
 

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының XVII съезі 

ҚАРАРЫ 
 

Алматы қ.                                                                                                2022 жылғы 3 наурыз 

Өз тарихын 1936 жылдан бері бастаған Қазақстан Республикасының Сәулетшілер 

одағы (ҚР СО) елеулі шығармашылық және ғылыми жетістіктері бар тәжірибелі, кәсіби 

сәулетшілерді өз қатарына біріктіретін ертеден келе жатқан қоғамдық шығармашылық 

ұйымдардың бірі болып табылады. ҚР СО Халықаралық Сәулетшілер одағының (ХСО, 

Париж қ.) және Сәулетшілер одақтарының халықаралық қауымдастығының (СОХҚ, 

Мәскеу қ.) толық құқықты мүшесі болып табылады, сондай-ақ бірқатар маңызды 

конференцияларға және заманауи сәулет жетістіктерінің байқау-конкурстарына 

белсенді қатысады. Республика сәулетшілері халықаралық ұйымдардың басшылығы 

алдында лайықты танылған. Әр жылдары ҚР СО өкілдері төрт рет СОХҚ-ның 

президенттігіне сайланды, сонымен қатар ХСО конгрестеріне белсенді қатысады. Біздің 

сәулетшілер бірнеше рет халықаралық конкурстардың ең беделді марапаттарына ие 

болған. 

ҚР СО өз құзыреті шеңберінде Қазақстанда сәулетшілердің адам үшін жайлы, 

қауіпсіз және эстетикалық қолайлы ортаны құруға бағытталған шығармашылық 

күштерін шоғырландыру бойынша үлкен жұмыс жүргізеді. 

Бейбітшілікті, табиғи ортаны және сәулеттік мәдени мұраны сақтау үшін өзінің 

азаматтық және кәсіби жауапкершілігін сезіне отