйесіне интеграциялау 

38  БҚК, № 22 Жалпы тәртіптегі ескерту, 14-тармақ.
39  БҚК,  № 22 Жалпы тәртіптегі ескерту, 32-тармақ (h).
40  Әлеуметтік қызмет қызметкерлерінің жаһандық альянсы, тиімді кейс-менеджменттің негізгі ұғымдары мен 
қағидаттары: әлеуметтік қызмет персоналына көзқарас, 2018 ж., 7-бет. 
41  Қосымша ақпарат алу үшін  Заңды шолу. 6.3 бөлімін қараңыз.
42  C. Гамильтон, 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне 
ұсынылған заңнамалық түзетулерге түсініктеме, 2019 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен, 6-бет.

Балаларды қорғаудың тиімді жүйесі - 
бұл зорлық-зомбылықтың, қиянат жаса-
удың, балалардың қараусыздығы мен 
балаларға қатыгездікпен қараудың ал-
дын алатын, сондай-ақ мұндай құбылы-
старға жауап беретін жүйе.  Халықара-
лық стандарттарға сәйкес мемлекеттік 
және жергілікті деңгейлердегі балалар-
ды қорғау жүйелері мемлекет баланың 
шыққан, тасымалданған, тағайындалған 
немесе қайтарылған елі болып табы-
латынына қарамастан, мигрант бала-
ларды өз бағдарламаларында қамтуға 
тиіс.38 Бұл КҮБ-ны шекаралық бақылау 
және мемлекеттің юрисдикциясы ше-
гінде көші-қон бақылауының басқа да 
рәсімдері шеңберінде дереу анықтау ке-
рек және өзін бала деп мәлімдеген кез 
келген адам осындай ретінде қаралады 
және балаларды қорғау жөніндегі орган-
дарға және басқа да тиісті қызметтерге 
дереу жіберіледі дегенді білдіреді.39

Кейс-менеджмент балаларды қорғаудың 
тиімді жүйесін енгізудің маңызды бөлігі 
болып табылады.  Кейс-менеджментті 
«әлеуметтік осал балаларға, отбасы-
ларға және халықтың басқа да мұқтаж 
топтарына әлеуметтік көмек көрсетуді 
қолдайтын немесе реттейтін әлеумет-
тік қызметкерлер жүзеге асыратын про-
цесс» деп анықтауға болады.40 Кейс-ме-
неджмент аясында балаларды қорғау 
мынадай аспектілерді қамтиды:  

-	 Күтім мен қорғауды қажет ететін не-
месе қажет етуі мүмкін КҮБ анықтау; 

-	 КҮБ-ны балаларды қорғау жөніндегі 
жауапты органға қайта жіберу;

-	 Білікті әлеуметтік қызметкердің КҮБ 

қажеттіліктері мен ең жақсы мүдде-
лерін әлеуметтік бағалау;

-	 КҮБ шынымен күтім мен қорғауды қа-
жет ететіндігі туралы шешім қабыл-
дау;  

-	 Қызметтерді бағаланған қажеттілік-
термен және нақты мақсаттармен 
салыстыру және анықтау арқылы 
баланы  жетелеудің жеке жоспарын 
әзірлеу;

-	 Баланы жетелеудің жеке жоспары-
ның орындалуын үйлестіру;

-	 Баланың және отбасының үлгерімін 
бақылау және баланың қажеттілік-
тері өзгерген сайын жоспарға түзету-
лер енгізу; және . 

-	 Мақсатқа жеткеннен кейін істі аяқтау.

Сонымен қатар, отбасы мүшелерін із-
деу және отбасыларды қайта біріктіру 
сияқты ерекше пікірлер жетелеушісі жоқ 
және отбасыларынан ажыратылған ба-
лаларға қатысты.41

Озық тәжірибеге сәйкес және мемлекет-
тің күтім мен қорғауға мұқтаж балаларды 
қорғау міндетін ескере отырып, кейс-ме-
неджмент шеңберінде балаларды қорғау 
функциялары үкіметтің қарамағында қа-
луы тиіс.42



13



14

Шолу  

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл Қазақстандағы ЮНИСЕФ-пен 
әріптестікте және ЕО қаржылық қолдауымен 
«Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі ба-
лаларды қорғау» бағдарламасын іске қосты.  
Бұл Бірлескен жоба ЕО қаржыландыратын 
ЮНИСЕФ-тің жеті елін (Бангладеш, Қазақстан, 
Қырғызстан, Мьянма, Тәжікстан, Таиланд 
және Өзбекстан) қамтитын және 2017 жылдан 
2021 жылға дейін жұмыс істейтін неғұрлым ірі 
бағдарламасының бөлігі болып табылады.

Бірлескен жоба шеңберінде ЮНИСЕФ 
таңдалған үш жерде: Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларында, Түркістан облысында 
КҮБ үшін құқықтарды қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделін әзірлеуге және енгізуді «тестіле-
уге» көмек көрсету үшін Coram International-ді 
консультанттар ретінде тартты. Бұл модельдің 
жалпы мақсаты - КҮБ-ны тиімді қорғауды және 
олардың құқықтарын біртіндеп іске асыруды 
қамтамасыз етуге ықпал ету болып табылады. 

Көші-қон үдерістеріндегі балалардың жағдайы  

2019 жылғы қарашадан бастап 2020 жылғы 
қаңтарға дейінгі кезеңде Coram International 
құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін әзірлеу үшін үш қалада (Нұр-Сұлтан, 
Алматы және Шымкент) КҮБ-ның ахуалына 
зерттеу жүргізді.  Зерттеудің мақсаты бірле-
скен жоба аясында балалардың құқықтарын 
қорғау қызметтерінің моделін әзірлеу туралы 
ақпараттандыру болды.   Зерттеу барысын-
да негізгі назар КҮБ тап болатын тәуекелдер 
мен қиындықтарға; олардың өз қажеттіліктерін 
қанағаттандыру және халықаралық стандарт-
тарға сәйкес өз құқықтарын іске асыру үшін 
қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігіне; КҮБ-ның 
мемлекеттік және жергілікті деңгейлерде ба-
лаларды қорғау жүйесіне біріктірілді ме және 
қандай жолмен біріктірілгеніне; сондай-ақ КҮБ-
ны қорғау жөніндегі қызметтерді ұсынумен ай-
налысатындардың құқықтық нұсқамаларына, 
ұйымдық құрылымдарына және лауазымдық 
нұсқаулықтарына аударылды.   

Зерттеу барысында тестіленетін қалалар-
да КҮБ-нің барлық санаттары басым екенді-
гі анықталды, дегенмен олардың нақты саны 
анықталмаған.  Бұл ішінара әкімшілік дерек-
терді жинау үшін пайдаланылатын көрсет-
кіштердегі олқылықтарға, сондай-ақ бала-
лардың «КҮБ» анықтамасы шегінде тұрақсыз 

болуына және оның шеңберінен шығуына 
байланысты. КҮБ және олардың ата-аналары 
да билікке сенбеуіне немесе депортациядан 
қорқуына байланысты билікке жүгінгісі келмей-
тіндіктен, не болмаса олар қызметтерге мұқтаж 
болғанға дейін олардың көші-қон жағдайы про-
блемалы екенін білмейтіндіктен (мысалы, бала 
ауырып қалғанда немесе мектепті бітіргенде 
және мектепті бітіруі туралы аттестат қажет 
болғанда) айтарлықтай дәрежеде «жасырын» 
болып табылады.      

Сонымен қатар, КҮБ-де осы анықтамаға сәйкес 
келетін балалардың әртүрлі санаттарын ескере 
отырып, әртүрлі қажеттіліктері болуы мүмкін.  
Сондай-ақ, балалар КҮБ анықтамасының бір-
неше санатына сәйкес келіп, көптеген қауіптер 
мен проблемаларға тап болуы мүмкін. КҮБ тап 
болуы мүмкін қауіптер мен қиындықтар: КҮБ 
тап болуы мүмкін тәуекелдер мен қиындықтар:

Білім мен медициналық қы-
зметтерге қол жеткізудегі ке-
дергілер: қатысушылар мек-
тептер мен мед. мекемелер 
балалар мен ата-аналардан 
баланы мектепке тіркеу немесе 
медициналық қызметтерге қол 
жеткізу үшін тіркелмеген немесе 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН
ҮДЕРІСТЕРІНДЕГІ 
БАЛАЛАРДЫҢ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ БІРЛЕСКЕН ЖОБА 

3. 
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заңсыз43 КҮБ бере алмайтын 
баланың жеке сәйкестендіру 
нөмірі сияқты белгілі бір құжат-
тарды ұсынуды сұраған жағдай-
лар болғаны туралы хабарлады.

Заңды қызметтерге қол жет-
кізудегі кедергілер: КҮБ және 
олардың отбасылары құқық 
қорғау органдарымен байла-
нысқа түскен кезде, әсіресе 
ата-аналар ата-ана жауапкер-
шілігінен айырылған жағдайлар-
да және бала ювеналды полици-
ямен байланысқа түскен кезде 
тегін заң қызметтері ұсыныла ма 
екендігі және заң процесінің қай 
кезеңінде ұсынылатыны белгісіз.  
Сонымен қатар, тіркелмеген 
КҚПД және олардың отбасыла-
ры ҮЕҰ-ға олардың құжаттарына 
қатысты мәселелерді (мысалы, 
тіркеу; азаматтық алу; тууды тір-
кеу және т.б.) шешу үшін тегін 
заң қызметтерін ұсынуға сенім 
артады. Бұдан басқа, БҚК 37 
(d) бабы талап ететіндей Алма-
ты мен Шымкенттегі (КТБО) не-
месе Нұр-Сұлтандағы БҚО-да 
бас бостандығынан айырылған 
КҮБ-ға құқықтық және өзге де 
тиісті көмек көрсетілетіні туралы 
ешқандай дәлел болған жоқ;

Әлеуметтік қамсыздандыруға 
қол жеткізудегі кедергілер: 
әлеуметтік қамсыздандырудың 
негізгі қызметтері, әсіресе қиын 
өмір жағдайындағы балалар 
мен отбасыларға көрсетілетін 
қызметтер тек Қазақстан аза-
маттарына немесе Қазақстан-
да тұрақты тұратын шетелдік 
адамдарға немесе азаматтығы 
жоқ адамдарға қолданылады. 
44 Бұл Қазақстанда уақытша 
тұратын немесе заңсыз көші-
қон жағдайындағы әлеуметтік 
қамсыздандыру қызметтерін 
ұсынуға қатысты заңнамада ал-
шақтық тудырады.  Сондықтан 
КҮБ және осы қызметтерге 

43  Заңсыз көші-қон адам Қазақстанға қажетті рұқсатсыз, құжаттарсыз немесе көші-қон қызметі басқармасына 
тіркеусіз келетін немесе қалатын немесе адам Қазақстанда жұмысқа рұқсатсыз немесе шетелдік қызметкерлерді 
жалдауға уәкілетті емес жұмыс берушіде жұмыс істейтін жағдайларға (тұрақты емес еңбек көші-қоны) жатады.
44  Мысалы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" Заңы

құқығы жоқ отбасылар өздерінің 
негізгі қажеттіліктерін, соның 
ішінде тамақ, киім және тұрғын 
үйді қанағаттандыруға көмек-
тесетін қызметтер мен жеңіл-
діктерге қол жеткізуде қиын-
дықтарға тап болуы мүмкін;

Ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған балалар: зерттеу-
лер көрсеткендей, ата-аналары-
ның көші-қоны кезінде туыста-
рына немесе достарына орна-
ластырылған балалар, туысқан-
дарымен немесе басқа туыста-
рымен Қамқоршылық туралы 
келісімді рәсімдейтін сенімхат-
тың болмауына байланысты 
кейіннен билік органдарымен 
көшіріліп, институционалды ме-
кемелерге орналастырылады; 

Қиянат жасау қаупі: зерттеу 
заңсыз көші-қон, құжаттар-
дың болмауы және балалар-
дың еңбек және басқа да қи-
янат жасау  нысандарындағы 
тәжірибесі, сондай-ақ көше-
лердегі қайыршылық арасын-
дағы байланысты анықтады;

Балаларды қорғау немесе 
әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесіне қол жеткізу: қаты-
сушылардың жауаптары көше-
лерде, әсіресе сығандар қа-
уымдастығынан («люля» халқы) 
жұмыс істейтін немесе қайыр 
сұрайтын мигранттардың от-
басыларын билік осал немесе 
зиян келтіру қаупі бар деп та-
нымайтындығын көрсетті.  Осы-
лайша, бұл отбасылар негізінен 
«құқық қолдану» тәсілін, соның 
ішінде балаларды КТБО/БҚО-да 
уақытша ұстауды қолдана оты-
рып қарастырылады, ал поли-
ция ата-аналарға жүгінеді.  Бұл 
отбасылар отбасын қолдау қы-
зметтерінің болмауына байла-
нысты қайта қосылғаннан кейін 
қиын өмір жағдайына оралады;
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Әкімшілік жауапкершілік: ұлт-
тық заңнамаға сәйкес 16 жасқа 
толған адамдар көші-қонға бай-
ланысты құқық бұзушылықтар 
үшін әкімшілік жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін.    Бұл қылмы-
стар негізінен заңсыз көші-қон-
мен байланысты. 16 жасқа дей-
інгі балалардың өздері әкімшілік 
жауапкершілікке тартылмаға-
нымен, дегенмен олардан по-
лиция жауап алуы мүмкін, бұл 
әкімшілік жауапкершілікке және 
ата-аналарына айыппұл салуға 
әкеледі..

Зерттеу балаларды қорғау жүйесінің фраг-
ментациясы және балаларды қорғаудың тағай-
ындалған органының болмауы, күтім мен 
қорғауды қажет ететін КҮБ әртүрлі мүдделі 

органдарға нақтылы үйлестіру мен бағыттау-
сыз жіберілетіндігін көрсетті. КҮБ балаларды 
қорғау жүйесіне сілтеме жасаған жағдайда, 
қатысушылардың жауаптары балалардың бұл 
мәселеге елеулі қатыспайтынын көрсетеді, 
бұл баланың тыңдалу құқығы туралы БҚК  
12-бабына қайшы келеді.    Бұл баланың қазір-
гі жағдайда немесе болашақта дәрменсіз және 
ыңғайсыз сезінуіне әкелуі мүмкін.  

КТБО/БҚО - бұл қамауда ұстау орындары. Зерт-
теу барысында КҮБ КТБО-да/БҚО-да олардың 
көші-қон мәртебесі негізінде ғана немесе бала-
ларды қоғамдастыққа орналастырудың уақыт-
ша балама нысандарының болмауына байла-
нысты көбірек уақытқа қалып қоятын жағдайлар 
анықталды.    Бұл Қазақстанның БҚК бойынша 
міндеттемелерін бұзу болып табылады және 
шұғыл түрде реформалауды қажет етеді.
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БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ – 
КТБО/БҚО

Шолу

45  В целом на основании описания, предоставленного Комитетом по правам ребенка в КПР, 
Замечание общего порядка № 6, пункт 7.
46  КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 8.

Бірлескен жоба шеңберінде озық практикаға 
сәйкес балаларды қорғау туралы істерді жүр-
гізу жөніндегі функцияларды бірыңғай үкіметтік 
органға жүктеу туралы ұсыным шығарылды. 
Әртүрлі жергілікті өзін-өзі басқару органдары-
ның өкілеттіктері мен мүмкіндіктерін егжей-тег- 
жейлі қарастырғаннан кейін КТБО (Алматы 
мен Шымкентте) және БҚО (Нұр-Сұлтанда) 
Бірлескен жоба барысында осы функцияларды 
орындау үшін ең қолайлы болады деген шешім 
қабылданды. Алайда, үш жасқа дейінгі бала-
лар Денсаулық сақтау департаментінің юрис-
дикциясына жатады. ЮНИСЕФ-тің Денсаулық 
сақтау министрлігімен және басқа да мүдделі 
органдармен әріптестікте 3 жасқа дейінгі бала-

лардың құқықтарын қорғау жөніндегі кейс-ме-
неджментті нығайту бойынша бірлесіп салған 
күш-жігерін ескере отырып, 3 жастан асқан ба-
лалар Бірлескен жоба шеңберінде КТБО/БҚО 
сынақтан өткізген модельге енгізілмейді деп 
шешілді.

Бірлескен жобаның шеңберінде, таңдалған 
өңірлердегі үш жастан бастап барлық КҮБ ба-
ланың ата-аналарыңың қамқорлығынсыз 
қалу-қалмауына байланысты емес күтім мен 
қорғауды қажет екендігі жайлы пайымдауға не-
гіздеме бар болса, КТБО/ БҚО тағайындалған 
кейс-менеджерге жіберілуі керек.

«Күтім мен қорғауды қажет ететін бала» - бұл оған айтарлықтай зиян келтірілу 
қаупі бар немесе зардап шегетін бала.      

«Зиян келтіру» дегеніміз - қатыгездік немесе физикалық, психикалық, интеллек-
туалдық, эмоционалды немесе мінез-құлық денсаулығының нашарлауы немесе 
дамуы, оның ішінде басқа адамға жасалған қиянат нәтижесінде көру немесе есту 
қабілетінің бұзылуы.  Зиян физикалық, жыныстық немесе психологиялық зор-
лық-зомбылықтан, немқұрайдылықтан немесе қиянат жасаушылықтан туындауы 
мүмкін.  

«Жетелеушісі жоқ және отбасынан ажыратылған балалар» айтарлықтай зиян 
келтіру салдарынан зардап шегетін немесе осындай қауіпке ұшырауы мүмкін ба-
лалар ретінде қарастырылады және сол үшін «күтім мен қорғауды қажет ететін 
бала» деген анықтамаға жатқызылады.

«Жетелеушісі жоқ бала» ата-анасының екеуінен де және басқа да туыстарынан 
ажыратылған және заң немесе дәстүр бойынша жауапты болатын ересек адам 
қамқорлық жасамайтын балаларды білдіреді.45

«Өз отбасыларынан ажыратылған балалар» - бұл ата-анасының екеуінен де 
немесе бұрынғы заңды өкілінен ажыратылған балалар, бірақ міндетті түрде басқа 
туыстарымен ажыратылмаған балалар. Бұл ұғым басқа ересек отбасы мүше-
лерінің жетелеуімен жүретін балаларды қамтуы мүмкін.46

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН 
ҚОРҒАУ БОЙЫНША 
ҚЫЗМЕТТЕР МОДЕЛІНЕ ШОЛУ

4. 
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Баланы КТБО/БҚО-ға  жіберу баланың КТБО/
БҚО-да міндетті түрде  тұруы керек деген-
ді білдірмейді. Оның орнына, бала баланың 
мүдделеріне сәйкес келетін нәрсеге байланы-
сты отбасымен немесе қоғамдағы балаларды 
орналастырудың балама түрінде бола алады. 
Осы модельге сәйкес баланың қажеттіліктерін 
бағалау үшін жауапкершілік, баланың күтім мен 
қорғауға мұқтаждығын анықтау, сондай-ақ ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне жауап беретін Ба-
ланы жетелеудің жоспарын әзірлеу, үйлестіру 
және бақылау КТБО/БҚО үйлестірушісіне 
және тағайындалған Әлеуметтік қызметкерге 

жүктеледі. Бұл КТБО/БҚО күтім мен қорғау-
ды қажет ететін және ата-аналарымен/ заңды 
өкілдерімен, сондай-ақ балаларды орналасты-
рудың балама нысандарына орналастырылған 
немесе КТБО/БҚО аумағында тұратын үш 
жастан бастап КҮБ кейс-менеджментін қамта-
масыз етеді дегенді білдіреді.    

Күтім мен қорғауды қажет ететін үш жасқа дей-
інгі балалар әлі де қамқоршылық және қамқор-
шылық органы мен денсаулық сақтау департа-
ментінің құзыретіне кіреді..

Ашық  режим

Қазақстанның КҮБ бойынша халықаралық мін-
деттемелерін ескере отырып, КТБО/БҚО Бала-
лардың құқықтарын қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделіне сәйкес, әдетте, ашық режимде 
жұмыс істеуі тиіс.  Бұл дегеніміз, КТБО-да/БҚО 
уақытша тұрғын үй блогында тұратын КҮБ жер-
гілікті мектепке баруы керек, дегенмен КТБО/
БҚО баланың мектепте өткізіп алғанының 
есесін толтыруына және қоғамдық өмірге енуі-

не көмектесу үшін репетиторлық және басқа да 
қолдау көрсете алады. Адам құқықтары жөнін-
дегі уәкіл, Балаларды қорғау комитеті, ЮНИ-
СЕФ және іріктелген ҮЕҰ Қазақстан азаматы 
сияқты негізде қоғамдастықтағы КҮБ мектебіне 
қабылдау және бару мүмкіндігін қамтамасыз 
ету үшін тест үлгілерін пысықтаудың үш өңірін-
дегі білім департаменттерімен жұмыс істейді.

Тәуелсіз қолдау қызметінің мақсаты 

Жетелеушісі жоқ және отбасыларынан ажы-
ратылған балалармен байланысты істерді қа-
рауға байланысты процестер көбінесе күрделі 
болып табылады, өйткені шешімдерді бірне-
ше билік органдары, соның ішінде КТБО/БҚО, 
Қорғаншылық және қамқорлық органы және 
Білім басқармасы, Кәмелетке толмағандар ісі 
жөніндегі комиссия, Көші-қон қызметі басқар-
масы және т.б. қабылдайды.  Бала тіпті қыл-
мыстық немесе әкімшілік іс жүргізуге, мысалы, 
адам саудасының құрбаны ретінде тартылуы 
мүмкін.    Сондықтан, балаға бағыт беріп, 
эмоционалды қолдау көрсетіп, оған жүйеде 
бағдарлануға көмектесетін және барлық тиісті 
органдардың баланың қажеттіліктерін (заңды, 
әлеуметтік, медициналық, психологиялық, ма-
териалдық, білім беру немесе басқа қажеттілік-
тер болсын) қамтамасыз ету үшін бақылаушы 
тұлға ретінде әрекет ететін тәуелсіз адамының 
болуында қажеттілік бар.   

Бұдан басқа, жетелеушісі жоқ және отбасы-
ларынан ажыратылған мигрант балалар, сон-
дай-ақ КТБО/БҚО нысаналы тобы болып табы-
латын КҮБ-ның басқа да санаттары олардың 
билікпен не үшін байланыс жасайтыны жөнінде 
шатасып қалуы немесе өз ісінің мәртебесін біл-
меуі мүмкін.   Билік шешімдерінің балаға әсері 
елеулі болуы мүмкін және егер бұл баланың 

ең жақсы мүдделеріне жауап берсе, баланы 
басқа мемлекетке көшіруді немесе оны ата-а-
насының қамқорлығынан алуды қамтуы мүмкін. 
Мұндай жағдайларда өз көзқарастарын қалып-
тастыра алатын балалардың өз көзқараста-
рын еркін білдіруге мүмкіндігі болуы және бұл 
көзқарастары БҚК-нің 12-бабына сәйкес естілу 
құқығы сияқты олардың жасы мен жетілунің 
ескерілуі маңызды.    Бұл процесті жеңілдету 
үшін балаға мынадай мақсатта тәуелсіз тұлға 
қойылуы керек: 
•  Баланың неліктен билікпен байланысқа 

түскенін және болып жатқан процесті түсін-
діру үшін;  

•  Баланы оның ісінің барысы туралы хабар-
дар ету үшін;  

•  Баланың қазіргі және болашақ жағдайына 
қатысты көзқарасын, тілектері мен сезім-
дерін анықтау үшін;  

•  Балаға өз көзқарастарын, тілектері мен 
сезімдерін шешім қабылдайтын органдарға 
жеткізуге көмектесу үшін; 

•  Балаға, егер қабылданған шешім оның 
көзқарастарына, тілектері мен сезімдеріне 
қайшы келсе, неге осындай немесе басқа-
лай шешім қабылданғанын түсіндіру үшін.
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Бұл қызметтерді ұсыну тәртібі мемлекеттен 
мемлекетке өзгереді.  Қазақстан заңнамасына 
сәйкес, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалардың немесе жетімдердің заңды өкілі, 
әдетте, балаға КТБО/БҚО немесе балалар 
үйі сияқты орналастырудың балама түрлерін 
ұсынатын ұйымның басшысы болып табылады. 
Алайда, КТБО/БҚО сияқты балаларды орнала-
стырудың көптеген балама түрлері бала тура-
лы шешім қабылдауға уәкілетті мемлекеттік 
органдар болып табылады, яғни бұл олардың 
жоғарыда сипатталған рөлді қабылдауы үшін 
жеткілікті дәрежеде тәуелсіз еместігін білдіреді.   
Бірлескен жоба шеңберінде әрбір таңдалған 
өңірде іріктелген ҮЕҰ (мысалы, Адам құқықта-
ры мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан 
халықаралық бюросы; «Сана Сезім» әйелдер 
бастамалары құқықтық орталығы; «Родник» әй-

елдер мен балаларға арналған әлеуметтік-пси-
хологиялық оңалту және бейімдеу орталығы) 
тәуелсіз қолдау қызметтерін ұсынатын бола-
ды. Бұл дегеніміз, Үйлестіруші немесе уәкілетті 
Әлеуметтік қызметкер ҮЕҰ-дан өз қызметкер-
лерінің бірін балаға тәуелсіз қолдаушы ретінде 
тағайындай ала ма екенін сұрауы үшін бала-
ның ісін қараудың басында ҮЕҰ-ға хабарласуы 
керек.  

ҮЕҰ-ны қолдаудың тәуелсіздігін қамтамасыз 
ету үшін, егер оларда баламен қандай да бір 
жанжал немесе ықтимал мүдделер қақтығы-
сы болса, ҮЕҰ-ға бұл рөлді өз мойнына алуға 
рұқсат етілмейді, бұл әрбір жеке істің фактілері 
негізінде қабылдануы тиіс шешім болып табы-
лады. 

Апробациялайтын ҮЕҰ ұсынатын тәуелсіз қолдау қызметі  

Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделіне сәйкес ҮЕҰ «қызметтерді жет-
кізуші» рөлін өздеріне алады. Бұл дегеніміз, 
ҮЕҰ қамқорлыққа және қорғауға мұқтаж болуы 
мүмкін баламен байланыста болған сайын, 
егер бала 3 жасқа толған немесе асқан болса, 
ол баланы КТБО/БҚО-ға өз ісін жүргізу үшін 
жіберуі керек (немесе 3 жасқа дейінгі Қамқор-
шылық және қорғаншылық органына). Егер 
КТБО/БҚО ҮЕҰ көрсететін қызметтер баланың 
қажеттіліктеріне сәйкес келеді деп санаса, 
КТБО/БҚО ҮЕҰ-ға хабарласып, Баланы жете-
леудің жеке жоспары шеңберінде қажетті қыз-
меттерді көрсетуді сұрауы мүмкін.  Алайда мұн-
дай жағдайларда баланың ісін жүргізу КТБО/
БҚО Үйлестірушісінде қалады. Балама ретінде, 
КТБО/БҚО-да іс жүргізіліп жатқан КҮБ-ға тәу-

елсіз қолдау көрсетуді ҮЕҰ өзі мен бала ара-
сында дау-жанжал немесе ықтимал мүдделер 
қақтығысы болмаған жағдайда жүзеге асыруға 
болады (толығырақ жоғарыда қараңыз).

Егер бала күтім мен қорғауды қажет етпей-
тін болса және балаларды қорғау үшін КТБО/
БҚО-ға (3 жастан асқан балалар үшін) немесе 
Қорғаншылық және қамқоршылық органға (3 
жасқа дейінгі балалар үшін) жүгінудің қажеті 
болмаса, КҮБ заңды, әлеуметтік қолдау немесе 
психологиялық кеңес алу үшін тікелей ҮЕҰ-ға 
жіберілуі мүмкін. Мұндай жағдайларда бала-
ның ісін жүргізуге ҮЕҰ жауапты болады. Мұндай 
жағдайларда баланың ісін жүргізуге ҮЕҰ жауап-
ты болады.  

Басқа мүдделі органдардың КҮБ анықтауы және қайта бағыттауы  

Құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін іске асыру үшін КҮБ-мен байланысқа 
түсетін барлық адамдар (мұғалімдер; ювенал-
дық полиция; шекара қызметінің қызметкерлері; 
қорғаншылық және қамқорлық орган органдар; 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ко-
миссиялар және т.б.) күтімді, қорғауды немесе 

қолдауды қажет ететін КҮБ-ны анықтап, олар-
ды дереу тиісті органға (КТБО/БҚО, Денсаулық 
сақтау департаменті немесе ҮЕҰ) беруі тиіс. 
Бұл мүдделі органдар сондай-ақ балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
іске асыру үшін КТБО/БҚО және ҮЕҰ-мен ынты-
мақтасатын болады. 

Үйлестіру комитеті

КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер 
моделін іске асыру жұмысқа қатысушы барлық 
мүдделі тараптардың қатысуын және бейілділі-
гін талап етеді. Барлық мүдделі тараптардың 
қатысуынсыз және бейілділігінсіз КҮБ қажетті 

қорғау қызметтерін алу үшін КТБО/БҚО немесе 
ҮЕҰ-ға жіберілмейді. Осы себепті, үш аймақтың 
әрқайсысында балалардың құқықтарын қорғау 
қызметтерінің моделін жүзеге асыруды бақылау 
және оны жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін 
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мүдделі тараптарға басшылық беру үшін пәна-
ралық Үйлестіру комитеті құрылуы ұсынылады. 

Үйлестіру комитетінің негізгі мақсаты жеке 
кейстерді бақылау емес. Үйлестіру коми-
теті КҮБ істерін тиімді ведомствоаралық үй-
лестіруді қамтамасыз етуге және модельді іске 
асыру кезінде осы балаларды қорғау жөнін-
дегі қызметтерді ұсынудағы қайталану мен 
олқылықтарды жоюға уәкілетті болуға тиіс. 
Осылайша, Үйлестіру комитеті тестілеуді өткізу 
барысында құқықтарды қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделін енгізуге байланысты кез келген 
мәселелерді талқылау және шешу үшін мүдделі 
тараптар үшін форум ретінде жұмыс істеуі тиіс, 
мұндай мәселелер, мысалы, кейбір мүдделі 
органдар күтім мен қорғауды қажет ететін үш 
жастан асқан КҮБ-ны оларға қажетті қызметтер 
көрсету үшін КТБО/БҚО- ға қайта бағыттауды 
ресімдемейтінін қамтуы мүмкін. 

Үйлестіру комитеті әрбір өңірде КҮБ-мен жұмыс 
істеуге қатысатын қалалық және облыстық дең-
гейдегі барлық мүдделі тараптардың өкілдері-
нен, соның ішінде: 

•  КТБО (Алматы және Шымкентте/Түркістан 
облысында) немесе БҚО (Нұр-Сұлтанда);

•  Бірлескен бағдарлама шеңберінде ЮНИ-
СЕФ іріктеп алған ҮЕҰ (мысалы, Адам 
құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі 
Қазақстан халықаралық бюросы; 

• «Сана Сезім» әйелдер бастамалары 
құқықтық орталығы; «Родник» әйелдер мен 
балаларға арналған әлеуметтік-психологи-
ялық оңалту және бейімдеу орталығы);

•  ЮНИСЕФ;

•  Әкімнің Орынбасары;

•  Комиссия кәмелетке толмағандардың істері 
және олардың құқықтарын қорғау;

•  Қорғаншылық және қамқоршылық орган;

•  Білім департаменті / Білім бөлімі;

•  Денсаулық сақтау басқармасы;

•  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау де-
партаменті;

•  Ішкі істер департаменті (кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі инспекция; по-
лиция; және көші-қон қызметі);

•  Шекара қызметі;

•  Сот органдары;

•  Прокуратура.

Әрбір өкілді ол жұмыс істейтін орган тағайын-
дайды.  Өкіл өзінің тиісті мекемесінде жедел 
шешімдер қабылдау үшін жеткілікті өкілеттік-
терге ие болуы керек.  Үйлестіру комитеті қыз-
метінің рәсімдері бойынша басшылық ережелер 
А-қосымшасында келтірілген.

ЮНИСЕФ рөлі 

Бірлескен жобаны жүзеге асыру барысында 
ЮНИСЕФ іріктелген ҮЕҰ, КТБО/БҚО, арнайы 
органдар мен балалардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтер моделін әзірлеу және іске 
асыру мәселелері жөніндегі үйлестіру комитеті-
не қолдау көрсететін және консультация беретін 
болады. Coram International ЮНИСЕФ консуль-

танттары ретінде сондай-ақ көші-қон проце-
стерінде балаларға қолдау көрсету мәселелері 
бойынша КТБО/БҚО және ҮЕҰ персоналына 
Нұсқаулық және оқыту, сондай-ақ мамандарды 
ведомствоаралық жұмыс хаттамаларын жүзеге 
асыру бойынша оқыту жүргізетін болады.
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А-ҚОСЫМШАСЫ. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ РӘСІМДЕРІ БОЙЫНША 
БАСШЫЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР 
Үйлестіру комитетінің рөлі КҮБ кейс-менед-
жментін тиімді ведомствоаралық үйлестіруді 
қамтамасыз ету және балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі қызметтер моделін іске асыру 
барысында осы балаларды қорғау және әлеу-
меттік қолдау жөніндегі қызметтерді ұсынудағы 
қайталану мен олқылықтарды жою болып та-
былады. 

Үйлестіру комитетінің мүшелері өз мүшелерінің 
арасынан төрағаны тағайындайды. Егер төраға 
осы рөлді орындау үшін басқа тұлғаны тағай-
ындамаса, бағдарлама басшысы немесе ірік-
телген ҮЕҰ бағдарламасының үйлестірушісі 
үйлестіру комитетінің хатшысы функцияларын 
орындайды.

Хатшы:

• Айына бір рет (ал бірінші жылдан кейін - әр-
бір екі ай сайын), сондай-ақ Үйлестіру коми-
тетінің кезектен тыс отырыстарын шақыру 
және өткізуге жәрдемдесуге;

•  Үйлестіру комитеті отырыстарының хатта-
маларын оның барлық мүшелері арасында 
жасау және таратуға;

•  Үйлестіру комитеті мүшелерінің және басқа 
да мүдделі тараптардың арасында тиісті 
есептер мен құжаттарды уақтылы таратуға 
жауапты.

Үйлестіру комитеті:

•  Қалада құқықтарды қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделінің енгізілуін, оның ішінде мо-
дельдің аралық және жыл сайынғы шолуы 
арқылы бақылау үшін;

•  Модельді енгізу барысында туындайтын, 
әсіресе КҮБ-ға байланысты істерді қарау 
кезінде қайта бағыттау және ведомствоара-
лық үйлестіру жағдайларына қатысты жоға-
ры деңгейдегі кез келген жедел міндеттерді 
талқылау үшін форум ретінде жұмыс істеуге; 
сондай-ақ

•  Модельді тиімді енгізу жолындағы кез келген 
кедергілерді жою үшін қабылдануы тиіс қа-
дамдарды келісуге жауапты.

Үйлестіру комитетінің мүшелері мынадай мін-
деттерді атқарады:

•  Модельдің табысты іске асырылуын қамта-
масыз ету үшін барлық ақылға қонымды ша-
раларды қабылдау;

•  Айына бір рет/екі айда бір рет өткізілетін 
отырыстарға және үйлестіру комитетінің ке-
зектен тыс отырыстарына, сондай-ақ жар-
тыжылдық және жыл сайынғы шолуға қаты-
су (төменде толығырақ талқыланады);

•  КТБО / БҚО немесе ҮЕҰ және модельдің та-
бысты енгізілуін қамтамасыз ету үшін осы 
тұлғаны білдіретін орган арасындағы байла-
нысты қолдау;

•  Егер олар осы тұлға ұсынатын ұйымды 
басқаруға тікелей қатысты болса, модельді 
іске асыру кезінде туындайтын кез келген 
проблемаларды шешу үшін барлық ақылға 
қонымды шараларды қабылдау. 

Үйлестіру комитеті:

•  Кез келген басқа тиісті органды немесе жеке 
тұлғаны үйлестіру комитетінің мүшесі етіп 
тағайындай алады.  Мүшелік құрам айына 
бір рет/екі айда бір рет өткізілетін отыры-
старда үйлестіру комитетінің жай көпшілік 
даусымен бекітіледі;

•  Кез келген басқа тиісті тұлғаны немесе ор-
ганды Үйлестіру комитетінің отырысына қа-
тысуға және сөз сөйлеуге шақыруға; және

•  Міндеттерін неғұрлым тиімді жүзеге асыру 
мақсатында қызметтер моделінің функция-
ларын өзгерту жөнінде ұсынымдар шығара-
ды.

Үйлестіру комитетінің отырыстарында ауызша 
баяндамалар ұсынылады:

• Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы, 
ҮЕҰ жұмыс істейтін істердің санаты мен саны, 
туындаған кез келген қиындықтар және көр-
сетілетін қызметтер моделін іске асыруға қа-
тысы бар кез келген басқа да тиісті мәселе-
лер туралы ҮЕҰ бағдарламасының басшысы 
хабарлайды. ҮЕҰ бағдарламасының басшы-
сы Үйлестіру комитетінің осыған байланысты 
кез келген сұрақтарына жауап береді; 
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• КТБО/БҚО директоры модельге сәйкес ба-
лалардың құқықтарын қорғауға байланысты 
істерді жүргізу туралы, КТБО/БҚО жұмыс 
істейтін істердің санаттары мен саны тура-
лы, туындаған кез келген қиындықтар тура-
лы және модельді енгізуге байланысты кез 
келген басқа да тиісті мәселелер туралы ха-
барлайды.  КТБО/БҚО директоры үйлестіру 
комитетінің осыған байланысты кез келген 
сұрақтарына жауап береді;

• Үйлестіру комитетінің басқа мүшелері мо-
дельді тестілеу кезінде өз ұйымдарының 
тәжірибесі туралы есеп береді.

Үйлестіру комитетінің кезектен тыс отырыста-
рын, егер бұл қажет деп саналса, хатшы кез 
келген басқа уақытта шақыра алады.

Үйлестіру комитеті қызмет көрсету моделі-
не аралық және жыл сайынғы шолу жүргізеді.  
Әрбір шолу үйлестіру комитетінің ресми оты-
рысынан тұрады, оның барысында Үйлестіру 
комитетінің әрбір мүшесі өз құзыреті шеңберін-
де жұмыс барысы туралы жазбаша баянда-
ма ұсынады. Үйлестіру комитетінің мүшелері 
осы баяндамаларға статистикалық деректер 
мен берілген істер, туындаған проблемалар, 
орталықтың жұмысын жақсарту жөніндегі ұсы-
нымдар және олардың ағымдағы күнге жалпы 
бағасы туралы ақпаратты қамтиды.  

Жыл сайынғы шолуларға қосымша Үйлестіру 
комитеті бірінші жыл ішінде көрсетілетін қы-
зметтер моделінің жұмысына жартыжылдық 
шолу жүргізеді. Жарты жылдық шолудың фор-
маты жылдық шолумен бірдей болуы тиіс. 
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В-ҚОСЫМШАСЫ. ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖҰМЫС 
ХАТТАМАЛАРЫ 
1. КІРІСПЕ
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 
және Түркістан облысында барлық мемлекеттік 
немесе қоғамдық лауазымды тұлғалар, маман-
дар мен практиктер (бірлесіп «мамандар» деп 
аталады) көші-қон процестерінде балалармен 
жұмыс істеу кезінде осы ведомствоаралық жұ-
мыс хаттамаларын (КҮБ) қолдануы тиіс. 

Бұл жұмыс хаттамаларының жалпы мақса-
ты көші-қон процестерінде балаларды тиімді 
қорғауды және олардың өз құқықтарын пайда-
лану мүмкіндігін қамтамасыз етуге ықпал ету 
болып табылады.

Бұл жұмыс хаттамалары қазақстандық заңна-
маға, сондай-ақ БҰҰ-ның Бала құқықтары тура-
лы Конвенциясына және басқа да халықаралық 
стандарттар мен балаларды қорғау құқықтары 
саласындағы озық практикаға негізделген. 

Атап айтқанда, ұлттық заңдар мен нормативтік 
актілер қандай да бір нақты мәселе туралы 
үндемеген жағдайда, бұл маманның БҰҰ-ның 
Бала құқықтары туралы Конвенциясына және 
осы жұмыс хаттамаларында жазылған бала-
лардың құқықтарын қорғау саласындағы басқа 
да халықаралық стандарттар мен озық тәжіри-
беге сәйкес әрекет етуіне кедергі келтірмейді.

Бұл ведомствоаралық хаттамаларды мез-
гіл-мезгіл қолданылатын әлеуметтік алыстату 
немесе карантин шараларын ескере отырып 
бейімдеу қажет болуы мүмкін (мысалы, жеке 
кездесулердің орнына виртуалды жиналы-
старға қатысу). Алайда бұл түзетулер осы 
ведомствоаралық жұмыс хаттамаларының 3 
бөлімінде көрсетілген басшылық қағидаттары-
на сәйкес келуі тиіс.

2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 
Осы ведомствоаралық жұмыс хаттамаларының 
мақсаттарына қатысты мынадай терминдердің 
келесідей мағыналары бар:  

«Дауланатын жастағы бала» - бұл өзін бала 
деп мәлімдейтін, бірақ оның жасын растайтын 
ешқандай ресми құжаттары жоқ және оның 
бала мәртебесін немесе жасын мемлекеттік 
орган даулайтын тұлға.

«Бала» - бұл 0-ден 18 жасқа дейінгі жеке тұлға.

«Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе 
«КҮБ» келесі санаттардың біреуіне немесе бір-
нешеуіне жататын балаларды білдіреді:

• Дети, являющиеся мигрантами, • Мигрант-
тар болып табылатын, жалғыз немесе өз от-
басыларымен қоныс аударатын балалар  

•  Ата-анасының біреуі немесе екеуі де неме-
се заңды өкілі басқа елге қоныс аударғанға 
дейін Қазақстан аумағында қалған балалар;

•  Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған 
балалар;  

•  Қазақстанға оралған немесе Қазақстанға 
шыққан елі ретінде қайтарылған балалар.

Бұл анықтама қандастарды (оралмандарды) 
қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер 

балаларды, босқын балаларды және адам 
саудасының құрбандары болған балаларды 
қамтиды.

«Күтім мен қорғауды қажет ететін бала» - 
бұл баланың ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалғанына немесе жетім болып қалғанына қа-
рамастан, айтарлықтай зиян келтіруден зардап 
шегетін немесе ұшырайтнын кез келген бала.  

«Балалардың құқықтарын қорғау бойын-
ша кейс-менеджмент» Ведомствоаралық 
үйлестіру жөніндегі нұсқаулықтың 2-бөлімінің 
Мигрант балаларды балаларды қорғау жүйесі-
не интеграциялау   бөлігінде баяндалған мәнді 
білдіреді. 

«Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері бойынша отырыс» - бұл барлық тиісті 
ақпаратты қарау және балаға күтім жасауда 
отбасын қалай қолдау керектігін және оның 
құқықтарын қалай қорғау керектігін жоспарлау 
үшін баламен және отбасымен жұмыс істейтін 
мамандардың құпия кеңесі.  

«Баланы қорғау жоспары» - бұл баланы одан 
әрі зиян келтіруден, баланың денсаулығы мен 
дамуына ықпал етуден, сондай-ақ бала ата-а-
насымен немесе заңды өкілімен бірге өмір 
сүруді жалғастыра отырып, балаға күтім жасау-
да отбасын қолдаудан қорғау жоспары.
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Адамның «шыққан елі» оның азаматтығының 
елі немесе егер баланың азаматтығы болмаса, 
тұратын елі болып табылады.

«Бас бостандығынан айыру» адамды ұста-
удың, түрмеге қамаудың кез келген нысанын 
немесе кез келген сот, әкімшілік немесе өзге 
де мемлекеттік органның өкімі бойынша осы 
адамға өз қалауы бойынша шығуға рұқсат етіл-
мейтін адамды қоғамдық немесе жеке күзетпен 
ұстау орнына орналастыруды білдіреді.47 Бала-
ны жабық режим қолданылатын КТБО/БҚО-ға 
орналастыру оны бас бостандығынан айыру 
ретінде қаралады.

«Ұзақ мерзімді шешім» - бұл баланың ең жақ-
сы мүдделеріне жауап беретін КҮБ құрылғысы-
ның ұзақ мерзімді, тұрақты түрі.   

«Қиянат жасау» баланы пайдалану актісін біл-
діреді, оның ішінде: 

•  Мәжбүрлі еңбекті және қауіпті болуы неме-
се баланы оқытуға кедергі келтіруі немесе 
оның денсаулығына немесе дене бітімінің, 
ақыл-ойының, рухани, моральдық немесе 
әлеуметтік дамуына зиян келтіруі мүмкін кез 
келген басқа жұмысты қоса алғанда, эконо-
микалық қанаушылық арқылы;  

•  Есірткіні заңсыз өндіру және айналымға 
салу үшін қиянат жасау арқылы;    

•  Жыныстық қиянат жасаушылық және жыны-
стық қол сұғушылық, атап айтқанда баланы 
кез келген заңсыз жыныстық белсенділік-
ке көндіру немесе мәжбүрлеу, балаларды 
жезөкшелік немесе басқа да заңсыз жыны-
стық жүріс-тұрыс үшін қанау мақсатында 
пайдалану және балаларды порнографи-
ялық спектакльдер мен материалдарда қи-
янат жасау мақсатында пайдалану арқылы; 
сондай-ақ    

•  Балаларды ұрлау, сату немесе сауда жасау 
немесе балаларға қиянат жасаудың кез кел-
ген басқа түрлері, соның ішінде құлдық, құл-
дыққа ұқсас практика, құлдық еңбек немесе 
ағзаларды алу арқылы.48

«Отбасы Кодексі» бұл мерзім сайын ен-
гізілетін түзетулермен Қазақстан Республика-
сының 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) 
және отбасы туралы кодексі.

47  Бас Ассамблеяның 1990 жылғы 14 желтоқсандағы 45/113 қарарымен қабылданған бас бостандығынан 
айырылған кәмелетке толмағандарды қорғауға арналған Біріккен Ұлттар Ұйымының қағидалары, 11(b) - тармақ.
48  Көші-қон жөніндегі ХКҰ Глоссарийіндегі (2019 ж.) «балаларды пайдалану» анықтамасына және Адамдарды, 
әсіресе әйелдер мен балаларды сатудың алдын алу мен жолын кесу және ол үшін жазалау туралы хаттаманың 
(Палермо хаттамасы) 3 (а)-бабындағы сипаттамасына сәйкес

«Зиян келтіру» қатыгездікпен қарауды неме-
се физикалық, психикалық, зияткерлік, эмоци-
оналды немесе мінез-құлық денсаулығының 
немесе дамуының нашарлауын, оның ішінде 
басқа адамға қатыгездікпен қарау нәтижесін-
де көру немесе есту қабілетінің бұзылуын біл-
діреді.  Зиян физикалық, жыныстық немесе 
психологиялық зорлық-зомбылықтан, менсін-
беушіліктен немесе қиянат жасаушылықтан 
туындауы мүмкін.      Зиян физикалық, жы-
ныстық немесе психологиялық зорлық-зом-
былықтан, немқұрайдылықтан немесе қиянат 
жасаушылықтан туындауы мүмкін.  

«Бірлескен жоба» Қазақстан Республикасын-
дағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл ЮНИ-
СЕФ-пен әріптестікте және Еуропалық Одақтың 
қаржыландыруымен және қолдауымен баста-
машылық еткен көші-қон процестерінде бала-
ларды қорғау жөніндегі бағдарламаға жатады, 
оның шеңберінде Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі қызметтер модельдері әзірле-
неді және сынақтан өткізіледі.

«Үйлестіруші» - бұл балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі қызметтер моделіне сәйкес 
күтім мен қорғауды қажет ететін КҮБ-ның жеке-
леген істерін басқару және мониторингтеу үшін 
жауап беретін КТБО/БҚО қызметкері. 

«Мигрант» немесе «көші-қон» адамның Қа-
зақстан шегінде болсын немесе Қазақстан-
ның халықаралық шекарасы арқылы болсын 
уақытша немесе тұрақты негізде өзінің әдеттегі 
тұрғылықты жерінен тысқары кез келген орын 
ауыстыруын білдіреді. 

«Модель» немесе «құқықтарды қорғау 
жөніндегі қызметтер моделі» 3-бөлімде си-
патталғандай, Бірлескен жоба шеңберінде 
Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында 
және Шымкент қаласында/Түркістан облысын-
да тестіленетін балаларды қорғау жөніндегі 
кейс-менеджмент бойынша қызметтерді және 
КҮБ үшін қосалқы қызметтерді ұсыну жүйесіне 
жатады.

«Жеке деректер» адамның жеке басын аша-
тын кез келген ақпаратты немесе ақпарат 
жиынтығын білдіреді.

«Маман» - бұл кез келген мемлекеттік немесе 
қоғамдық лауазымды тұлға, кәсіпқой немесе 
практик.



26

«Өз отбасыларынан ажыратылған бала-
лар» - бұл ата-анасының екеуінен де немесе 
бұрынғы заңды өкілінен ажыратылған балалар, 
бірақ міндетті түрде басқа туыстарымен ажы-
ратылмаған балалар.   Бұл ұғым басқа ересек 
отбасы мүшелерінің жетелеуімен жүретін бала-
ларды қамтуы мүмкін.49

«Әлеуметтік қызметкер» - бұл балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделі-
не сәйкес күтім мен қорғауды қажет ететін КҮБ 
әлеуметтік қызметтер көрсету үшін тағайын-
далған КТБО/БҚО қызметкері.

Егер адам өзінің заңнамасына сәйкес қандай 
да бір мемлекеттің азаматы болып саналмаса, 
ол «азаматтығы жоқ» болып табылады.

49  БҚК, № 6 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 8-тармақ.
50  Жалпы алғанда, баланың құқықтары жөніндегі комитет берген сипаттама негізінде № 6 Жалпы тәртіптегі 
ескертуі, 7-тармақ.
51  БҚК комитеті, № 6 Жалпы тәртіптегі ескерту,  60 тармақ.

«Қолдау көрсету» 3.3-бөлімде қысқаша ба-
яндалғандай, бірлескен жоба шеңберінде ҮЕҰ 
тестілейтін қызметтерге жатады. Ведомствоа-
ралық үйлестіру жөніндегі басшылық, оған осы 
жұмыс хаттамалары қоса беріледі.

«Балаларды саудалау» баланы пайдалану 
мақсатында азғырып тартуды, тасымалдауды, 
беруді, паналауды немесе алуды білдіреді.  Ба-
лаларды сатуға ішкі және халықаралық жалдау, 
тасымалдау, беру, жасыру немесе пайдалану 
мақсатында баланы алу кіреді.

«Жетелеушісі жоқ балалар» ата-анасының 
екеуінен де және басқа да туыстарынан ажы-
ратылған және заң немесе дәстүр бойынша 
жауапты болатын ересек адам қамқорлық жа-
самайтын балаларды білдіреді50.

3. БАСШЫЛЫҚ ҚАҒИДАТТАРЫ 

Барлық мамандар ведомствоаралық үйлестіру 
жөніндегі нұсқауда және осы ведомствоаралық 
жұмыс хаттамаларында жазылған балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
енгізу кезінде мынадай қағидаттарды қолдануы 
тиіс: 

3.1  Балаға қатысты барлық іс-әрекеттерде 
баланың ең жақсы мүдделері маңызды. 
Бала асырап алынған жағдайда баланың 
мүдделерін барынша қамтамасыз етуге 
бірінші кезекте көңіл бөлінеді;

3.2  Баланың өмір сүру, күн көру және жан-
жақты даму құқығы әрқашан сақталуы 
және қорғалуы керек;

3.3  Баланы нәсілі, терісінің түсі, жынысы, тілі, 
діні, саяси немесе өзге де сенімдері, ұлт-
тық, этникалық немесе әлеуметтік шығу 
тегі, мүліктік жағдайы, мүгедектігі, тууы, 
көші-қоны немесе баланың немесе оның  
ата-анасының өзге мәртебесі белгілері 
бойынша кемсітпеуге тиіс. Бұл балалар-
дың құқықтарын қорғау қызметтерінің мо-
деліне сәйкес қорғауды алуға құқығы бар 
барлық балалар осы негіздердің кез кел-
гені үшін бірдей және кемсітусіз қарасты-
рылуы керек дегенді білдіреді;

3.4  Баланың өзін тыңдату құқығы бар. Бұл 
дегеніміз, бала өз көзқарасын қалыпта-
стыра алатын жағдайларда, ол осы көзқа-
растарды еркін білдіруге құқылы және 
баланың жасына және жетілуіне сәйкес 
оларды ескеру маңызды.  Егер басқаша 
дәлелденбесе, әр бала өз көзқарасын қа-
лыптастыра алады;

3.5  Баланың қадір-қасиеті әрқашан құр-
меттеліп, қорғалуы керек. Бұл балаға 
қамқорлық, сезімталдық, әділеттілік пен 
құрметпен қарау керек, оның жеке жағдай-
ына, әл-ауқаты мен нақты қажеттіліктері-
не, сондай-ақ баланың физикалық және 
психологиялық тұтастығына толық құрмет-
пен қарау керек дегенді білдіреді;

3.6  Бала соңғы шара ретінде және ең 
қысқа уақыт кезеңінде ғана бас бостан-
дығынан айырылуы мүмкін (яғни ұста-
лады). Ұстау бала жетелеушісі жоқ не-
месе отбасынан ажыратылған жағдайға, 
сондай-ақ баланың көші-қон мәртебесінің 
немесе оның жоқтығының негізінде ғана 
ақтала алмайды.51
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4. КҮТІМ МЕН ҚОРҒАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН КҮБ АНЫҚТАУ

Жалпы ережелер 

4.1 Маманның баламен қарым-қатынас орнатуының әр жағдайында ол баланың КҮБ болып табыла-
тынын біліп алу керек.

Есіңізде болсын: КҮБ -бұл бала (яғни 18 жасқа дейінгі адам):
• Ішкі немесе трансшекаралық мигрант бала, ол жалғыз, отбасымен немесе басқа 

адаммен қоныс аударады ма; 
• Қазақстан аумағында қалатын бала ата-анасының біреуі немесе екеуі де немесе 

заңды өкілдері басқа елге қоныс аударғанша;
• Қазақстанда көшіп-қонушы ата-аналардан туған бала; немесе
• Қазақстанға оралған немесе шыққан елі ретінде Қазақстанға қайтарылған бала.
КҮБ қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер 
балаларды, босқын балаларды және адам саудасының құрбандары болған бала-
ларды қамтиды. 

4.2 Маман КҮБ-мен қарым-қатынас жасаған 
әр кезде, ол бала күтім мен қорғауды 
қажет етеді деп пайымдауға ақылған 
қонымды негіздеменің бар жоғын біліп 
алу керек. Егер бала айтарлықтай зиян 
келтіру қаупі бар немесезардап шегетін 

адам болса күтім мен қорғауды қажет етеді 
Отбасынан ажыраған немесе жетелеушісі 
жоқ КҮБ елеулі зиян келтіру қаупі бар 
немесе зардап шегуші болып саналады, 
сондықтан күтім мен қорғауды қажет ететін 
балалар болып табылады.

Есіңізде болсын: «зиян» дегеніміз - кез келген қатыгездікті немесе физикалық, 
психикалық, интеллектуалдық, эмоционалды немесе мінез-құлық денсаулығын 
немесе дамуын, соның ішінде басқа адамға қиянат жасау нәтижесінде көру не-
месе есту қабілетінің бұзылуын білдіреді. Зиян физикалық, жыныстық немесе 
психологиялық зорлық-зомбылықтан, немқұрайдылықтан немесе қанаушылықтан 
туындауы мүмкін. 
«Өз отбасыларынан ажыратылған балалар» - бұл ата-анасының екеуінен де 
немесе бұрынғы заңды өкілінен ажыратылған балалар, бірақ міндетті түрде басқа 
туыстарымен ажыратылмаған балалар.    Бұл ұғым басқа ересек отбасы мүше-
лерінің жетелеуімен жүретін балаларды қамтуы мүмкін.
«Жетелеушісі жоқ бала» ата-анасының екеуінен де және басқа да туыстарынан 
ажыратылған және заң немесе дәстүр бойынша жауапты болатын ересек адам 
қамқорлық жасамайтын балаларды білдіреді.

4.3 Барлық мамандар КҮБ-мен байланысқа 
түскен кезде қырағылық танытуы тиіс және 
баланың 4.2. тармақтың қолданысына жа-
татынын әрдайым ескеруі тиіс . Атап ай-
тқанда, мамандар баланың ата-анасының 
немесе заңды өкілдерінің қамқорлығында 
болған кезде әлі де үлкен зиян келтіруі 
немесе қауіп төндіруі мүмкін екенін есте 
ұстауы керек. Мұндай жағдайлар, мыса-
лы, егер баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілдері оны елемейтін болса немесе бала 
физикалық, психологиялық немесе жыны-
стық зорлық-зомбылыққа ұшыраса пайда 
болуы мүмкін.

4.4 Халықаралық шекарадан өткен балаларға 
ерекше назар аудару керек. Мамандар ба-
ланың өз ата-анасынан ажырағанын неме-
се оның жетелеушісі жоқ екенін, сондай-ақ 
жетелеуші ересектердің бірінің баланы 
шекара арқылы тасымалдауға құқығы бар-
жоғын әрдайым қадағалап әрі тексеріп 
отыруы керек. Егер маман баланың өз от-
басынан ажыратылғанына немесе жетеле-
ушісі жоқ екендігіне сенімсіз болса, ол сол 
балаға сақтық танытып, күтім мен қорғау-
ды қажет ететін балаға қарағандай қарауы 
тиіс.

!

!
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4.5 Егер маман балаға күтім мен қорғауды қа-
жет етеді деп сенуге жеткілікті негіз болса, 
маман дереу: 

a. Егер бала үш жасқа толмаған болса, 
оны бала орналасқан қала/облыс дең-
гейіндегі қорғаншылық және қамқор-
шылық органға беру керек; немесе

b. Егер бала үш жасқа толса және одан да 
асқан болса: 

52  2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекс (Отбасы кодексі), 82-бап.

i. Баланы КТБО-ға (Алматы немесе 
Шымкент/Түркістан облысында) 
немесе БҚО-ға (Нұр-Сұлтанда) қай-
та бағыттау керек; сондай-ақ

ii. Бала орналасқан қала/облыс 
деңгейіндегі қорғаншылық және 
қамқоршылық органына КТБО/
БҚО-ға қайта бағыттау жүргізілгені 
туралы хабарлауы тиіс

.

Баланы КТБО/БҚО-ға  жіберу, баланың КТБО/БҚО-да міндетті түрде  тұруы керек 
дегенді білдірмейді. Керісінше, КТБО/БҚО рөлі баланың күтім мен қорғауды қа-
жет ететінін, егер солай болса, балаға мұндай күтім мен қорғаныс қандай түрде 
берілуі керек екендігін анықтау болып табылады. Егер бұл баланың мүдделеріне 
сай болса, ол КТБО/БҚО-ден қолдау ала отырып, ата-анасының/заңды өкілдерінің 
қамқорлығында бола алады.

4.6 Қайта бағыттау 4.5-тармағына сәйкес келесі мекемелерге жүзеге асырылады

a.  Қиын өмірлік жағдайдағы балаларды қолдау орталығы 
 Нұр-Сұлтан қ., Сейфуллин к-сі, 67
 +7 778 580 7676, Такисова Бибигуль Сайлаубековна, Директор 
 dd-ast@mail.ru

 b.  Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы 
 Алматы қ., Дөнентаев к-сі, 32
 +7 777 233 8969, Галия Бисеновна Омарова, Директор
  canalmaty@mail.ru 
c.  «Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы» КММ
 Шымкент қаласы, Жолдыбай Нұрлыбаев көшесі, 15
 8(7252) 443016, +7 778 222 6763, Қансейіт Бимен Жұмаханұлы, Директор 
   san_shymkent@mail.ru 

Баланың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп (шұғыл алып қою)

Есіңізде болсын: 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы ко-
декстің (Отбасы кодексі) 82-бабының 1-тармағына сәйкес баланың өмiрiне неме-
се оның денсаулығына тiкелей қатер төнген кезде қорғаншылық немесе қамқор-
шылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган баланы ата-аналардан 
немесе оны қамқоршылыққа алған басқа да адамдардан дереу айырып алуға 
құқылы. Бұл үшін қорғаншылық және қамқоршылық органы: 
• Бұл туралы Прокуратураға дереу хабарлау;
• Баланы уақытша орналастыруды қамтамасыз етуге және республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қала-
ның жергiлiктi атқарушы органы баланы айырып алу туралы актiні шығарған-
нан кейiн жетi күн iшiнде ата-аналарды ата-ана құқықтарынан айыру немесе 
оларды шектеу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге мiндеттi.52 

!

!
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4.7 Денсаулығына немесе өміріне қауіп төніп 
тұрған КҮБ - бұл қамқорлық пен қорғауды 
қажет ететін бала. Сондықтан маман ден-
саулығына немесе өміріне тікелей қауіп 
төніп тұр деп санаса және баланы қорғау 
және қорғау үшін баланы ата-анасының 
немесе қамқоршысының қамқорлығынан 
шығару керек деп санаса, маман дереу:

a. Бала отырған қаланың/облыстың 
қорғаншылық және қамқоршылық ор-
ганына хабарлайды;

b. Бала тұрған қаланың немесе аудан-
ның кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспекциясына баланы 
шұғыл түрде алып қою қажеттігі тура-
лы хабарлайды; сондай-ақ

c. 4.6-тармақта көрсетілген байланыс 
ақпаратын пайдалана отырып, істі 
КТБО/БҚО үйлестірушісіне немесе ке-
зекші әлеуметтік қызметкеріне жіберуі 
керек.

4.8 4.9-тармағында көрсетілген хабарламалар 
мен қайта бағыттаулар жасалғаннан кейін 
кәмелетке толмағандардың істері жөнін-
дегі Инспектор, КТБО/БҚО әлеуметтік қы-
зметкері және мүмкіндігінше қорғаншылық 
және қамқоршылық органының өкілі бала-
ны алып кетеді және оны қорғау үшін оны 
уақытша қамқорлыққа алады. Егер КТБО/
БҚО әлеуметтік қызметкері кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі инспектор-
мен бірге жүре алмаса, онда кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі Инспек-
тор дереу және кез келген жағдайда ба-
ланы алып қойғаннан кейін 3 сағат ішінде 
КТБО/БҚО үйлестірушісіне немесе кезек-
ші әлеуметтік қызметкеріне баруының қо-
рытындылары және баланың оны қорғау 
үшін алып қойылғаны туралы хабарла-
уға тиіс. Егер бала оны қорғау үшін алып 
қойылса, ол КТБО/БҚО-ға оны уақытша 
қамқорлыққа алу үшін берілуі тиіс.

4.9 Алынғаннан кейін немесе бір мезгілде 
КТБО/БҚО әлеуметтік қызметкері қорған-
шылық және қамқоршылық органымен 
бірге 2011 жылғы отбасы кодексінің 82(2) 
бабына сәйкес баланың алып қойылғаны 
және уақытша қорғауға орналастырылға-
ны туралы прокуратураға хабарлайды.

4.10 Баланы алып қойғаннан кейін және оны 
қорғау үшін уақытша қамқорлыққа жі-
берілген жағдайларда, тағайындалған үй-
лестіруші немесе КТБО/БҚО әлеуметтік 
қызметкері баланың жай-күйіне бастапқы 
бағалау жүргізуге және қорғаншы және 
қамқоршы органға және кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі комиссияға 
баланы қорғау және қорғау үшін қажетті 
шаралар туралы ұсынымдар беруге жау-
апты болады. 

4.11 КТБО/ БҚО-ға қайта жіберілген істерді 
үйлестіру жөніндегі хаттамалар үшін  
6-бөлімін қараңыз.

5. 5. КҮТІМ МЕН ҚОРҒАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТПЕЙТІН, 
БІРАҚ ҚОЛДАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАР  

5.1 Маман 4.2-тармағының қолданысына жат-
пайтын КҮБ-мен қарым-қатынас орнатқан 
кезде, ол әлі күнге дейін баланың өмірлік 
қиын жағдайда екендігі немесе модель-

ге сәйкес қолдау көрсету үшін іріктелген 
ҮЕҰ ұсынатын заңдық қызметтерге немесе 
психологиялық консультацияларға мұқтаж 
екендігі туралы мәселені қарауға міндетті.

Қиын өмір жағдайға ұшыраған балалар 

5.2 Маман 4.2-тармағының қолданысына 
түспейтін, бірақ бала қиын өмірлік жағдай-
да екенін ұғынуға ақылға қонымды негіз-
дер болатын болса, маман дереу және 
қандай жағдайда болмасын  баланың қиын 
өмірлік жағдайда екендігін анықтағаннан 
кейін 1 жұмыс күні ішінде қаланың/облы-
стың таңдалған ҮЕҰ-на сауалмен жүгіне 
алады. Қайта жіберу үшін сауалды қалай 
жіберетінін көру үшін 5.14 бастап 5.21 дей-
інгі тармақты қараңыз.

5.3 Егер төмендегі бір немесе бірнеше 
жағдайлар орын алса, бұл бала қиын өмір-
лік жағдайда деген сөз. Кесте 1: тәуекел 
факторлары. Алайда, 1-кестедегі тізбе 
бала немесе отбасы қайта бағыттауды алу 
үшін сәйкес келуі тиіс талаптардың мүл-
тіксіз немесе толық тізбесі ретінде емес, 
басшылық ретінде ғана пайдаланылуы 
тиіс. Бала немесе отбасы тізімде белгілі 
бір санатқа кірмеуі мүмкін бірнеше қа-
уіп пен осалдық факторларына ие болуы 
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мүмкін. Сондықтан маман әр жағдайды 
жеке қарастырып, баланың немесе отба-
сының қиын өмірлік жағдайға тап болға-
нын анықтау үшін әр бала мен отбасының 
нақты жағдайларына назар аударуы керек. 

Егер күмәніңіз болса, сіз ҮЕҰ-дан кеңес 
алуыңыз керек немесе мүмкін болмаса, 
қайта бағыттау туралы өтінішпен жүгінуіңіз 
керек.
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1 кесте: Тәуекел факторлары 53

Денсаулық  •  Баланың немесе ата-ананың физикалық немесе психикалық ауруы бар
•  Баланың немесе ата-ананың физикалық немесе ақыл-ой кемістігі бар
•  Қарт ата-аналар 
•  Бала немесе ата-ана тыйым салынған заттарға тәуелді
•  Бала басқа балалар үшін қамқоршы
•  Баланың дамуы артта қалады немесе денсаулығының қанағаттанарлық 

деңгейіне жету екіталай 
•  Бала медициналық қызметтерге қол жеткізе алмайды немесе оларға құқығы 

жоқ

Қорғау 
қажеттілігі

• Бала немесе ата-ана жарақаттан, гендерлік зорлық-зомбылықтан немесе зор-
лық-зомбылықтан аман қалды 

• Бала немесе ата-ана адам саудасының құрбаны

Негізгі 
қажеттіліктер

• Азық-түлік тапшылығы
• Ішуге немесе шомылуға арналған таза суға қолжетімділіктің болмауы
• Тұрғын үйдің болмауы 
• Кедейлік / қажеттілік
• Тиісті киімнің болмауы
• Баланың тууын тіркеу жоқ

Мінез-құлық 
және қарым-
қатынас

• Бала немесе ата-ана қоғамға қарсы мінез-құлыққа немесе қылмысқа қатыса-
ды

• Отбасылық қатынастардың бұзылуы

Білім және 
жұмыспен қамту

• Бала мектепке қабылданбайды немесе оған үнемі бармайды
• Баланың Қазақстан азаматы сияқты негізде мектепті немесе басқа білім беру 

бағдарламасын бітіргені туралы ресми куәлік алуға құқығы жоқ
• Ата-ана жұмыссыз 
• Балаға болашақта жұмыссыздық қаупі жоғары

Әділдік • Бала немесе ата-ана қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық үшін тек 
қана оның көші-қон мәртебесі негізінде айыпталады

Көші-қон 
мәртебесі

• Бала немесе ата-ана босқын 
• Бала немесе ата-ана азаматтығы жоқ адам
• Баланың немесе ата-ананың құжаттары жоқ
• Ата-ана немесе бала заңсыз көшіп-қонушы болып табылады (яғни адам Қа-

зақстанға қажетті рұқсатсыз, құжаттарсыз немесе көші-қон қызметі басқарма-
сына тіркеусіз келген немесе қалады, не ол Қазақстанда жұмыс істеуге рұқ-
сатсыз жұмыс істеген кезде, не шетелдік қызметкерлерді жалдауға уәкілеттік 
берілмеген жұмыс берушіде)

Гендер • Жүкті немесе бала емізетін ана немесе жас ана

53  2020 жылғы 24 сәуірдегі  https://www.unhcr.org/uk/protection/detention/57fe30b14/unhcr-idc-vulnerability-screening-
tool-identifying-addressing-vulnerability.html сайтының деректері бойынша БҰҰ БЖКБ және Oak Foundation қорының 
қолдауымен ұсталғандардың құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық коалиция әзірлеген осалдықтарды анықтау 
құралының материалдары негізінде.
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5.4 Маман әруақыт баланың күтім мен қорғау-
ды қажет ететінін біле бермейді, және сон-
дықтан жұмыс хаттамаларының 4 бөліміне 
сәйкес КТБО/БҚО-ға жүгіну керек, немесе 
бала аса қиын өмірлік жағдайына ұшы-
раған болу керек және тиісінше 5 бөліміне 

сәйкес ҮЕҰ-на жіберілуі керек. Егер сенімді 
болмасаңыз, ҮЕҰ-ға қайта бағыттау тура-
лы сұрау салуды жалғастырыңыз. Содан 
кейін ҮЕҰ қажет болған жағдайда КТБО/
БҚО-мен байланысады. 

Заң қызметтеріне мұқтаж балалар 

5.5 «Заң қызметтері» клиенттің қажеттіліктері-
не қарай заң консультацияларын немесе 
заңды қорғауды ұсынуға жатады. Заңгер-
лік кеңес заңның нақты нақты жағдайға 
қалай қолданылатындығы туралы кеңес 
беруді қамтиды. Мүдделерді қорғау, екінші 
жағынан, сот отырысы кезінде клиенттің 
заңды мүдделерін қорғауды немесе сот за-
лында да, одан тыс жерлерде де клиенттің 
заңды мүдделерін білдіруді білдіреді. 

5.6. Балалардың құқықтарын қорғау қызмет-
терінің моделіне сәйкес таңдалған ҮЕҰ 
жеке тұлғаға келесі мәселелер бойынша 
тегін заң қызметтерін ұсына алады:

a. Баланың көші-қон мәртебесін заңда-
стыру немесе КҮБ-ны құжаттық ресім-
деу; 

b. КҮБ-ның Қазақстан азаматымен тең 
дәрежеде мемлекеттік білім алуға, 
денсаулық сақтауға, тууды тіркеуге не-
месе әлеуметтік қамсыздандыру қыз-
меттеріне қол жеткізе алмауы; 

c. Балаға қатысты тек қана оның көші-қон 
мәртебесіне негізделген әкімшілік не-
месе қылмыстық айыптау; немесе

d. Бала мен оның отбасының шыққан елі-
не немесе үшінші елге қауіпсіз оралуын 
қамтамасыз ету (мұндай қызметтер 
тек ажыратылған немесе жетелеушісі 
жоқ балаларға КТБО/БҚО сұрауы бой-
ынша ең жақсы мүдделерді бағалап, 
анықтағаннан кейін ғана көрсетілуі 
мүмкін).

5.7 Іріктелген ҮЕҰ берілген модельдің шең-
берінде келесі қызметтерді ұсынбайды:

a. Баланың атынан адвокат немесе ад-
вокат қарастыратын мәселе бойынша 
заңгерлік кеңес;

b. Мамандарға кәсіби міндеттер шең-
берінде олардың жұмысы мәселелері 
бойынша заң кеңестері.

5.8. Егер маман 4.2 тармағының қолданысына 
жатпайтын КҮБ-мен қарым-қатынас орнат-
са, біраққ бала заң қызметтерін қажет етеді 

деп санаса және 5.9 тармағында аталған 
ҮЕҰ жіберу критерийлеріне сәйкес келеді 
деп есептесе, маман баланың заң қызмет-
теріне мұқтаж екенін анықтағаннан кейін 
1 жұмыс күні ішінде дереу және қандай 
жағдай болмасын өз қаласында/ облысын-
да ҮЕҰ-на жіберу туралы сауалмен жүгінуі 
тиіс. Қайта бағыттау үшін сауалды қалай 
жасайтынын көру үшін 5.14 бастап 5.21 
дейінгі тармақтарын қараңыз.

5.9. Заң қызметтерін көрсетуге ҮЕҰ жіберу кри-
терийлері мынадай:

a. Құқықтық мәселе келесі мәселелердің 
біріне немесе бірнешеуіне қатысты:

i. Баланың көші-қон мәртебесін 
заңдастыру немесе КҮБ-ны құжат-
тық ресімдеу; 

ii. КҮБ-ның Қазақстан азаматымен тең 
дәрежеде мемлекеттік білім алуға, 
денсаулық сақтауға, тууды тіркеуге 
немесе әлеуметтік қамсыздандыру 
қызметтеріне қол жеткізе алмауы;  

iii. Балаға қатысты тек қана оның 
көші-қон мәртебесіне негізделген 
әкімшілік немесе қылмыстық айып-
тау; 

iv. Бала мен оның отбасының шыққан 
еліне немесе үшінші елге қауіпсіз 
оралуын қамтамасыз ету (КТБО/
БҚО мұндай қызметтерін ең жақсы 
мүдделерді бағалап, анықтағаннан 
кейін сұрау керек). 

b.  Құқықтық істің субъектісі болып табы-
латын бала қалада/облыста болады. 
Алайда, ҮЕҰ бала қалада/облыста бол-
маған жағдайда, өз қалауы бойынша 
шешім қабылдауға құқылы, бірақ мұны 
тек ерекше жағдайларда ғана жасай 
алады. Ерекше жағдайларға, мысалы, 
бала Қазақстаннан басқа елге қоныс 
аударатын, бірақ оны пайдаланатын 
немесе сататын жағдайлар жатады. 
Мұндай жағдайларда ҮЕҰ-ны баланың 
ата-аналары немесе заңды өкілдері 
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немесе басқа да тиісті адамдар ба-
ланың Қазақстанға қауіпсіз оралуын 
қамтамасыз етуге көмек көрсету үшін 
тартуы мүмкін.

c. Егер бала 16 жасқа толса немесе одан 
да көп болса, ол заң қызметтерін жаз-
баша түрде алуға алдын ала ақпарат-
тандырылған келісімін берді (оны ҮЕҰ 
алады); 

d. Егер бала 16 жасқа толмаған болса, 
онда ол немесе/және оның ата-анасы/ 
заңды өкілі жазбаша түрде (ҮЕҰ ала-
тын) заң қызметтерін алуға алдын ала 
ақпараттандырылған келісімін ұсына-
ды).

Психологиялық консультация алуды қажет ететін балалар 

5.10 КҮБ көшіп-қону салдарынан зардап шек-
кен болап немесе басқаша психологиялық 
зиянды бастан кешірді. Бұл, мысалы, егер 
бала адам саудасының құрбаны немесе 
оралған мигрант болса және басқа елде 
зорлық-зомбылыққа ұшыраса. Мұндай 
жағдайларда балаға оны оңалтуды және 
қоғамға кірігуді қолдау үшін психологиялық 
кеңес қажет болуы мүмкін. Іріктелген ҮЕҰ 
осындай балаларға психологиялық кеңес 
беру қызметтерін ұсына алады.

5.11 Егер маман 4.2 тармағының қолданысы-
на жатқызылмайтын КҮБ-мен қарым-қа-
тынас орнатса, бірақ КҮБ психологиялық 
консультацияны қажет етеді және 5.12.a 
тармағында көрсетілген қабылдау крите-
рийлеріне сәйкес келеді деп шешсе,  ол 
баланың қажеттіліктерін анықтағаннан 
кейін дереу және қандай жағдай болмасын 
1 жұмыс күні ішінде өз қаласында/ облы-
сында таңдалған ҮЕҰ-ға осы қызмет тура-
лы сауал жіберуі тиіс. Қайта бағыттау үшін 
сауалды қалай жасайтынын көру үшін 5.14 
бастап 5.21 дейінгі тармақтарды қараңыз.

5.12 ҮЕҰ-ға психологиялық кеңес беру қызмет-
теріне рұқсат беру критерийлері:

a. Бала көші-қон үдерістеріне түскен;

b. Бала қалада/облыста тұрады;

c. Балаға психологиялық кеңес беру қы-
зметтері қажет және бұл қызметтерді 
балаға ұсыну оның заңды мүдделеріне 
сәйкес келеді (мұны ҮЕҰ шешеді); және

d. Бала және егер бала әлі 16 жасқа тол-
маған болса, оның ата-анасы немесе 
заңды өкілі психологиялық кеңес беру 
қызметтерін алуға алдын ала ақпарат-
тандырылған келісімін берді (оны ҮЕҰ 
алады). 

5.13 Алайда, ҮЕҰ медициналық қызмет көр-
сетпейді және психикалық денсаулығына 
байланысты күрделі немесе күрделі про-
блемалары бар балалармен жұмыс істеу 
тәжірибесі немесе мүмкіндіктері жоқ. Пси-
хикалық денсаулығының күрделі немесе 
күрделі проблемалары бар балалар, мы-
салы, өзін-өзі өлтіруге тырысқан немесе 
клиникалық депрессиядан зардап шеккен 
балалар ҮЕҰ-ға қайта бағыттауға құқылы 
емес және кәсіби медициналық көмек алу 
үшін жергілікті денсаулық сақтау органда-
рына жіберілуі керек. Егер маман баланың 
ҮЕҰ ұсынатын психологиялық кеңес беру 
қызметтерін алуға құқығы бар-жоғын біл-
месе, ол кеңес алу үшін осы ҮЕҰ-мен бай-
ланысуы керек. Содан кейін ҮЕҰ маманға 
осы істі қарау үшін жүгіну қажет тиісті ор-
ганға қатысты нұсқау бере алады.

Қайта бағыттауға сауалды ресімдеу 

5.14 Маман электронды пошта немесе ауызша 
немесе телефон арқылы жазбаша түрде 
қайта бағыттау туралы өтініш жасай ала-
ды. 

5.15 Қайта бағыттауға сауалды жазбаша нысан-
да жасау үшін, маман 8-бөлімде келтіріл-
ген қайта бағыттауға ҮЕҰ Сауал нысанын 
толтыру керек және оны қайта бағыттауға 
сұранысты растау үшін кез келген басқа 
тиісті ақпаратпен бірге келесі Мекенжайға 
жіберуі керек:
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a.  Нұр-Сұлтан қаласындағы Филиал / Адам құқықтары және заңдылықты сақтау 
жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро:

 capital.kibhr@gmail.com

b. Алматы қаласында / «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеумет-
тік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы: 

 rodnik27@yandex.ru

c. Шымкентте және Түркістан облысында «Сана Сезім» әйелдер бастамалары-
ның құқықтық орталығы: 

 ngosanasezim@rambler.ru  

5.16 Егер маман қайта бағыттауды ауызша жа-
сағысы келсе, ол келесі телефон нөмірі 

бойынша ҮЕҰ-ға қоңырау шалуы керек:

a. Нұр-Сұлтан қаласындағы Филиал / адам құқықтары және заңдылықты сақтау 
жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро: 

 +77084253383,  +77055162121,  +77075573392

b. Алматы қаласында / «Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеумет-
тік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы: 

 +7 727 396 1938,  +7 727 396 4240,  +7 747 111 2360

c. Шымкентте және Түркістан облысында «Сана Сезім» әйелдер бастамалары-
ның құқықтық орталығы: 

 +7 (7252) 551 - 200, 551 - 300,  +7 708 478 96 63

5.17 Қайта бағыттаудың ауызша сұраныстары-
на келетін болсақ, ҮЕҰ қайта бағыттауға 
өтініш берген маманға баланың жағдайы 
туралы бірнеше сұрақ қояды, бұл ҮЕҰ-ға 
қолдау көрсету бағдарламасына қатысуға 
жарамды ма, жоқ па, соны шешуге көмек-
теседі. Әдетте маманнан кем дегенде ке-
лесі ақпаратты беру сұралады:  

a. Маманның аты, оның жұмыс мекен-
жайы, лауазымы және ол ұсынатын ор-
ган; 

b. Баланың және отбасының әрбір мүше-
сінің аты-жөні және Мекенжайы, сон-
дай-ақ отбасындағы барлық балалар-
дың туған күні;

c. Бала мен отбасы өмірінің нақты 
жағдайлары, оның ішінде маманның 
олармен қалай байланысқаны, сон-
дай-ақ олардың көші-қон жағдайы ту-
ралы толық ақпарат;

d. Неліктен маман баланы немесе отба-
сын қиын өмірлік жағдайға душар етеді 
немесе заңды немесе психологиялық 
кеңес беру қызметтеріне мұқтаж деп 
санайды;

e. Балаға немесе отбасына мемлекет не-

месе басқа ҮЕҰ ұсынатын кез келген 
басқа қызметтер туралы толық ақпа-
рат; 

f. Маман баланы және отбасын қайта 
бағыттау туралы хабардар етті ме, 
егер болса, бала мен отбасы қолдау 
қызметтерін алуға дайын ба;

g. Осы мәселеге қатысы бар кез келген 
дәлелдемелердің немесе құжаттама-
ның сипаттамасы;

h. Балаға немесе отбасына көмек көрсе-
ту үшін жасалған кез келген қадамдар 
туралы ақпарат.

Маман бұл ақпараттың барлығына ие бола 
бермейді, бірақ ҮЕҰ-ға істің қабылдануы тура-
лы шешім қабылдауға көмектесу үшін мүмкінді-
гінше көп мәліметтер беруі керек.

5.18 Қайта бағыттауды жасаған маман аталған 
іс ҮЕҰ-ға рұқсат беру критерийлеріне сәй-
кес келетіндігін немесе оларға сәйкес ке-
летіндігін және егер иә болса, яғни ҮЕҰ-да 
бағдарламада бала мен отбасы үшін орын 
бар-жоғын растау үшін қайта бағыттауға ар-
налған сұрау салуды алған сәттен бастап 2 
жұмыс күні ішінде ҮЕҰ бағдарламасының 
үйлестірушісімен хабарланады.
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5.19 Егер ҮЕҰ өз бағдарламасында орны бол-
маса немесе іс рұқсат берудің критерий-
леріне мүлдем сәйкес келмесе, маман 
2 жұмыс күні ішінде осы шешім және 
жоғарыдағы 5.18-тармақта келтірілген 
уәждемедерімен бірге жазбаша түрде 
ҮЕҰ шешімі туралы хабардар етіледі. Де-
генмен маман бала мен отбасына көмек 
көрсете алатын басқа ақпарат көздеріне 
немесе басқа тұлғалардың байланыс де-
ректеріне қатысты ҮЕҰ бағдарламасының 
үйлестірушісінен нұсқаулар немесе ұсы-
нымдар ала алады. Маман балаға және 
отбасына ҮЕҰ шешімін түсіндіру және ха-
барлау үшін жауапты болады. 

5.20 Егер ҮЕҰ бағдарламасының үйлестірушісі 
осы іс рұқсат беру критерийлеріне сәй-

кес келеді немесе, ең алдымен, сәйкес 
келеді және ҮЕҰ өзінің бала мен отбасы 
үшін бағдарламасында орын алады деп 
шешсе, онда маман ҮЕҰ шешімі тура-
лы 5.18-тармақта көрсетілген 2 жұмыс 
күні ішінде хабардар етіледі. Маман ҮЕҰ 
бағдарламасының үйлестірушісімен ҮЕҰ 
немесе маман баланы және ата-аналар-
ды/заңды өкілдерді ҮЕҰ шешімі және одан 
кейінгі қадамдар туралы хабардар ете ме, 
жоқ па туралы келісуге тиіс. 

5.21 Осы модельге сәйкес ҮЕҰ-ға қолдау көр-
сету бағдарламасы шеңберінде қабыл-
данған істерді қарау жөніндегі хаттама-
ларға арналған 7-бөлімді қараңыз. 

6. КТБО/БҚО-ға ҚАЙТА ЖІБЕРІЛГЕН БАЛАЛАР

Шолу   

6.1 КТБО/БҚО рөлі күтім мен қорғауды қажет 
ететін КҮБ-ға қолдау көрсету жөніндегі 
қызметтерді ұсыну болып табылады. Бұл 
мыналарды қамтиды:

a. Мына мақсаттарда баланың жағдайын 
бағалауды жүргізу: 

i. Баланың зардап шегетінін немесе 
оған айтарлықтай зиян келтіру қа-
упі төніп тұрғанын, сондай-ақ оның 
отбасынан ажырағанын немесе же-
телеушісі жоқ екенін анықтау;

ii. Баланы қорғау үшін жасалатын кез 
келген жедел қадамдарды анықтау;

b. Балаға қатысты қылмыс немесе 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны 
туралы дәлелдемелер болған жағдай-
да, істі бірлесіп қарауды қамтамасыз 
ету үшін полициямен әрекеттерді үй-
лестіру;

c. Қажет болған жағдайда және баланың 
жасы туралы дау болса, жасын бағала-
уды жүргізу;

d. Жетелеушісіі жоқ және отбасынан ажы-
раған КҮБ  үшін отбасын іздестіруді 
жүргізу;

e. Қажет болған жерде және егер ол ба-
ланың ең жақсы мүддесі үшін болса, 
баланы медициналық куәландыру;

f. Баланың ең жақсы мүдделеріне сай, 
егер қажет болса, баланы уақытша 
қамқорлыққа беру, тиісті жағдайлар-
да Қамқоршылық және қорғаншылық 
органына, Кәмелеттік жасқа толмаған-
дар істері жөніндегі комиссияға және 
соттарға баланың мүдделеріне жауап 
беретін орналастыру нысаны туралы 
ұсыныстар беру;

g. Егер КТБО/БҚО бастапқы бағалауға 
сүйене отырып, баланың зардап шегуі 
немесе айтарлықтай зиян келтіру қа-
упі бар деп алаңдауға, баланы толық 
әлеуметтік бағалауды жүргізуге және 
баланың мүдделеріне жауап беретін 
ұзақ мерзімді, тұрақты КҮБ-ны күту ме-
ханизмін анықтауға ақылға қонымды 
негіздер бар деген қорытындыға келсе 
(яғни, осы Нұсқаулықта «ұзақ мерзімді 
шешім» деп аталған);

h. Баланы одан әрі зияннан қорғау және 
баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
баланың денсаулығы мен дамуына 
ықпал ету және баланың ата-ана-
сымен және заңды қамқоршыларымен 
бірге тұрған кезде ата-анасына/ заңды 
өкілдеріне қолдау көрсету үшін  егер 
бұл оның ең жақсы мүдделеріне сәй-
кес келсе, Баланы қорғау жоспарын 
әзірлеу мен жүзеге асыруды басқару, 
үйлестіру және бақылау;
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i. Балаларды орналастырудың балама 
нысандарын белгілейтін және балаға 
оның ең жақсы мүдделері үшін оның 
ата-анасының немесе заңды өкіл-
дерінің қамқорлығынан алынуы мүмкін 
болған немесе олармен қайта қосылу 
мүмкін болмаған жағдайларда ұсыны-
латын қолдау көрсететін Баланы күту 
жоспарын әзірлеу мен жүзеге асыру-
ды басқару, үйлестіру және бақылау;

j. Ажыратылған немесе жетелеушісі жоқ 
баланың ең жақсы мүддесі үшін оның 
шыққан еліне немесе үшінші еліне, 
не оның ата-анасының немесе заңды 
өкілдерінің қамқорлығына, не бала-
ларды орналастырудың нақты бала-
малы нысанына қайтарылуы қажет 

болған жағдайларда, бала үшін жауап-
кершілік және оның ісін жүргізу шыға-
рылған елдегі немесе үшінші елдегі 
балаларды қорғау жөніндегі тағайын-
далған органға берілгенге дейін Бала-
ны күту жоспарын немесе Жетелеу 
жоспарын әзірлеу мен жүзеге асыру-
ды басқару, үйлестіру және бақылау 
(жағдайларға байланысты).

6.2 Егер бала КТБО/БҚО-ға қайта бағыттал-
са, баланың ісін КТБО/БҚО  үйлестірушісі 
бақылайды, бұл рөлді аға әлеуметтік қы-
зметкер қабылдауы керек. КТБО/БҚО үй-
лестірушісі бұл міндеттерді балаға қолдау 
көрсету үшін КТБО/БҚО әлеуметтік қыз-
меткеріне береді. 

Бастапқы бағалау   

6.3 Баланы қайта бағыттағаннан кейін, КТБО/
БҚО  баланың зардап шегетінін немесе 
айтарлықтай зиян келтіру қаупі бар-жоғын 
және оны қорғау үшін қандай қадамдар жа-
сау керектігін анықтау үшін бастапқы баға-

лауды жүргізеді. КТБО / БҚО бастапқы баға-
лауды аяқтауы тиіс:

a. Қайта бағыттауды алғаннан кейін 48 
сағат ішінде немесе егер кейінірек 
баланың ата-анасынан немесе заңды 
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өкілдерінен алынып тасталса, егер ба-
ланың зардап шегетіні немесе айтар-
лықтай тікелей зиян келтіру қаупі бар 
екендігі туралы дәлелдер болса; 

b. Барлық қалған жағдайларда қайта 
бағыттауды алған сәттен бастап 72 
сағат ішінде. 

6.4 Бастапқы бағалау - бұл баланың қажет-
тіліктерін тұтас бағалау. Ол үшін КТБО/
БҚО әлеуметтік қызметкері:

a. Егер ол өз көзқарасын білдіру үшін жет-
кілікті жас пен жетілуге жетсе, баланың 
өзін көріп, сөйлесіңіз;

b. Баланың ата-аналарымен және заңды 
өкілдерімен кездесіп, сөйлесіңіз (егер 
оларды іздеуге болатын болса немесе 
олар бар болса);

c. Баланың үйіне және оның баспанасы-
на барыңыз (егер бала үйсіз болмаса 
және көшеде түнеп жүрмесе); және

d. Баланың ісіне қатысатын басқа ресми 
тұлғалармен, мамандармен және 
адамдармен кеңесіңіз.

Мамандар оған алғашқы бағалауды жүргізуге 
көмектесу үшін КТБО/БҚО әлеуметтік қызмет-
керімен ынтымақтастық жасау үшін бар күшін 
салуы керек. 

Қылмыс немесе әкімшілік құқықбұзушылық  
жасалуы мүмкін екендігінің дәлелі 

6.5 Егер балаға қатысты қылмыс немесе 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны, 
мысалы траффикинг жасалғаны туралы 
дәлелдер болса, баланың ісін қарау кезін-
де полицияның өз іс-әрекеттерін КТБО/
БҚО-мен үйлестіруі маңызды. Істі бірлесіп 
қарау, бала үшін күйзелісті болатын және 
психологиялық тұрғыдан қиын болатын 
әр-түрлі органдардың жүргізетін тергеу-
леріне немесе медициналық тексерулері-
не қатыспауының алдын алу үшін қажет.

6.6 Егер балаға қатысты қылмыс немесе 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны 
туралы дәлелдемелер болса, баланың 
қылмыстық немесе әкімшілік ісін жүргізуге 
жауапты полиция қызметкері немесе кәме-
летке толмағандардың істері жөніндегі ин-
спектор баланы КТБО/БҚО-ға жібергеннен 
кейін алғашқы мүмкіндік болған кезде кез-
десуді ұйымдастыру үшін КТБО/БҚО әле-
уметтік қызметкерімен байланысады. Бұл 
кездесудің мақсаты - полиция қызметкері 
немесе кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспектор және КТБО/БҚО әлеу-
меттік қызметкері келісімге келуі:

a. Тергеу қалай жүргізіледі;

b. Қылмыстық / әкімшілік тергеу және ба-
лаларды қорғау мақсатында баладан 
және басқа да тиісті адамдардан бір-
лескен жауап алуды қалай жүргізуге 
болады (мысалы, кім жауап алады - 
полиция қызметкері немесе КТБО/БҚО 
әлеуметтік қызметкері?);

c. Отбасы және айып тағылып отырған 
кез келген адамға қатысты тергеу қай-
да жүргізіледі;

d. Баланы медициналық куәландыру қа-
жет пе, егер болса, онда қылмыстық / 
әкімшілік тергеу және баланы қорғау 
туралы іс жүргізу мақсаттары үшін бір-
лескен медициналық куәландыру жүр-
гізуді ұйымдастыру қажет пе;

e. Отбасындағы немесе онымен бір бөл-
меде тұратын кез келген басқа балаға 
кім сұрақтарды қояды;

f. Жауап алу барысында көрсетілетін 
мәселелер қандай болады; және

g. Жауап алуды жазып алу тәсілі.

6.7 Дәлелдемелерді жинау үшін құқық қорғау 
органдарының баланы тергеуден жауап 
алуы қажет болған жағдайларда, КТБО/
БҚО әлеуметтік қызметкері жауап алу 
кезінде қатысуы тиіс. КТБО/БҚО әлеумет-
тік қызметкерінің рөлі-баланы бастапқы 
бағалауға көмектесу үшін ақпарат жинау. 
КТБО/БҚО әлеуметтік қызметкері балаға 
өз көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін 
білдіруге көмектесе алмайды, өйткені бұл 
рөлді тәуелсіз адам орындауы керек. Ба-
лаға зиян келтірді деп күдік келтірілген 
немесе осындай адаммен сөз байласқан 
адамның қатысуымен баладан жауап 
алынбауға тиіс. Баланы медициналық тек-
серуден өткізуге мүмкіндік беру үшін жау-
ап алу кейінге қалдырылуы мүмкін (6.13 
және 6.15-тармақтарды қараңыз), бірақ ол 
баланың мүдделеріне сәйкес келмейтін 
жағдайларды қоспағанда, тексеруден кей-
ін бірден жүргізілуі керек.
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Жасын анықтау және бағалау 

Анықтама: белгілі бір адамның бала екенін анықтау осы адамның құқығы бар қы-
змет түрлеріне, жеңілдіктеріне және қорғаныс сипатына айтарлықтай әсер етеді. 
Жасын растайтын ресми құжаттары жоқ балалар кейде осы қызметтерді, жеңіл-
діктер мен қорғауды алу құқығына қол жеткізу үшін жас мөлшерін бағалаудан өтуі 
мүмкін. Алайда адамның жасын бағалаудың бірыңғай және бір мәнді әдісі жоқ.54 
Тіпті медициналық мәліметтерге негізделген жасты анықтау нәтижелері де қате 
шығып жатады.55 Бұл балалар өздерінің жасын бағалау үшін стресстік, ұзақ және 
кейде инвазивті процедуралардан өтуі керек жағдайларға әкелуі мүмкін, бұл түп-
кілікті нәтиже бермейді. Сондықтан, төмендегі тармақтарда балалардың жасын 
бағалаудың қажет болған жағдайда ғана, сондай-ақ БҰҰ-ның Бала құқықтары және 
тиісті практика туралы Конвенциясына сәйкес балалардың мүдделерін, гендерлік 
проблематиканы және мәдени ерекшеліктерді ескере отырып, жедел жүргізілуін 
қамтамасыз ету үшін қолданылуы тиіс практика мен стандарттар баяндалады.

54  Л. Браунлис және Т. Смит «Жасты бағалау әдістері: әдебиеттерге шолу және аннотацияланған библиография», 
2011, басылымға сілтеме Coram балалар Заң орталығында, «Туған күніңмен? Көші - қон жүйесіндегі балалардың 
жасына қатысты дау», Мамыр 2013 ж., 8-бет (дереккөз ағылшын тілінде).
55  «Coram» балалар Заң орталығы,» Туған күніңмен? Көші - қон жүйесіндегі балалардың жасына қатысты дау», 
Мамыр 2013 ж., 8-бет (дереккөз-ағылшын тілінде).
56  Бала құқықтары жөніндегі комитет, балаларға қатысты сот төрелігі жүйесіндегі балалар құқықтары туралы № 24 
(2019) жалпы тәртіптегі ескерту, 2019 жылғы 18 Қыркүйек (КПР № 24 жалпы тәртіптегі ескерту), 33-тармақ.
57  КПР, Замечание общего порядка № 24, пункт 33.

6.8  Жасты бағалау мен анықтауға арналған 
бұл бөлім маман көші-қон үдерістерінде  
баламен қарым-қатынас жасаған кезде қол-
данылады, ол бала деп мәлімдейді, бірақ 
туу туралы куәлік түрінде өз жасын дәлел-
дей алмайды. Мұндай жағдайларда, әдет-
те, маман баланың бала екендігі туралы 
пікірімен келісуі керек. Алайда, егер маман 
бұл адам бала емес деп сенуге жеткілікті 
негіз болса, ол өзінің жасын растайтын бар-
лық құжаттарды, мысалы, туу туралы ха-
барлама, туу туралы жазбалар, шомылды-
ру рәсімінен өту туралы құжаттар немесе 
ұқсас құжаттар немесе мектеп кестелерін 
қабылдауы керек. Маман, егер керісінше 
дәлелдер болмаса, құжаттардың шынайы 
екендігіне негізделуі керек.56 Сондай-ақ, 
маман ата-аналармен сұхбаттасуға неме-
се жасына байланысты түсініктеме беру-
ге, сонымен қатар баланың жасын білетін 
мұғалімдерге немесе қауымдастық жетек-
шілеріне өтініш беруге рұқсат беруі керек.57 

6.9 Егер 6.8 тармағында көрсетілген шаралар 
сәтсіз болса және бұл адамның бала бо-
лып табылмайды деуге негіздеме болса, 
маман оы адамның жасына бағалау жүр-
гізуді ұйымдастыру керек («жасы дауға са-
лынып отырған бала» деп аталады). Егер 
бала отбасынан ажыратылған болса неме-
се жетелеушісіз болса  немесе өзге де түр-
де күтім мен қорғауды қажет ететін болса, 

маман баланы 4.2. тармаққа сәйкес КТБО/
БҚО-ға жіберуі тиіс. Содан кейін КТБО/БҚО 
баланың бастапқы бағалауы шеңберінде 
баланың жасын бағалауды жүргізеді.

6.10 КТБО/БҚО жүргізетін жасты бағалау БҰҰ-
ның Бала құқықтары жөніндегі комитетінің 
нұсқауларына және озық халықаралық 
практикаға сәйкес баланың физикалық 
және психологиялық дамуына пәнаралық, 
тұтас баға беруі тиіс. КТБО/БҚО әлеумет-
тік қызметкерінің функциясы: 

a. Бағалау баланың мүдделерін, гендер-
лік проблематикасын және мәдени 
ерекшеліктерін ескере отырып жүр-
гізілді, бұл ретте бірінші кезекте бала-
ның ең жақсы мүдделері ескеріледі;

b. Бағалау қандай да бір негізсіз кідірі-
стерсіз жедел жүргізілді; 

c. Сұхбат баламен, ата-аналармен, заң-
ды өкілдермен және қамқоршылармен 
олар түсінетін тілдерде жүргізілді;

d. Ең аз инвазивті бағалау әдісі қабыл-
данды;

e. Қабылданған бағалау әдісі ғылыми, қа-
уіпсіз және әділ болды, баланың физи-
калық тұтастығының бұзылу қаупін бол-
дырмауға мүмкіндік берді және баланың 
қадір-қасиетіне тиісті құрмет көрсетті.

!
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БҰҰ-ның Бала құқықтары жөніндегі комитеті тек қана сүйек пен тістің талдамасы-
на негізделген медициналық тәсілдер   көп жағдайда нақты емес және бала үшін 
зиянды болады деп санайды.58

58  БҚК № 24 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 33-тармақ.
59  БҚК, № 6 Жалпы тәртіптегі ескертуі, 80-тармақ.

6.11 Егер КТБО/БҚО жүргізген жасты бағалау 
нәтижесі түпкілікті болып табылса, маман 
осы бағалау нәтижелерін қабылдауы тиіс. 

Егер жасты бағалау сенімсіз болса немесе 
нақты нәтиже бермейтін болса, маман ба-
лаға анағұрлым келісті жасты беру керек.

Отбасын іздестіру 

Отбасын іздестіру дегеніміз - жетелеушісі жоқ немесе отбасынан ажыратылған 
ата-ананы немесе отбасының басқа мүшелерін іздеу процесі. Отбасын іздеу же-
телеушісі жоқ немесе отбасынан ажыратылған КҮБ үшін ұзақ мерзімді шешімді із-
деудің маңызды бөлігі болып табылады. БҰҰ-ның Бала құқықтары жөніндегі коми-
теті, іздестіру актісінің өзі немесе оны жүргізу тәсілі баланың мүдделеріне қайшы 
келетін немесе оны іздеушілердің негізгі құқықтарына қауіп төндіретін жағдайлар-
ды қоспағанда, отбасын іздеуге бірінші кезекте назар аударуды ұсынады59. Бала 
өз отбасын іздегісі келмейтін жағдайлар да болады. 

6.12 Отбасын іздестіру КТБО/БҚО іздеу актісі 
немесе іздеу әдісі баланың мүдделеріне 
қайшы келеді немесе отбасы мүшесін зиян 
келтіру қаупіне ұшыратады деген қоры-
тындыға келген жағдайларды қоспағанда, 
баланы КТБО/БҚО-ға жібергеннен кейін 
мүмкіндігінше тезірек жүзеге асырыла-
ды. Егер КТБО/БҚО отбасын іздеу бала-
ның мүдделеріне қайшы келмейді деген 
қорытындыға келсе, КТБО / БҚО әлеу-

меттік қызметкері баланың отбасын табу 
және отбасын іздеу процесін үйлестіру 
үшін полиция, елшіліктер, консулдықтар 
және басқа мемлекеттердегі билік сияқты 
барлық тиісті мамандармен байланыста 
болады. Барлық мамандар КТБО/БҚО-ға 
баланың отбасын табуға көмектесу үшін 
бар күшін салуы керек, дегенмен отбасын 
іздеу әрекеттерін басқару және үйлестіру 
міндеттері КТБО/БҚО-да қалады.

Медициналық тексеру

6.13 Егер балаға қатысты қылмыс немесе 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалғаны ту-
ралы дәлелдер болса, онда қылмыстық/
әкімшілік істі жүргізуші полиция қызметкері 
немесе кәмелетке толмағандар ісі жөнін-
дегі Инспектор КТБО/БҚО басшысымен 
баланы медициналық куәландыру қажет-
тілігі туралы мәселені талқылауы тиіс және 
егер солай болса, қылмыстық/әкімшілік 
тергеу және баланы қорғау мақсаттары 
үшін бірлескен медициналық куәландыру 
қалай жүргізілетіні туралы келісімге келуі 
тиіс (6.6 тармақты қараңыз).

6.14 КҮБ-ға медициналық куәландыру жүргізу 
үшін полиция қызметкері/кәмелетке тол-
мағандар ісі жөніндегі Инспектор да, КТБО/

БҚО да төмендегілерге кепілдік беру үшін 
өз іс-әрекеттерін бір-бірімен үйлестіруі тиіс:

a. Егер бала 16 жасқа толмаған болса, 
баланың ата-анасының немесе заңды 
өкілінің алдын ала жазбаша келісімін 
алу; немесе

b. Егер бала 16 жастан асқан болса, ба-
ланың өзінен алдын-ала жазбаша 
келісім алу. 

Егер заң 16 жасқа дейінгі балалардың 
келісімін талап етпесе де, егер бала меди-
циналық куәландыруға келісім беру үшін 
жеткілікті жетілу мен түсінікке ие болса, 
16 жасқа дейінгі баланың алдын-ала жаз-
баша келісімін алу жақсы тәжірибе болып 
табылады. 

!
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6.15 Егер баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілі келісім беруден бас тартса, бірақ ба-
ланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, 
онда баланың келісімі жеткілікті болуы 
керек. Егер баланың жетілуі мен түсінігі 
жеткіліксіз болса, ал баланың ата-анасы 
немесе заңды өкілі (егер заңды өкілдікті 
Мемлекеттік орган болып табылмайтын 

орган қамтамасыз етсе) келісім беру-
ден бас тартса, КТБО/БҚО үйлестірушісі 
қорғаншылық және қамқоршылық орга-
нына/сотқа өтініш береді. Баланың меди-
циналық куәландыруға келісім беру үшін 
жеткілікті жетілуі мен түсінігі бар-жоғын 
анықтау медициналық куәландыруды жүр-
гізетін дәрігерге жүктеледі.

Уақытша қамқоршылықты ұсыну 

6.16 КҮБ КТБО/БҚО-ға қайта жіберілгенде және:

a. Баланы алып, оны қорғау үшін уақыт-
ша қамқорлыққа алу қажет; немесе

b. Бала ата-анасының немесе заңды 
өкілінің бақылауында болмайды, мы-
салы, бала жетім, тастанды, жоғалып 
кеткен немесе басқаша отбасынан 
ажыратылған немесе жетелеушісі жоқ;

КТБО/БҚО үйлестірушісі балаға баста-
пқы бағалау жүргізеді және қорғаншылық 
және қамқоршылық органына және тиісті 
жағдайларда кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі комиссияға немесе сот-
тарға отбасы кодексінің ережелеріне және 
6.18-тармақта аталған қағидаттарға сәй-
кес баланы уақытша қамқорлыққа орнала-
стыру туралы ұсынымдар береді.

6.17 Қорғаншылық және қамқоршылық органы 
және тиісті жағдайларда кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі Комиссия 
немесе соттар келесі шешім қабылдау 
үшін КТБО/БҚО бағалауы мен ұсынымда-
рын қарауы тиіс:

a. Баланы уақытша қамқорлыққа орнала-
стыру баланың мүдделеріне сай және 
қажетті болып табыла ма; және

b. Егер солай болса, онда балаға уақыт-
ша күтім жасау формасы оның ең жақ-
сы мүдделеріне сүйене отырып таңда-
луы керек. 

6.18 Қорғаншылық және қамқоршылық Орган 
және тиісті жағдайларда 6.17-тармағына 
сәйкес кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі Комиссия немесе соттар өз 
шешімін қабылдаған кезде БҰҰ-ның Бала 
құқықтары туралы Конвенциясы бойын-
ша Қазақстанның міндеттемелеріне және 
тиісті практикаға сәйкес мынадай қағидат-
тарды қолдануға тиіс:

a. Ведомствоаралық жұмыс хаттама-
ларының 0Бөлімінде қамтылған бас-
шылық қағидаттары;

b. Балаға өз отбасына қайта қосылуын 
және байланыс орнатуын жеңілдету 
үшін және баланың білім беру, әлеу-
меттік және мәдени өмірінің бұзылуын 
барынша азайту үшін баланың ең үздік 
мүдделеріне сәйкес келетін шамада, 
бала өзінің үйреншікті орнына барын-
ша жақын болуы керек;

c. Өзара ара-қатынасы бар бауырлар 
мен әпке-сіңлілер, егер айқын қаты-
гездік қатынас болмаса немесе бала-
ның ең жақсы мүдделері үшін басқа 
да негіздемелер болмаса, балаларды 
уақытша қамқоршылыққа беру олар-
ды арқылы ажыратпау керек. Қандай 
жағдайда болмасын егер олардың 
тілектері немесе мүдделеріне қайшы 
келмейтін болса, бауырлар мен әп-
ке-сіңлілерге бір-бірімен араласып 
тұруына мүмкіндік беру үшін барлық 
күш-жігерді жұмсау керек;

d. КТБО/БҚО уақытша тұрғын блогында 
немесе уақытша интернат құрылғы-
сының басқа нысанында орналастыру 
мұндай шешім нақты бала үшін және 
оның ең жақсы мүдделері үшін қолай-
лы және қажетті болып табылатын 
жағдайлармен шектелуі тиіс; 

e. Егер бала КТБО/БҚОға орналастырыл-
са, КТБО/ БҚО уақытша тұрғылықты 
блокта орналастыру бала үшін немесе 
оның ең жақсы мүдделеріне сай келісті 
емес болып жатса, онда бала оның 
мүдделеріне сәйкес келетін уақытша  
отбасылық нысанға орналастырылуы 
керек.

6.19 Бұл ерекше орынды және жеке бала үшін 
қажет болған жағдайда және оның мүддесі 
үшін КТБО/БҚО уақытша тұрғын үй бло-
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гына, қаланың/облыстың және тиісті ау-
данның білім беру департаменті мен білім 
беру бөлімшелеріне, сондай-ақ КТБО/
БҚО-ға орналастырылуы тиіс:

a. Егер бала өзіне немесе басқа 
адамдарға айтарлықтай қауіп төндір-
мейтін болса, балаға қатысты ашық 
режимнің қолданылатынына көз жеткі-
зу, оның ішінде оған мектепке баруды 
жалғастыруға мүмкіндік беру немесе 
Қазақстанның азаматы сияқты басқа 
білім беру бағдарламасына немесе 
мектепке тіркелуі арқылы, бұл жағдай-
да КТБО/БҚО уақытша тұрғын үй бло-
гында тұратын баланы немесе басқа 
балаларды орналастыру бірінші кезек-
те баланың өзі немесе басқа балалар 
үшін қолайлы болып табыла ма деген 
мәселені байыпты қарау қажет;

b. Басқа тиісті органдармен (мысалы, 

кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі комиссия, сот және қорған-
шылық және қамқоршылық органы) 
бірлесіп, баланы КТБО/БҚО уақытша 
тұрғын блогына орналастыру бала үшін 
және оның ең жақсы мүдделері үшін 
жалғыз қолайлы, қажетті және сындар-
лы болып қала беретіндігін және 3 ай 
мерзімнен аспайтындығын куәлан-
дыру мақсатында баланы КТБО/БҚО 
уақытша тұрғын блогына орналастыру 
туралы мәселені айына кемінде бір рет 
қайта қарау қажет.

6.20 КТБО/БҚО барлық қажетті бағалауды жүр-
гізгенге дейін және Заңға және осы жұмыс 
хаттамаларына сәйкес баланың әл-ауқа-
тын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар 
туралы шешім қабылданғанға дейін бала 
уақытша орналастыруда қалуы тиіс.

Бастапқы бағалаудан кейінгі әрекеттер 

6.21 Бастапқы бағалаудан кейін КТБО/БҚО 
берілген бала немесе осы отбасындағы 
кез келген басқа бала зардап шегеді не-
месе айтарлықтай зиян келтіру қаупі бар 
деп сенуге негіз бар ма деген шешім қа-
былдайды. Егер КТБО/БҚО баланың еле-
улі зиян келтіру қаупінен зардап шегетіні 
немесе зардап шегетіні туралы алаңда-
уға ақылға қонымды негіздер бар деген 
қорытындыға келсе, қайта бағыттауды 
сұраған маман КТБО/БҚО-дан хабарлама 
алады, оған КТБО / БҚО баланың ісін әлі 
де қарастырып жатқандығы және шешім 
қабылданғаннан кейін оның нәтижелері 
туралы хабарлайды. Содан кейін КТБО / 
БҚО баланы толық әлеуметтік бағалауға 
кіріседі (төмендегі 6.26-6.30 тармақтарын 
қараңыз).

6.22 Егер КТБО/БҚО бала немесе отбасындағы 
кез келген басқа бала елеулі зиян шегеді 
немесе келтіру қаупіне ұшырайды, ал бала 
немесе отбасы қиын өмірлік жағдайға тап 
болмайды деп пайымдауға ешқандай 
ақылға қонымды негіз жоқ деген қорытын-
дыға келсе, баланы қайта бағыттау жөнін-
дегі сұрау салған маманға КТБО/БҚО-ның 
осы шешімі туралы хабарланады. 

6.23 Егер КТБО/БҚО бала немесе отбасындағы 
кез келген басқа бала елеулі зиян шегеді 
немесе келтіру қаупіне ұшырайды деп пай-
ымдауға ешқандай ақылға қонымды негіз 

жоқ, бірақ бала немесе отбасы қиын өмір-
лік жағдайға тап болса, КТБО/БҚО баланы 
тиісті қолдау қызметтерін алу үшін іріктел-
ген ҮЕҰ-ға бағыттайды. Мұндай жағдай-
ларда қайта жіберу туралы сұрау салумен 
жүгінген маман КТБО/БҚО-дан баланың 
ҮЕҰ қолдау бағдарламасына жіберілгені 
және қабылданғаны туралы хабарлама 
алады.  

6.24 Құпиялылық саясатына сәйкес КТБО/БҚО 
сізге баланың ісі туралы толық ақпарат 
бермеуі мүмкін. КТБО / БҚО сізге заңға 
немесе балалар құқықтарын қорғау жөнін-
дегі қызметтер моделін енгізу жөніндегі 
өзінің нұсқаулығына сәйкес ашуға міндетті 
мәліметтерді ғана береді.

6.25 Егер ата-анасына немесе туысына балаға 
қатысты қылмыстық немесе әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны үшін айып тағылса, 
қылмыстық немесе әкімшілік істі жүргізуші 
полиция қызметкері немесе кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі Инспек-
тор КТБО/БҚО үйлестірушісін КТБО/БҚО-
мен келісілген уағдаластықтарға сәйкес 
істің қаралу барысы туралы 6.5- 6.7. тар-
мақтар бойынша хабардар етуге тиіс . 
КТБО / БҚО қылмыстық немесе әкімшілік 
іс аяқталғанша және ата-ана немесе заң-
ды өкіл балаға келтірілген зиян үшін жау-
апты деп танылғанға дейін істі жаппайды. 
Егер ата-ана немесе заңды өкіл балаға 
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зиян келтіргені үшін айыпталып, кінәлі деп 
танылса, КТБО/БҚО балаға жаңартылған 
әлеуметтік бағалау жүргізеді және осы 
бала немесе осы отбасындағы кез келген 

басқа бала зардап шегеді немесе айтар-
лықтай зиян келтіру қаупі бар деп сенуге 
негіз бар ма деген мәселені қайта қарай-
ды.

Әлеуметтік бағалау 

6.26 Егер баланың немесе осы отбасындағы 
кез келген басқа баланың зардап шегетіні-
не немесе айтарлықтай зиян келтіру қаупі 
бар екеніне ақылға қонымды себептер 
болса, КТБО/БҚО баланың толық әлеумет-
тік бағасын береді. Әлеуметтік бағалаудың  
мақсаты: 

a. Баланың зардап шегетінін немесе ай-
тарлықтай зиян келтіру қаупі бар-жоғын 
анықтау ; және 

b. Ата-аналар немесе заңды өкілдер ба-
ланы қорғап, оның қауіпсіздігін қамта-
масыз ете ала ма, баланың денсау-
лығы мен дамуына ықпал ете ала ма 
және оның қажеттіліктеріне тиісті түрде 
жауап бере ала ма; 

6.27 Отбасынан ажыратылған немесе жетеле-
ушісі жоқ  баланы әлеуметтік бағалау отба-
сының қайта қосылуы баланың ең жақсы 
мүдделеріне сәйкес келетіндігін бағалау-
ды қамтиды (егер баланың отбасы ізделіп, 
табылуы мүмкін болса 6.12 тармақты қа-
раңыз . Мұндай бағалау жүргізу кезінде ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне байланысты 
баланың шыққан елінде, Қазақстанда не-
месе үшінші елде қайта қосылу мүмкіндігі 
ескерілетін болады.

6.28 КТБО / БҚО әлеуметтік бағалауды 6.21 
тармаққа сәйкес өзінің бастапқы бағала-
уының шешімі туралы Сізге хабарлағаннан 

кейін сегіз апта ішінде аяқтайды . Барлық 
мамандар мен практиктер оған әлеуметтік 
бағалау жүргізуге көмектесу үшін КТБО/
БҚО-мен ынтымақтастық жасау үшін бар 
күш-жігерін салуы керек екенін тағы бір рет 
қайталаймыз.

6.29 Әлеуметтік бағалаудан кейін КТБО/БҚО 
баланың зардап шегуі немесе айтар-
лықтай зиян келтіру қаупі бар деп сенуге 
негіз бар ма деген қорытындыға келуі ке-
рек. Егер іс балаға қатысты қылмыспен не-
месе әкімшілік құқық бұзушылықпен бай-
ланысты болса, КТБО/БҚО үйлестірушісі 
өз қорытындыларын жасамас бұрын 
онымен кеңесу үшін жауапты полиция қы-
зметкерімен немесе кәмелетке толмаған-
дардың істері жөніндегі инспектормен бай-
ланысады.

6.30 Егер КТБО/БҚО бала елеулі зиян келтіреді 
немесе келтіру қаупіне ұшырайды деп пай-
ымдауға ешқандай ақылға қонымды негіз 
жоқ деген қорытындыға келсе, КТБО/БҚО 
өз шешімі туралы 6.22-6.25-тармақтарда 
сипатталғандай хабарлайды. Алайда, егер 
КТБО/БҚО баланың зардап шегуі немесе 
елеулі зиян келтіру қаупіне ұшырауы мүм-
кін деп пайымдауға ақылға қонымды негіз-
дер бар деген қорытындыға келсе, КТБО/
БҚО баланың мүддесі үшін қандай іс-әре-
кеттер жасау керектігін шешу үшін бала-
ның ісіне қатысатын барлық тиісті мүдделі 
тараптармен өз іс-әрекеттерін үйлестіреді. 

Баланы қорғау жоспарын әзірлеу 

6.31 Егер КТБО/БҚО әлеуметтік бағалау жүр-
гізілгеннен кейін мынадай қорытындылар-
дың бірін жасаса 6.31-6.44-тармақтар қол-
данылуға жатады:

a. Баланың зардап шегуі немесе айтар-
лықтай зиян келтіру қаупі бар деп ай-
туға ақылға қонымды негіздер бар, 
бірақ зиян мен қауіп соншалықты ауыр 
емес, сондықтан баланы қорғау және 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бала-
ны ата-анасынан немесе заңды өкілі-
нен алып тастау қажет; немесе

b. Егер бала отбасынан ажыратылса не-
месе жетелеушісі болмаса және ата-а-
насы немесе заңды өкілдері табылса: 

i. Ата-аналар немесе заңды өкілдер 
оның қауіпсіздігін қорғап, қамтама-
сыз ете алады, баланың денсау-
лығы мен дамуына ықпал ете ала-
ды және оның қажеттіліктеріне тиісті 
түрде жауап бере алады; сондай-ақ

ii. Баланың ата-анасымен немесе 
заңды өкілдерімен баланың шыққан 
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елінде, не Қазақстанда, не қоныс 
аударған елінде қайта қосылу ба-
ланың ең жақсы мүддесінде;

6.32 Егер КТБО / БҚО 6.31 тармақтарда баян-
далған қорытындылардың біріне келсе, 
ол балалардың құқықтарын қорғау мәсе-
лелері бойынша отырыс ұйымдастырады. 
«Балалардың құқықтарын қорғау мәсе-
лелері жөніндегі отырыс» - бұл барлық 
тиісті ақпаратты қарастыру және балаға 
күтім жасау, оны қорғау және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін отбасын қалай қол-
дау керектігін жоспарлау үшін баланың 
ісімен айналысатын мамандардың құпия 
кездесуі.

6.33 Баланың ісімен айналысатын және балаға 
күтім жасау мен оны қорғауда отбасына 
қолдау көрсететін барлық мамандарды 
КТБО/БҚО әлеуметтік қызметкері бала-
лардың құқықтарын қорғау мәселелері 
жөніндегі отырысқа қатысуға шақырады. 
Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі отырыс әлеуметтік бағалау 
аяқталғаннан кейін 7 жұмыс күні ішінде 

өткізілуі тиіс. Отырысқа шақырылған бар-
лық мамандарға КТБО/БҚО әлеуметтік қы-
зметкері келесі ақпаратты ұсынады:

a. Бала мен отбасының билік органда-
рымен байланысына байланысты 
маңызды оқиғалардың хронологиясы; 

b. Баланың денсаулығы мен дамуы тура-
лы ақпарат;

c. Ата-анасының, заңды өкілінің, қамқор-
шысының және басқа да тиісті туыста-
рының балаға күтім жасау, оны қорғау 
және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
қабілеті туралы ақпарат;

d. Орынды жерде шыққан елінде, Қа-
зақстанда немесе қоныс аударған елде 
отбасын біріктірудің орындылығы тура-
лы ақпарат;

e. Баланың айтылған көзқарастары, 
тілектері мен сезімдері; 

f. Баланың қауіпсіздігі, денсаулығы және 
дамуы үшін болашақ қауіптерді талдау.

Баланың ісі бойынша бұл ақпарат пен құжаттама құпия болып табылады. Сіз 
бұл ақпаратты немесе құжаттаманы Балалардың құқықтарын қорғау мәселелері 
жөніндегі отырысқа шақырылған мүше мамандардан басқа ешкімге ашпауыңыз 
керек.

6.34 Маман Балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша отырысқа қатысу 
үшін барлық күш-жігерін салуы немесе 
оның орнына білікті және ақпараттанды-
рылған әріптесінің қатысуын қамтамасыз 
етуі тиіс. Егер маман Балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері жөніндегі отырысқа 
қатыса алмаса, ол КТБО/БҚО әлеуметтік 
қызметкеріне отырыс басталғанға дейін 2 
жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің үлесін 
баяндай отырып, жазбаша есеп беруі тиіс. 
Есепте мыналар көрсетілуі тиіс:

a. Балаға зиян келтіру қаупі туралы және 
ата-аналар немесе заңды өкілдер ба-
ланы қорғауға және қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге, оның денсаулығы мен 
дамуына жәрдемдесуге және баланың 
қажеттіліктерін тиісті түрде қанағаттан-
дыруға қаншалықты қабілетті екендігі 
туралы кәсіби пікір;

b. Баланың күтіміне, қорғалуына және қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етуде отбасына 

қолдау көрсету үшін қабылдануы тиіс 
шараларға қатысты маманның ұсы-
нымдары; сондай-ақ

c. Мұндай кәсіби пікірдің себептері, со-
ның ішінде осы көзқарастар негіздел-
ген дәлелдер.

КТБО/БҚО маманның Балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 
отырыс мүшелерінің басқа мамандарымен 
баяндамасымен бөліседі, олар оны оты-
рыс басталғанға дейін оқи алады. Бұл ба-
яндамалар құпия болып табылады және 
6.33-тармақта аталған ақпарат пен есеп-
тер сияқты қаралуға тиіс.

6.35 Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі отырыста КТБО/БҚО үй-
лестірушісі төрағалық етеді. КТБО/БҚО 
әлеуметтік қызметкері отырыстың хат-
шысы болып табылады және хаттаманың 
жүргізілуіне жауап береді. Отырыс басын-
да Төраға отырысқа қатысушыларға уақыт 
бөлінетінін еске салады:

!
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a. Баланың пікірлерін, тілектері мен 
сезімдерін тыңдау (Егер бала бар бол-
са және өз көзқарасын білдіре алса);

b. Ата-аналардың, туыстардың, заңды 
өкілдер мен қамқоршылардың пікір-
лерін тыңдау (қажеттілігіне қарай);

c. Ұсынылған дәлелдемелерді кәсіби 
талқылау, оның барысында төраға ба-
ладан, ата-анадан, заңды өкілдерден, 
қамқоршыдан және оларға көмек көр-
сететін кез келген адамнан (тәуелсіз 
қолдау қызметін қоса алғанда) үй-жай-
дан шығуды талап ете алады.

6.36 Отырыс кезінде төраға, егер ол ұсынылған 
немесе талқыланатын ақпаратты тыңдау 
оның мүддесінде емес деп тапса, бала-
дан шығуды сұрай алады және балаға 
үй-жайдан шығуды сұрайтын себептерді 
түсіндіреді. Мұндай жағдайларда тәуелсіз 
баланы қолдау қызметі отырыста қалып, 
талқылаулардың нәзік сипатын өткізгеннен 
кейін баланың жас ерекшеліктерін ескере 
отырып, балаға кері байланыс бере ала-
ды.

6.37 Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі отырысқа қатысқан маман-
дар:

a. Баланың денсаулығы, дамуы мен 
әл-ауқаты, сондай-ақ ата-аналардың, 
заңды өкілдердің баланы қорғау және 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның 
денсаулығы мен дамуына жәрдемдесу 
қабілеті туралы ақпаратты бірге жинау 
және талдау;

b. Баланың айтарлықтай зиян келтіру қа-
упі бар-жоғын шешу; және 

c. Тиісті жағдайларда баланың ата-ана-
сымен немесе заңды өкілдерімен қайта 
қауышу не баланың шыққан елінде, не 
Қазақстанда, не қоныс аударған елде 
баланың ең жақсы мүддесінде болып 
табыла ма, соны шешу; сондай-ақ

d. Балаға күтім жасауда, оны қорғауда 
және қауіпсіздікті қамтамасыз етуде 
отбасына қолдау көрсету үшін қажет-
ті іс-әрекеттерге қатысты ұсыныстар 
тұжырымдау.

6.38 Баланың зардап шегетінін немесе ай-
тарлықтай зиян келтіру қаупі бар-жоғын 
анықтаған кезде, баланың денсаулығы не-
месе дамуы келесі факторларды ескере 

отырып, ұқсас жағдайларда баладан күту-
ге болатын нәрселермен салыстырылуы 
керек:

a. Балаға келтірілген немесе келтірілуі 
ықтимал зиянның сипаты мен дәреже-
сі;

b. Баланың денсаулығы мен дамуына 
әсері;

c. Баланың отбасы және баланың кең ор-
тасы тұрғысынан дамуы;

d. Баланың кез келген ерекше қажеттілік-
тері, мысалы, медициналық жағдайы, 
қарым-қатынастың бұзылуы немесе 
баланың дамуына немесе оның отба-
сындағы күтіміне әсер етуі мүмкін шек-
теулі мүмкіндіктер; және

e. Ата-аналардың, заңды өкілдердің не-
месе қамқоршының баланы қорғау 
және қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
оның қажеттіліктерін қанағаттандыру 
қабілеті.

6.39 Отырысқа қатысушы мамандар  келесі 
шешімдердің бірін қабылдайды:

a. Баланың әлі де айтарлықтай зиян кел-
тіру қаупі бар екендігі туралы дәлел-
дердің болмауы немесе жеткіліксіздігі, 
сондықтан бұл мәселе бойынша бұдан 
әрі ешқандай әрекет жасамау керек; 
немесе

b. Баланың әлі де айтарлықтай зиян кел-
тіру қаупі бар екендігі туралы ешқан-
дай дәлел немесе жеткіліксіз дәлелдер 
жоқ, бірақ бала немесе отбасы қиын 
өмірлік жағдайға тап болады және 
оларды тиісті қолдау қызметтеріне 
бағыттау керек; немесе

c. Бала үнемі айтарлықтай зиян келтіру 
қаупіне ұшырайды, бірақ баланың ден-
саулығы мен дамуын баланың ата-а-
насымен немесе заңды өкілімен бірге 
тұрған кезде баланы қорғау жоспарын 
енгізу арқылы қорғауға болады. Бұл 
баланың отбасынан ажыратылған не-
месе жетелеушісі жоқ жағдайларын 
қамтиды, бірақ баланың ата-анасымен 
немесе баланың шыққан еліндегі, Қа-
зақстандағы немесе үшінші елдегі заң-
ды өкілдерімен қайта қауышу баланың 
ең жақсы мүддесі үшін деп саналады; 
немесе



46

d. Бала үнемі үлкен зиян келтіру қаупі-
не ұшырайды және баланың денса-
улығы мен дамуын баланың ата-а-
насымен немесе заңды өкілдерімен 
бірге тұрғанда баланы қорғау жоспа-
рын енгізу арқылы қорғауға болмай-
ды. Бұл баланың отбасынан ажыра-
тылған немесе жетелеушісі жоқ және 
баланың ата-анасымен немесе заңды 
өкілдерімен қайта қауышуы үшін жақсы 
емес жағдайларды қамтиды. 

6.40 Егер Балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері жөніндегі отырысқа қатысушы 
мамандар жоғарыдағы 6.39.c тармақта 
айтылған қорытындыға келсе, онда оты-
рысқа қатысушы мамандар балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі 
жоспардың жобасын әзірлейді. 

6.41 «Баланы қорғау жоспары» одан әрі зиян 
келтіруден, баланың денсаулығы мен 
дамуына ықпал етуден, сондай-ақ бала 
ата-анасымен немесе заңды өкілімен бір-
ге тұрған кезде балаға күтім жасауда отба-
сын қолдаудан тұрады. Бұл жоспар КТБО/
БҚО тарапынан жаңа әлеуметтік бағалау-
сыз 12 айдан аспайтын мерзімге есептелуі 
тиіс. Баланы қорғау жоспары:

a. Бала жиі тап болатын және баланы 
қорғау әдістерін толық сипаттайтын 
өзіне айтарлықтай зиян келтіру қауіп-
терін анықтауы тиіс;

b. Балаға зиян келтірудің қаупін азайту-
мен, оның қауіпсіздігін қорғаумен, ден-
саулығына қолдау көрсетумен және 
баланы дамытумен тікелей байланы-
сты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
мақсаттарды белгілеуі тиіс;

c. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу 
үшін қабылдануы тиіс іс-әрекеттерді, 
осы іс-әрекеттерге жауапты адамдар-
ды және осы мақсаттарға қол жеткізу 
мерзімдерін егжей-тегжейлі сипаттауы 
тиіс;

d. Жоспарды жүзеге асыру басталған сәт-
тен бастап 30 күн ішінде өткізілуі тиіс 
жоспарға келесі кезеңдік шолу жүргізу 
күнін қамтуы тиіс; 

e. Егер бала өзі туған немесе қоныс ау-
дарған елінде өзінің ата-анасымен не-
месе заңды өкілдерімен қосылса: 

i. Баланың ісін жүргізетін осы елдің 
балаларды қорғау органы аясында 

іс бойынша іс менеджерін анықта-
уы тиіс;

ii. Осы органның баланы қорғау 
жоспарын қайта қарау мерзімі мен 
процесін егжей-тегжейлі көрсетуі 
тиіс; 

iii. Тек баланың көші-қоны мәрте-
бесінің негізінде немесе баланы 
күту және оны қорғау үшін осы 
үдерістің кез келген кезеңінде ба-
ланы бостандығынан айыруды 
қоспайтын баланы өзі туған неме-
се қоныс аударған еліне қайтару 
үдерісін егжей-тегжейлі сипаттауы 
тиіс; және

iv. КТБО/БҚО ісін басқа елдегі істер 
жөніндегі маманға беру процесін 
егжей-тегжейлі сипаттауы тиіс.

6.42 Егер Балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері жөніндегі отырысқа қатысушы 
мамандар тармақта көрсетілген қорытын-
дыға келсе 6.39.d, онда қатысушы маман-
дар балаға күтім жасау жоспарын әзірлеу 
үшін істі КТБО/БҚО-ға қайтаруы тиіс.

6.43 Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі мәжілістен кейін отырысқа 
қатысушы мамандар хаттаманың жоба-
сын, ұсынымдарды және тиісті жағдайлар-
да оларды қарау, бекіту және қол қою үшін 
отырыста әзірленген балаларды қорғау 
жоспарының жобасын алады. Балалар-
дың құқықтарын қорғау мәселелері жөнін-
дегі отырысқа қатысушы мамандар КТБО/
БҚО хаттаманың дәлдігіне қатысты ескер-
тулер ұсына алады, егер олар хаттамаға 
енгізілмесе, КТБО/БҚО-да баланың ісінде 
сақталатын болады. 

6.44 Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері жөніндегі отырыстан кейін КТБО/БҚО 
7 жұмыс күні ішінде балаларды қорғау 
жоспарын әзірлеуді аяқтайды. Егер КТБО/
БҚО-на баланы қорғау жоспарын әзірле-
уді аяқтау үшін басқа органның (мысалы, 
қорғаншылық және қамқоршылық орган-
ның) мақұлдауын талап етсе, КТБО/БҚО 
баланы қорғау жоспарының жазбаша 
көшірмесін бекіту және қол қою үшін осы 
органға ұсынады. Содан кейін баланың 
ісімен айналысатын мамандар барлық 
қажетті рұқсаттар алынғаннан кейін қоры-
тынды хаттаманың және КТБО/БҚО-дан 
баланы қорғау жоспарының көшірмесін 
алады.
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Баланы қорғау жоспарын іске асыру, шолу және жабу 

Қазақстанда қалған балалар 
6.45 КТБО/БҚО үйлестірушісі КТБО/БҚО әле-

уметтік қызметкерінің жәрдемдесуімен 
баланы қорғау жоспарын іске асыруға 
жауапты. Баланың ісімен айналысатын 
мамандар КТБО/БҚО шақыратын Жоспар-
ды қайта қарауға қатысады. Жоспар кем 
дегенде 30 күнде бір рет қайта қаралуы 
керек. Қайта қарау жөніндегі отырыстың 
мақсаты: 

a. Баланы қорғау жоспары баланы қорғау 
үшін әлі де бұрынғыдай жеткілікті ме; 

b. Баланы қорғау жоспары орындалды 
ма;

c. Бала мен отбасы қол жеткізген өрлеу; 
және

d. Баланы қорғау жоспары оның қазіргі 
түрінде сақталуы керек пе, әлде ба-
ланың қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін оны өзгерту керек пе.

6.46 Қайта қарау жөніндегі отырысқа балалар-
ды қорғау жөніндегі бастапқы отырыстағы-
дай рәсімдер қолданылады (6.32- 6.38 
тармақтарын қараңыз).

6.47 Кеңесте талқылау қорытындысы бойын-
ша мамандар келесі ұсыныстардың бірін 
шығарады:

a. Баланы қорғау жоспары баланың ең 
жақсы мүдделерін қамтамасыз ету 
үшін әлі де қажет және ол жасалған 
күйінде қалуы керек;

b. Баланы қорғау жоспары баланың ең 
жақсы мүдделерін қамтамасыз ету 
үшін әлі де қажет, бірақ оны баланың 
қажеттіліктеріне сәйкес өзгерту керек;

c. Баланы қорғау жоспары бұдан былай 
баланы қорғау және оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және оның денсау-
лығы мен дамуына жәрдемдесу үшін 
жеткілікті болып табылмайды, соның 
салдарынан әрі қарай араласу қажет; 

d. Баланы қорғау жоспары 12 ай бойы жұ-
мыс істеді, бірақ баланың зардап ше-
геді немесе айтарлықтай зиян келтіру 
қаупі бар деп айтуға негіз бар; немесе

e. Баланың зардап шегуі немесе ай-
тарлықтай зиян келтіру қаупі бар деп 

айтуға негіз жоқ және баланы қорғау 
жоспары енді баланы қорғау және қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету, оның денса-
улығы мен дамуына ықпал ету немесе 
ата-аналарға/заңды өкілдерге бала-
ның күтім қажеттіліктерін қанағаттан-
дыру үшін қолдау көрсету үшін қажет 
емес.

6.48 КТБО/БҚО үйлестірушісі осы ұсынымдар 
баланың ең жақсы мүдделеріне сай 
келмейді деп есептеген жағдайларды 
қоспағанда, қайта қарау жөніндегі оты-
рыс қорытындысы бойынша мамандар-
дың ұсынымдарын қабылдайды. Егер 
КТБО/БҚО үйлестірушісі қандай да бір 
ұсынымдарды қабылдамаса, кеңеске қа-
тысушы мамандар қайта қарау бойынша 
отырыс өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күні 
ішінде үйлестірушінің жазбаша дәлел-
дерін алады. 

6.49 Егер Баланы қорғау жоспарына түзетулер 
енгізілуге тиіс болса, онда КТБО/БҚО ба-
ланы қорғау жоспарына қайта қарау жөнін-
дегі отырыстан кейін 7 жұмыс күні ішінде 
түзетулер енгізеді және келесі қайта қарау 
күнін белгілейді. 

6.50 Егер Қорғау жоспарының қолданысы 12 ай 
бойы жалғасса, бірақ бала айтарлықтай 
зиян келтіру қаупінде әлі де ұшыраса не-
месе Баланы қорғау жоспары баланың 
қауіпсіздігін қорғау және қамтамасыз ету 
және оның денсаулығы мен дамуына 
ықпал ету үшін енді жеткіліксіз болып са-
налса, КТБО/БҚО тағы бір бағалауды жүр-
гізеді және баланың ең жақсы мүдделері 
үшін баланы уақытша қамқорлыққа алу қа-
жет пе деген мәселені қарайды.

6.51 Егер баланың зардап шегуі немесе ай-
тарлықтай зиян келтіру қаупі бар деп ай-
туға негіз болмаса және баланы қорғау 
жоспары енді баланы қорғау және оның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ден-
саулығы мен дамуына ықпал ету немесе 
баланың күтім қажеттіліктерін қанағаттан-
дыруда ата-аналарды/заңды өкілдерді 
қолдау үшін қажет болмаса, КТБО/БҚО 
бала мен отбасының тиісті қолдау қызмет-
теріне жіберілуін және баланың ісін КТБО/
БҚО-ға жабылуын қамтамасыз етеді. 
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Балалар өзінің шыққан еліне немесе қоныс аударылған еліне қайтарылды 

6.52 КТБО / БҚО Қазақстан аумағында жүзеге 
асырылатын қызметке қатысты шамада 
баланы қорғау Жоспарының іске асы-
рылуына басшылық жүргізеді. Бұл бала-
ны шыққан еліне немесе басқа бала мен 
отбасы қоныс аударуы тиіс болатын елге 
қауіпсіз қайтарылуы туралы ережені жү-

зеге асыруды басқару мен үйлестіруден, 
сондай-ақ істерді басқаруды осы елде-
гі тиісті органға беруден тұрады.  КТБО / 
БҚО баланың елге қауіпсіз келгеннен кейін 
шыққан/ қоныс аударған елінде ісін жүргі-
зетін кейс-менеджер растағаннан кейін ба-
ланың ісін жабады эту страну. 

Баланы күту жоспарын әзірлеу  

Жалпы ережелер 
6.53 КТБО/БҚО балаға күтім жасау жоспарын 

әзірлейді, онда әлеуметтік бағалау немесе 
балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері бойынша отырыс өткізілгеннен кейін 
мынадай қорытынды жасалады: 

a. Балаға айтарлықтай зиян келтіріледі 
немесе қауіп төнеді, бірақ зиян мен 
қауіп ауыр болғандығы соншалық, ба-
ланы қорғау және қауіпсіздігін қамта-
масыз ету үшін баланы ата-анасынан 
немесе заңды өкілінен алып қою қажет 
болды; немесе

b. Егер бала отбасынан ажыратылған 
және жетелеушісі болмаса, онда оның 
ата-анасымен немесе заңды өкіл-
дерімен кез келген жерде кездесу 
баланың мүдделеріне сай келмейді, 
сондықтан ол баланы балаларды ор-
наластырудың баламалы жеріне апару 
керек  

6.54 Балаға күтім жасау жоспарында келесі 
ақпарат болуы керек:

a. Баланың физикалық және психика-
лық денсаулығын қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралар; білім беру және 
кәсіби дайындық; эмоционалды және 
мінез-құлықтық даму; баланың діни, 
мәдени және тілдік шығу тегін қоса 
алғанда, бірегейлік; отбасылық және 
әлеуметтік қатынастар; орналастыру; 
сондай-ақ әлеуметтік дағдылар мен 
өзін-өзі күту дағдылары;

b. Баланы отбасымен ықтимал қайта бірік-
тіруге дайындау үшін балаға және отба-
сына көрсетілетін кез келген қолдау;

c. Баланы күту жоспарын іске асыру 
кезінде баланың ата-анасына/заңды 
өкілдеріне қол жеткізуі немесе қол жет-
кізуден бас тарту себебі;

d. Баланы тәрбиелеудің ұзақ мерзімді 
жоспары, оның ішінде бала асырап 
алу, егер бұл баланың мүдделеріне 
сәйкес келсе;

e. Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін қажетті кез келген басқа ереже-
лер;

f. Барлық мамандардың функциялары 
мен міндеттері, оның ішінде олардың 
баламен қарым-қатынасының сипаты 
мен жиілігі; сондай-ақ

g. Баланы күту жоспарын қайта қарау 
күні, ол іске асырыла бастаған сәттен 
бастап 28 күннен кешіктірілмей өт-
кізілуі тиіс; сондай-ақ

h. Қажет болған жағдайда, қамқор-
шылықтан ауысқан кезде балаға қол-
дау көрсету үшін тетіктер мен қызмет-
тер құрылып, ұсынылуы керек.

6.55 Баланы күтіп-бағу жоспары осы жұмыс 
хаттамаларының 3 бөлімінде қамтылған 
басшылыққа алынатын қағидаттарға, сон-
дай-ақ мынадай ережелерге негізделуі 
тиіс:

a. Балаға өз отбасына қайта қосылуын 
және байланыс орнатуын жеңілдету 
үшін және баланың білім беру, әлеу-
меттік және мәдени өмірінің бұзылуын 
барынша азайту үшін баланың ең үздік 
мүдделеріне сәйкес келетін шамада, 
бала өзінің үйреншікті орнына барын-
ша жақын болуы керек;

b. Баланы толық отбасына қайта қосу, 
баланы алыс тумаларының отбасы-
на беру немесе егер бұл мүмкін бол-
маса, онда баланың ең жақсы мүд-
делеріне жауап беретін балаларды 
орналастырудың балама орнына ор-
наластыру арқылы негізгі мақсат ретін-
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де тұрақтылықпен, бала оның өзінің 
қамқоршыларына қауіпсіз және үнемі 
ынтықтығына деген оның негізгі қажет-
тілігін қанағаттандыратын тұрақты үй-
мен қамтамасыз етілуі тиіс: 

c. Өзара ара-қатынасы бар бауырлар 
мен әпке-сіңлілер, егер айқын қаты-
гездік қатынас болмаса немесе бала-
ның ең жақсы мүдделері үшін басқа 
да негіздемелер болмаса, балаларды 
орналастырудың балама орындарына 
орналастыру арқылы ажыратпау ке-
рек. Қандай жағдайда болмасын егер 
олардың тілектері немесе мүдделеріне 
қайшы келмейтін болса, бауырлар мен 
әпке-сіңлілерге бір-бірімен араласып 
тұруына мүмкіндік беру үшін барлық 
күш-жігерді жұмсау керек;

d. Баланы интернатқа орналастыру (мы-
салы, SOS Балалар ауылына немесе 
интернат мекемесінің басқа нысанына) 
мұндай үй-жай нақты бала үшін және 
оның ең жақсы мүдделері үшін қолай-
лы, қажетті және сындарлы болып та-
былатын жағдайлармен шектеледі;

e. Бала үшін таңдалған балаларды ор-
наластырудың баламалы түрі оны бас 

бостандығынан айыру деген сөз емес;  

f. Балаға қамқоршылықтан, интеграци-
ядан қоғамға және ересек өмірге ауы-
суы кезінде көрсетілетін қызметтер 
мен іс-шаралар Баланы қорғау жоспа-
рының шеңберінде мүмкіндігінше ерте-
рек құрылады және ұсынылады; 

g. Баланы асырап алуға қатысты барлық 
шешімдер баланың ең жақсы мүдде-
лерін ескере отырып, бірінші кезектегі 
мәселе ретінде қабылданады.

6.56 Егер бала интернаттық мекемеге орна-
ластырылса, қорғаншылық және қамқор-
шылық органы және КТБО/БҚО баланы 
интернаттық мекемеге орналастыру бала 
үшін бұрынғысынша қолайлы, қажетті 
және сындарлы болуын және оның ең жақ-
сы мүдделеріне жауап беруін қамтамасыз 
ету үшін баланы интернаттық мекемеге 
орналастыру кемінде үш айда бір рет қай-
та қаралуын қамтамасыз етуі тиіс. Баланы 
интернаттық мекемеге орналастыру бала 
үшін орынды, қажетті және сындарлы бо-
луды тоқтатқаннан кейін, бала баланың 
мүдделеріне сай келетін отбасылық күтім 
нысанына орналастырылуы керек. 

Шыққан елдерінен тыс ажыратылған немесе жетелеушісі жоқ балалар

6.57 Егер әлеуметтік бағалау немесе балалар-
дың құқықтарын қорғау мәселелері жөнін-
дегі отырыс өткізілгеннен кейін баланы 
өз ата-аналарымен немесе заңды өкіл-
дерімен қайта біріктіруге болмайды де-
ген қорытынды жасалатын болса (немесе 
оларды іздеп табу мүмкін болмаса, неме-
се олар қайтыс болса, немесе кез келген 
орында балаларды олардың ата-анала-
рымен немесе заңды өкілдерімен қосу ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне сай келмесе) 
КТБО/ БҚО баланы оны шыққан еліне (не-
месе оны алыс туыстарының қамқорлығы-
на беру, егер бұл мүмкін болмаса балалар-
ды орналастырудың басқа да балама түрі) 
қайтару оның ең жақсы мүдделеріне сай 
келетінін анықтау үшін бағалау жүргізеді. 
Халықаралық стандарттарға сәйкес КТБО/
БҚО көші-қонды бақылауға қатысты пікір-
лер сияқты адам құқықтарына негізделме-
ген дәлелдердің баланың ең жақсы мүдде-
лерінен басым болуына жол бермеуі тиіс.

6.58 Бала өзі шыққан елге қайтарылмауы тиіс, 
егер: 

a. Бала жіберілетін елде оған түзелмей-
тіндей зиян келтірілуі мүмкін деген 
нақты қауіп бар деп айтуға айтар-
лықтай негіздемелер бар болса.  Тү-
зетілмейтін зиянға мыналар жатады, 
бірақ олармен шектелмейді: азапта-
улар; адамгершілікке жатпайтын не-
месе ар-намысты қорлайтын іс-әре-
кеттер немесе жазалау; жауынгерлік 
іс-қимылдарға қатысушы ретінде тарту 
немесе әскери қызметшілерге жыны-
стық қызметтер көрсету; соғыс қимыл-
дарына тікелей немесе жанама қаты-
су; және баланың өмір сүру, өмір сүру 
немесе даму құқығын бұзу. Бұл ереже 
мемлекеттік немесе мемлекеттік емес 
субъектілердің зиян келтіргеніне, бұл 
әрекеттің немесе әрекетсіздіктің ті-
келей ниеті немесе жанама салдары 
болып табылатындығына қарамастан 
қолданылады; немесе

b. Мұндай қайтару баланың негізгі адам 
құқықтарының бұзылуына әкеледі де-
ген қауіп бар; немесе
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c. егер бала баспана іздеп жүрсе немесе 
оған босқын мәртебесі берілсе.  

d. Мүмкін болмаса немесе 6.55-тар-
мақтарында көрсетілген стандарттарға 
сәйкес балаларды орналастырудың 
сенімді және нақты балама түрі нақты 
балаға қолданыла алмаса немесе 
шыққан елінде жүзеге асыруға дайын 
болмаса, баланы оның ең жақсы мүд-
делеріне сай үлкен отбасына орнала-
стыру.

6.59 Егер баланы оның шыққан еліне қайта-
ру баланың ең жақсы мүдделеріне жауап 
бермесе немесе егер алдыңғы тармаққа 
сәйкес баланы қайтаруға рұқсат берілме-
се, КТБО/БҚО баланы Қазақстанда инте-
грациялау және Баланы күту жоспарын 
әзірлеу мақсатында баланың жағдайына 
бағалау жүргізеді. 

6.60 Қолдау жоспарына сәйкес балаға не-
месе оның отбасына қызмет көрсетуге 
қатысатын немесе қорғаншылық және 
қамқоршылық органдары сияқты Қолдау 
жоспарын әзірлеуге қатысатын барлық ма-
мандар оларды жазбаша мақұлдау үшін 
КТБО/БҚО-дан Баланы күту жоспарының 
көшірмесін алуы керек. 

6.61 КТБО / БҚО Баланы жоспарын қайта қа-
рауды үйлестіруге жауап береді. Қайта 
қараудың мақсаты- Баланы күту жоспары 
оның қажеттіліктеріне сәйкес келе ме, ол 
6.55-тармақта көрсетілген принциптер-
ге сәйкес келе ме және қандай да бір өз-
герістер қажет пе, жоқ па, соны бағалау. 
Балаларды орналастырудың баламалы 
нысандарындағы балалар үшін, әсіресе 
жетелеушісі жоқ және өз отбасыларынан 
ажыратылған балалар мен адам саудасы-
ның құрбандары балалар үшін осалдықтар 
мен ықтимал тәуекелдерді ескере отырып, 
қайта қарау кезінде баланың дене және 
психоәлеуметтік денсаулығын қамтамасыз 
етуге, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан не-
месе қиянат жасаудан қорғауға, сондай-ақ 
білім беру және кәсіптік дағдылар мен 
мүмкіндіктерге қол жеткізуге ерекше назар 
аударылады.

6.62 Баланы күту жоспары бірінші мәрте қайта 
қарау күні ол жасалған күннен бастап 28 
күннен кешіктірілмей қайта қаралуы ке-
рек; сондай-ақ кейінгі қайта қарау жоспар-
дың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 
үш айда кемінде бір рет жүргізілуге тиіс. 

6.63 Баланы күту жоспарын қайта қарау отыры-
сына барлық қатысушы мамандар шақы-
рылады (мысалы, балаға немесе отбасы-
на қызмет көрсететін ҮЕҰ және мемлекеттік 
мекемелер; психолог; мектеп педагогы; 
кәмелетке толмағандардың істері жөнін-
дегі комиссияның және қорғаншылық және 
қамқоршылық органының өкілі). КТБО/БҚО 
келесі адамдарды шақыруы керек:

a. Баланы (егер оның жасы келсе);

b. Баланы қолдау жөніндегі тәуелсіз қыз-
метті;

c. Жоспар аясында балаға күтім жасай-
тын адамды  (мысалы, баланың ата-а-
насы/заңды өкілі, қамқоршы, қорған-
шы, патронат тәрбиеші немесе асырап 
алушы ата-ана);

d. Егер бұл баланың ең жақсы мүдделері-
не сай келсе, ата-анасын немесе заң-
ды өкілін;

6.64 Егер КТБО/БҚО ата-анасын, заңды өкілін 
немесе туысын қайта қарау жөніндегі 
отырыстан шығарып тастаса немесе бұл 
адамдар отырысқа қатыса алмаса неме-
се қатысқысы келмесе, КТБО/БҚО осы 
адамға рұқсат береді: 

a. Жазбаша өтініш беру, бұл өтініш қайта 
қарау барысында оқылады; немесе 

b. Отырыстың басқа қатысушысы арқылы 
ауызша баяндама ұсыну.

6.65 Егер КТБО/БҚО қайта қарау жөніндегі оты-
рысқа немесе оның бір бөлігіне бару бала-
ның ең жақсы мүдделеріне сай келмейді 
деген қорытындыға келсе, онда баланы 
қолдау жөніндегі Тәуелсіз қызметтің болуы 
және қатысуы ерекше маңызды болады. 
Тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі-баланың 
қатысуынсыз қайта қарау жөніндегі оты-
рыста баланың көзқарастарын, тілектері 
мен сезімдерін жеткізу, сондай-ақ баланы 
ол аяқталғаннан кейін отырыста болған 
оқиғалар туралы хабардар ету.

6.66 Қайта қарау бойынша отырысқа дейін 
кемінде 7 күн бұрын қатысушы мамандар 
КТБО/БҚО-дан жазбаша есеп алуы тиіс:

a. Баланың және егер қажет жағдай бол-
са ата-ананың алға басуы;

b. КТБО/БҚО қажет деп санайтын Баланы 
күту жоспарын іске асыру дәрежелері 
және ондағы кез келген өзгерістер;



51

c. Баланың құқықтық мәртебесін өзгер-
ту үшін қажетті кез келген түзетулер, 
соның ішінде баланың ата-анасын 
олардың құқықтарынан айыру туралы 
өтініш беру ниеті. 

6.67 Қайта қарауға шақырылған, бірақ қатысуға 
мүмкіндігі жоқ барлық мамандар қайта қа-
рауды жүргізгенге дейін үш жұмыс күнінен 
кешіктірмей жазбаша есеп береді, Баланы 
күту жоспары баланың қажеттіліктерін қа-
нағаттандыратыны, ол 6.55 тармақта жа-
зылған қағидаттарға сәйкес келетіні және 
қандай да бір өзгерістер талап етілетіні ту-
ралы өзінің кәсіби пікірін түсіндіреді. 

6.68 Қайта қарау жөніндегі отырысқа қатысушы 
мамандар баланың қамқоршысынан және 
қайта қарау жөніндегі отырыстың екі жұмыс 
күніне қатысатын басқа да мамандардан 
жазбаша есептермен қамтамасыз етіледі.

6.69 Қайта қарауға жататын барлық ақпарат пен 
құжаттама құпия болып табылады және 
отырысқа қатысушы мамандардан басқа 
ешқандай басқа тұлғаға берілмейді.

6.70 Қайта қарау жөніндегі отырыста КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі төрағалық етеді. КТБО/БҚО 
әлеуметтік қызметкері отырыстың хатшысы 
болып табылады және хаттаманың жүр-
гізілуіне жауап береді.

6.71 Кездесу кезінде мыналарға уақыт бөлінеді:

a. Баланың пікірлерін, тілектері мен 
сезімдерін тыңдау (тікелей немесе 
оны қолдау жөніндегі тәуелсіз қызметі 
арқылы);

b. Ата-аналар мен заңды өкілдердің пікір-
лерін тыңдау (қажеттілігіне қарай); сон-
дай-ақ

c. Ұсынылған ақпарат пен пікірлерді кәсі-
би талқылау, оның барысында төраға 
баладан, ата-анадан, заңды өкілдер-
ден және оларға көмек көрсететін кез 
келген тұлғадан (тәуелсіз қолдау қыз-
метін қоса алғанда) үй-жайдан шығуды 
талап ете алады.

6.72 Қайта қарау барысында егер қажет деп 
тапса, ұсынылған немесе талқыға са-
лынған ақпаратты таңдау оның мүдделері-
не сай келмегендіктен баланы үй-жайдан 
шығуын сұрай алады және оныс себеп-
терін балаға түсіндіріп өтеді. Мұндай 
жағдайларда баланы қорғау жөніндегі 
тәуелсіз қызмет қайта қарау кезінде қала 
алады және талқылаудың әдепті сипат-

та өткізілгеннен кейін баланың жас ерек-
шеліктерін ескере отырып балаға кері бай-
ланыс ұсына алады.

6.73 Қайта қарау кезінде мамандар келесі 
шешімдердің бірін қабылдайды:

a. Баланы күту жоспары баланың ең жақ-
сы мүдделерін қамтамасыз ету үшін 
әлі де қажет және ол жасалған күйінде 
қалуы керек;

b. Баланы күту жоспары баланың қажет-
тіліктерін қанағаттандыру үшін немесе 
осы 6.55 тармақта көрсетілген прин-
циптерге сәйкес өзгертілуі керек ; 

c. Баланы күту жоспары енді баланы 
қорғау және оның қауіпсіздігі мен ден-
саулығы мен дамуына ықпал ету үшін 
қажет емес.

6.74 Баланы күту жоспары 6.73.c тармағына 
сәйкес баланың денсаулығы мен дамуына 
қолдау көрсету және баланың қауіпсіздігі 
мен оны қорғау үшін енді қажетті болып 
табылмайды:

a. Бала 18 жасқа толды (одан кейін Ба-
ланы күту жоспарының қолданысы ол 
балаға қолданылмайды); немесе 

b. Ата-анасының қамқорлығына берілуі 
немесе қайтарылуы үшін баланың 
ең жақсы мүдделеріне сай. Бұған ба-
ланың биологиялық ата-анасының 
қамқорлығына оралуы, сондай-ақ ба-
ланы отбасы кодексінің шарттарына 
сәйкес асырап алушы ата-аналарға 
орналастыру мүдделері үшін жағдай-
лар жатады.

6.75 6.74-тармағының қолданылу аясына жа-
татын жағдайларда КТБО/БҚО баланың 
Қорғаншылықтан қауіпсіз өтуін қамтамасыз 
ету үшін жауапты болып қалады. Алайда, 
баланың ісіне қатысатын барлық мамандар 
бала қамқорлықтан шыққанға дейін, оның 
кезінде және одан кейін қажетті қолдау көр-
сетуге жауап береді. Қайта қарау жөніндегі 
отырыста отырысқа қатысушы мамандар 
мыналарды қамтамасыз етеді:

a. Баланы күту жоспары аяқталғанға 
дейін 3 айдан кешіктірмей, баланы кө-
шуге дайындау мақсатында баланың 
қамқорлықтан ауысуына дейін, кезінде 
және одан кейін жасалатын қадамдар-
ды анықтау үшін; осы қадамдарға жау-
апты адамдар; және оларды іске асыру 
мерзімдері;
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b. Баланың ісі баланың кейінгі күтіміне 
жауапты тиісті органға берілуін қамта-
масыз ету; 

c. Егер бала қамқоршылықтан шыққаннан 
кейін баланы қорғау жоспарына сәйкес 
келсе, баланы қорғау жоспарының осы 
ведомствоаралық хаттамаларда көр-
сетілген қадамдарға сәйкес әзірленуін, 
іске асырылуын және қайта қаралуын 
қамтамасыз ету; 

d. Егер бала 18 жасқа толса, баланың ісін 
қамқоршылықтан өтуін бақылауға жау-
апты тиісті органға беруді қамтамасыз 
ету.

6.76 КТБО/БҚО үйлестірушісі бұл ұсынымдар 
баланың ең жақсы мүдделеріне сай 
келмейді деп есептейтін жағдайларды 
қоспағанда, КТБО/БҚО қайта қарау жөнін-
дегі отырыстың қорытындылары бойын-
ша ұсынымдар қабылдайды. Егер КТБО/
БҚО үйлестірушісі қандай да бір ұсы-
нымдарды қабылдамаса, ол кеңес өткізіл-
геннен кейін 2 жұмыс күні ішінде қайта қа-
рау жөніндегі отырысқа мүше мамандарға 
өз дәлелдерін жазбаша нысанда ұсынуға 
тиіс.

6.77 Егер Баланы күту жоспарына өзгерістер 
енгізілуі тиіс болса, онда КТБО/БҚО бұл 
өзгерістерді қайта қарау жөніндегі отыры-
стан кейін 7 жұмыс күні ішінде сүйемел-
деу жоспарына енгізеді және соңғы қарау 
күнінен бастап үш айдан кешіктірілмей 
өткізілуі тиіс келесі қарау күнін белгілей-
ді. КТБО / БҚО Балалардың құқықтарын 
қорғау мәселелері жөніндегі отырыстан 
кейінгі сияқты әкімшілік-кейінгі қадамдар-
ды қабылдауы тиіс.

6.78 КТБО / БҚО баланың ісін жабады, егер:

a. Бала 18 жасқа толса және оның ісі 
қамқоршылықтың  күтімінен жас жігіт 
шаққа ауысуын бақылау үшін тиісті жа-
уапты органға берілсе; немесе 

e. Баланы қамқоршылықтан шығарған-
нан кейін бір жыл бақылағаннан кейін 
(оны КТБО/БҚО жүргізуі керек), КТБО/
БҚО үйлестірушісі бала зардап ше-
геді немесе оған зиян келтіру қаупі 
бар және баланың ата-анасы/заңды 
өкілдері баланы қорғауға, оның денса-
улығы мен дамуына ықпал етуге және 
баланың қажеттіліктеріне тиісті түрде 
жауап беруге негіз жоқ деген қорытын-
дыға келеді.

Балалар шыққан еліне қайтарылды

6.79 КТБО / БҚО Қазақстан аумағында жүзеге 
асырылатын қызметке қатысты шамада 
Баланы күту жоспарын іске асыруға бас-
шылықты жүзеге асырады. Бұл баланың 
шыққан еліне баланы қауіпсіз қайтару ту-
ралы ережелерді жүзеге асыру және ісін 

жүргізуді сол елдегі тиісті органға беруді 
басқару және үйлестіруді қосады. КТБО/
БҚО баланың шыққан елінде баланың ісін 
жүргізетін маман баланың осы елге кел-
генін растағаннан кейін баланың ісін жаба-
ды. 

7. ҮЕҰ-ға ҚАЙТА ЖІБЕРІЛГЕН БАЛАЛАР

7.1 ҮЕҰ бағдарламасының үйлестірушісі қай-
та бағыттауды қабылдауды растағаннан 
кейін, ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері, Заңгер 
немесе психолог (бала мен ата-ана/заңды 
өкіл ала алатын қолдау түріне байланы-

сты) қолдау қызметтерін көрсету процесін 
бастау үшін қайта бағыттау туралы өтінішті 
алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде 
баламен және ата-аналарына/заңды өкіл-
деріне хабарласады.

ҮЕҰ-нан бірнеше қызмет алатын балалар 

7.2 ҮЕҰ-ға жүгінген КҮБ мен отбасылардың 
көпшілігіне бірнеше қызмет қажет болуы 
мүмкін (мысалы, әлеуметтік қолдау, заң-
герлік қызметтер және психологиялық 
терапия қызметтерінің үйлесімі). Мұндай 
жағдайларда істі ҮЕҰ әлеуметтік қызмет-
кері жүргізеді. ҮЕҰ әлеуметтік қызмет-

керінің рөлі ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері ұй-
ымдастыратын баламен және отбасымен 
алғашқы кездесуден басталатын болады. 
Бұл кездесу ҮЕҰ қайта бағыттау туралы 
сұрау алған сәттен бастап 4 жұмыс күні 
ішінде өткізілуі керек. Маман осы кездесу-
ге қатыспауы керек. Егер маман кездесу-
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дің бас кезінде қатысса да, ол ҮЕҰ-ға бала-
мен және отбасымен өз бетінше сөйлесуге 
мүмкіндік беру үшін жиналыстан кетуі ке-
рек. Бұл алғашқы кездесудің мақсаты:

a. ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері бағдарла-
маның мақсатын және ілеспе проце-
стерді түсіндіруі тиіс;

b. ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері баланың 
құпиялылығы мен қорғалуына қатысты 
ҮЕҰ саясаты мен міндеттерін түсіндіруі, 
сондай-ақ осы саясатты қысқаша баян-
дау үшін балаға және ата-анаға/заңды 
өкілге үлестірме материал беруі тиіс;

c. ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері бала мен 
отбасының қабылдау критерийлеріне 
сәйкестігін анықтау үшін баланың және 
отбасының нақты жағдайы, олардың 
қажеттіліктері және кез келген басқа да 
тиісті мәселелер туралы жетіспейтін 
ақпаратты жинау үшін;

d. Егер баланың жетілуі мен түсінігі жет-
кілікті болса, онда ҮЕҰ-ның әлеуметтік 
қызметкері оның жағдайы мен көзқа-
расын түсіну үшін баламен отбасынан 
бөлек сөйлесе алады;60  

e. Бала мен отбасы ҮЕҰ-ның әлеумет-
тік қызметкеріне бағдарлама туралы 

кез келген сұрақтар қойып, оларға қа-
тысқысы келетін-келмейтінін шешуге 
көмектеседі; 

f. Баланың, ата-ананың/заңды өкілдің 
және ҮЕҰ-ның ҮЕҰ-да істі ашу үшін қа-
жетті құжаттаманы толтыруы үшін; сон-
дай-ақ

i. Балаға және отбасына қажет кез кел-
ген жедел қолдауды анықтаңыз және 
ұйымдастырыңыз (мысалы, жедел ме-
дициналық көмек).

7.3 Бірінші кездесуден кейін ҮЕҰ әлеуметтік 
қызметкері баланың білім беру, медицина-
лық, құқықтық, отбасылық және әлеуметтік 
қажеттіліктерін бағалайды және осы қажет-
тіліктерді қанағаттандыру үшін бала мен 
отбасына жеке «қызмет көрсету жоспарын» 
жасау үшін баламен және ата-анамен/заң-
ды өкілмен жұмыс жасайды. Қажеттіліктерді 
бағалау және қызмет көрсету жоспарын 
әзірлеуді ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері бала-
мен және отбасымен алғашқы кездесуден 
кейін 5 жұмыс күні ішінде аяқтауы тиіс.

 7.4 Бағалау жүргізу үшін және Covid-19  әле-
уметтік қашықтатудың қолданыстағы ере-
желеріне сәйкес ҮЕҰ әлеуметтік қызмет-
керінің іс-әрекеті: 

60  Бұл, мысалы, егер ата-ана/заңды қамқоршы үдеріске кедергі келтірсе немесе бала бөлек талқылауды сұраса неме-
се неғұрлым практикалық болса, ҮЕҰ-ның әлеуметтік қызметкері баланың жетілу деңгейін және үдеріске қатысу туралы 
түсінігін бағалауы керек.
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a. Баланың жасына және оның жетілу 
дәрежесіне сәйкес баламен кездесіп, 
сөйлесу керек;

b. Баланың ата-аналарымен және заңды 
өкілдерімен кездесіп, сөйлесу керек;

c. Баланың үйіне немесе оның баспана-
сына бару (егер бала үйсіз болмаса 
және сыртта ұйықтамаса немесе оған 
Covid-19 әлеуметтік қашықтату шара-
лары кедергі келтірмесе); және

d. Баланың қажеттіліктеріне жан-жақты 
бағалау жүргізу үшін ҮЕҰ-ның басқа 
қызметкерлерімен және баланың ісіне 
тартылған жеке тұлғалармен кеңесуі 
керек.

  Мамандар тиісті ақпаратты ұсыну және 
ҮЕҰ әлеуметтік қызметкерімен баға-
лау жүргізу үшін кеңес беру үшін барлық 
күш-жігерін салуы тиіс.

7.5 Қызмет көрсету жоспарын әзірлеу кезінде 
ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері баламен (егер 
бала жеткілікті жетілу мен түсінушілікке ие 
болса) және отбасымен: 

a. Баланың және отбасының әрбір мү-
шесінің қысқа мерзімді, орта мерзімді 
және ұзақ мерзімді мақсаттарын әзір-
леу үшін жұмыс істейтін болады; 

b. Өз мақсаттарына қол жеткізу үшін 
олардың бағаланған қажеттіліктерімен 
қызметтерді анықтайды және салысты-
рады. 

7.6 Осылайша, балаға және отбасына қажет 
қызметтер әр түрлі болады және олардың 
қатарына мыналар жатқызылады:

a. Қауіпсіз тұрғын үй және әлеуметтік 
жәрдемақылар беру;

b. Медициналық қызмет көрсету; 

c. Әлеуметтік қамсыздандыруға жәрдем-
десу;

d. Жеке, топтық немесе отбасылық кеңес 
беру;

e. Ата-ана туралы кеңестер;

f. Заң қызметтері (ҮЕҰ ұсынуы мүмкін);

g. Көші-қон құжаттамасын алуға көмек; 

h. Психологиялық кеңес беру қызметтері 
(ҮЕҰ ұсынуы мүмкін);

i. Бала туылған кезде оны тіркеуге көмек-
тесу; 

j. Баланы мектепке немесе басқа тиісті 
білім беру немесе оқу бағдарламасына 
қабылдау;

k. Балаға мектепте қалып қойған тақы-
рыптарын оқу бойынша қосымша білім 
беру; сондай-ақ

l. Тұрақты жұмыс іздеуде ата-аналарды 
қолдау.

7.7 ҮЕҰ бала мен отбасы қажет ететін бар-
лық қызметтерді ұсынуға міндетті емес. 
Керісінше, ҮЕҰ әлеуметтік қызметкерінің 
рөлі - бұл өз мақсаттарына жету үшін 
қызметтерді олардың бағаланған қажет-
тіліктерімен сәйкестендіру және салы-
стыру үшін баламен (егер бала жеткілікті 
жетілу мен түсінушілікке ие болса) және 
отбасымен жұмыс істеу. Сондықтан ҮЕҰ 
мемлекеттік органдарға, мемлекеттік ме-
кемелерге, мамандарға және практиктер-
ге олардың бала мен отбасына қажетті 
қызметтерді көрсету жай-күйін анықтау 
үшін жүгіне алады. Қызметтер денсаулық 
сақтау департаменті тарапынан медици-
налық қызмет көрсетуді; баланы жергілікті 
мектепке қабылдауды және білім департа-
менті тарапынан түзету білімін қамтама-
сыз етуді; Еңбек және әлеуметтік қорғау 
департаменті тарапынан ата-аналарға/ 
заңды өкілдерге жұмысқа орналастыру 
бойынша консультациялар немесе Әле-
уметтік қамсыздандыру бойынша жәрде-
мақылар беруді және т. б. қамтуы мүмкін.

Барлық мемлекеттік мекемелер, мамандар және қызмет көрсетушілер ҮЕҰ-мен 
анықталған қызметтерді бала мен отбасының қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін қажет деп санайды.

7.8 Егер мемлекеттік мекеме немесе маман 
балаға қажетті қызметті ұсынуға келіссе, 
ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері қызмет көрсе-
тудің ұзақтығы мен кезеңділігін келісу және 

оларды ай сайынғы және апта сайынғы 
қызмет көрсету жоспарына енгізу үшін осы 
мекемемен/маманмен жұмыс істейтін бо-
лады. Маман қызмет көрсетуге келісімін 

!
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растау үшін қызмет көрсету жоспарына 
қол қоюы керек. 

7.9 Қызмет көрсету жоспарын бала, ата-а-
налар/заңды өкілдер және қызмет көр-
сетушілер әзірлеп, келіскеннен кейін ҮЕҰ 
әлеуметтік қызметкері қызмет көрсету 
жоспарын іске асыруды үйлестіретін бо-
лады. Сондықтан барлық қызмет көрсе-
тушілер ҮЕҰ-ға баланың немесе отба-
сының басқа да тиісті мүшесінің үлгерімі 
туралы айына кемінде бір рет ҮЕҰ әлеу-
меттік қызметкерімен келісілген нысанда 
жаңартылған ақпарат ұсынуы тиіс. Осы 
есептер мен баламен және отбасымен 
талқылауларға сүйене отырып, ҮЕҰ әле-
уметтік қызметкері баланың және отба-
сының мақсаттарына жетудегі прогресін 
бағалайды және жағдайға байланысты 
баланың (егер бала жеткілікті жетілу мен 
түсінушілікке ие болса) және отбасы мүше-
лерінің келісімімен қызмет көрсету жоспа-
рын түзетеді. Қызметтердің кезеңділігіне 
немесе сипатына тиісті түзетулер енгізу 
қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайлар-
да ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері қызметтерді 

жеткізушімен кеңеседі және өзгертілген 
жоспарға жазбаша келісім беруді сұрайды.

7.10 ҮЕҰ бала мен отбасы қызмет көрсету 
жоспарының мақсаттарына қашан қол 
жеткізгені туралы шешім қабылдауға, сон-
дай-ақ істі жабу туралы шешім қабылдауға 
жауапты болады. Алайда, кейбір жағдай-
ларда бала мен отбасы өз мақсаттарына 
жеткенге дейін қызмет көрсетуге келісімін 
қайтарып алуы мүмкін. Мұндай жағдай-
ларда қызметтерді жеткізуші ҮЕҰ-ның әле-
уметтік қызметкерін ҮЕҰ-ға осы шешімді 
қабылдауға себеп болған проблемаларды 
шешу үшін қандай да бір түзетулерді не 
үшін және қалай енгізуге болатынын түсіну 
үшін мүмкіндігінше тезірек хабардар етуі 
тиіс. Егер бала (егер ол жеткілікті жетілу 
мен түсінушілікке ие болса) және ата-ана/
заңды өкіл қызметті немесе қызмет көрсе-
ту жоспарын пайдалануды жалғастырғысы 
келмейді деп мәлімдесе, ҮЕҰ бұл қызметті 
тоқтатады немесе істі жабады (жағдайға 
байланысты) және бұл туралы тиісті қыз-
мет жеткізушілеріне хабарлайды. 

Тек заң қызметтерін алатын балалар

7.11 Егер бала тек заң қызметтеріне мұқтаж 
болса, ҮЕҰ заңгері істі ҮЕҰ атынан жүргі-
зеді. ҮЕҰ заңгері баламен немесе ата-ана-
сымен/заңды өкілімен (жағдайға байланы-
сты) ҮЕҰ-ға қайта бағыттау туралы сұрау 
түскен сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде 
оны ұсыну және оның бұл істі қолға алға-
нын растау үшін хабарласады. 

7.12 Егер ҮЕҰ-ға заң қызметтерін ұсыну ұсы-
нылса, ҮЕҰ заңгері баламен және тиісті 
жағдайларда ата-анамен/заңды өкілмен 
кездесу уақытын келісу үшін хабарласады. 
Кездесудің мақсаты мынадай:

a. Істің мән-жайын анықтау және тиісті 
құқықтық мәселелерді айқындау;

b. Заңды мәселеге байланысты клиент-
тен кез келген тиісті құжаттаманы жи-
нау;

c. Адвокат көрсететін заң көмегінің 
көлемін және істі қараудың ықтимал 
ұзақтығын нақтылау;

d. ҮЕҰ-ның құпиялылық саясатын және 
балаларды қорғау саясатын түсіндіру, 
сондай-ақ балаға және ата-аналарға/

заңды өкілге осы саясаттардың қысқа-
ша мазмұнын тарату; 

e. Егер клиент заңды қорғауды алғысы 
келсе, ол адвокатқа қорғауды жүзеге 
асыруға уәкілеттік беретін сенімхатты 
өзінің қолымен куәландыру; сондай-ақ

f. Клиент пен адвокаттың істі қарау бары-
сындағы келесі қадамдары.

7.13 Заңды өкілдіктің сипаты әрбір жеке істің 
мән-жайларына байланысты болады. Істің 
барысында ҮЕҰ заңгері Клиентті және егер 
олар ажырасқан болса, баланы (егер бала 
барлығын жетік түсінсе) істің қалай жүріп 
жатқаны туралы хабардар етуі тиіс.

7.14 Егер ҮЕҰ балаға немесе ата-анаға/заңды 
өкілге заңгерлік кеңес беруді сұраса, ҮЕҰ 
заңгері қайта бағыттау туралы бастапқы 
сұрау салуды алған сәттен бастап 11 жұ-
мыс күні ішінде клиентке жазбаша заң-
герлік кеңес береді. 

7.15 ҮЕҰ заңгері баланың ісін ҮЕҰ-да қашан 
жабу туралы шешім қабылдауға жауап бе-
реді.
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Тек психологиялық консультация қызметтерін алатын балалар

7.16 Егер КҮБ психологиялық кеңес беру қыз-
метін тек ҮЕҰ-дан алатын болса, онда ба-
ланың ісімен ҮЕҰ психологы айналысатын 
болады. ҮЕҰ психологының рөлі, егер қай-
та бағыттауды сұраған маманмен келісіл-
се, ҮЕҰ психологы баламен және отба-
сымен ұйымдастыратын баламен және 
отбасымен алғашқы кездесуден бастала-
ды. Бұл кездесу ҮЕҰ қайта бағыттау тура-
лы сұрау алған сәттен бастап 4 жұмыс күні 
ішінде өткізілуі керек. Маман бұл алғашқы 
кездесуге қатыспауы тиіс. Алғашқы кез-
десуде ҮЕҰ психологы, басқалармен қа-
тар, балаға және ата-анаға/заңды өкілге 
көрсетілетін қызметтердің мақсатын және 
тиісті процесті (егер бар болса) түсіндіреді; 
баланың «терапия жоспарын» әзірлеу 
мақсатында балаға және ата-анаға/заң-
ды өкілге алдын ала сауалнама жүргізеді; 
және баланы бағдарламаға қабылдау үшін 
қағаздарды толтыру жұмысын аяқтайды.

7.17 Егер бала немесе 16 жасқа толмаған бала 
болса, ата-ана/заңды өкіл баланың пси-
хологиялық қолдау қызметтерін алуына 
келісім бермесе, онда қайта бағыттау ту-
ралы өтініш білдірген маман ҮЕҰ-ға қа-
жетті келісім алынбағаны, сондықтан бала 
психологиялық кеңес беру бағдарламасы-
на жіберілмегені туралы хабарланады. 

7.18 Егер тиісті келісім алынған болса, онда 
бірінші кездесуден кейін 5 жұмыс күні 
ішінде ҮЕҰ психологы баланың қажеттілік-

терін бағалауды аяқтайды және оған тера-
пия жоспарын жасайды. Терапия жоспа-
рын әзірлеу үшін ҮЕҰ психологы баланың 
ісіне қатысатын басқа мамандармен кеңе-
суі мүмкін. Атап айтқанда, егер бала қыл-
мыстық процеске жәбірленуші немесе 
куәгер ретінде қатысса, онда, әдетте, ол 
полицияға өз айғақтарын ұсынғанға дей-
ін психологиялық кеңес беру сессияла-
рын бастамауы керек. Бұл өте маңызды, 
өйткені терапия олардың дәлелдерінің 
сапасына немесе сипатына әсер ету қа-
упі бар. Алайда, баланың өтінішін алу-
да полиция тарапынан негізсіз кідірістер 
болған жағдайда, прокурор мен осы іспен 
айналысатын полиция ҮЕҰ психологымен 
баланың полицияға өз өтінішін ұсынғанға 
дейін егер бұл баланың ең жақсы мүдде-
леріне сәйкес келсе, терапевтік сессия-
лардың басталуы туралы келісе алады.

7.19 ҮЕҰ психологы баламен терапия жоспа-
рын іске асырады, оның барысында ол ба-
ланың ілгерілеуін  бақылайды және баға-
лайды, сондай-ақ баланың келісімімен 
жоспарға қажетті түзетулер енгізеді. ҮЕҰ 
баланың мақсаттарына қашан қол жет-
кізілгені туралы шешім қабылдауға және 
баланың ісін ҮЕҰ-да қашан жабу туралы 
шешім қабылдауға жауапты болады

.
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8. ҚОСЫМША: ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА ҮЕҰ САУАЛ НЫСАНЫ  
КӨШІ-ҚОН ҮДЕРІСТЕРІНДЕ БАЛАЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУГЕ 
ҮЕҰ-ҒА САУАЛ ЖІБЕРУ 

ЗАПРОС В НПО НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Қолдау алу туралы сұрау салу үшін осы ны-
санды толтырып, оны ҮЕҰ бағдарламасының 
үйлестірушісіне жіберіңіз. Ауызша сұрау салған 

кезде бұл нысанды ҮЕҰ бағдарламасының үй-
лестірушісі осы сұранысты жазбаша түрде тір-
кей алатындай етіп толтыруы керек.

А-БӨЛІМІ: БАЛАНЫ ЖІБЕРГЕН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ЕГЕР ҚАЖЕТ БОЛСА)

А1 Есімі:

A2 Жүгінген ұйым:  
А3 Мекенжайы:

А4 Телефон нөмірі:

Б-БӨЛІМІ: БАЛА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

Б1 Есімі:

Б2 Мекенжайы: 

Б3 Туған күні:  
Б4 Бала тұратын ТТШ сипаттамасы:  

Б5 Баланың ерекше қажеттіліктері бар ма 
(физикалық зияткерлік)? Олай болса, 
нақтылаңыз.

Б6 Бала сөйлейтін тіл:

Б7 Балаға аудармашы немесе басқа 
байланыс көмегі қажет пе?  Олай 
болса, толық ақпарат беріңіз.

В-БӨЛІМІ: БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫ/ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

В1 Есімі (есімдері):

В2 Мекенжайы (Мекенжайлары):

В3 Отбасылық жағдайы:

В4 Тілді (тілдерді) білу):

В5 Ата-аналарға/заңды өкілдерге 
аудармашы немесе байланыс 
құралдары қажет пе? Олай болса, толық 
ақпарат беріңіз.

Г-БӨЛІМІ: БАЛАНЫҢ КӨШІ-ҚОН ЖАҒДАЙЫ   

Г1. Баланың көші-қон жағдайын сипаттаңыз. 
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Д-БӨЛІМІ: СҰРАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕР   

Д1 Балаға қандай қызметтер 
сұралады? (пайдаланатын 
түрлерінің барлығын таңдауға 
болады)

Әлеуметтік қолдау қызметтері
Құқықтық көмек 
Психологиялық консультация қызметтері 
Тәуелсіз қолдау қызметі 

Д2 Неліктен балаға бұл 
қызметтер қажет деп 
ойлайсыз?

Д3 Қазіргі уақытта бала немесе 
отбасы басқа қызметтерді 
ала ма? Олай болса, қандай 
қызметтер мен қызмет 
жеткізушілерін көрсетіңіз.

Қолы: ………………………………………………….. [Сауалнаманы толтырушы тұлғаның қолы]

Күні: …………………………………………………..

ҮЕҰ қызметкері толтырады:

Қабылдау және 
себеп туралы 
шешім:

Бұл іс қайта бағыттау өлшемшарттарына сәйкес келе ме, әлде оларға 
сәйкес келуі мүмкін бе?  Егер «жоқ» деген жауапты берсеңіз, себебін 
түсіндіріп өтіңіз.   
ҮЕҰ-да Балаға қызмет көрсету бағдарламасында бос орын бар ма?

Өтініш берген ұйым қабылдауға және оның себептеріне қатысты шешім туралы хабардар етілген күн: 
………………………………

Көмек алуға тілек білдірген адамдарды хабардар етуге жауапты тұлға: ……………………………......…

Егер ҮЕҰ көмек алуға тілек білдірген адамдарды хабардар ету үшін жауапты болса, көмек алуға тілек 
білдірген адамдар қабылданған шешім туралы хабардар болған күнді көрсетіңіз:
………………………………

Қолы: ………………………………………………….. [Бағдарлама Үйлестірушісі]

Күні: …………………………………………………..



Жазбалар үшін






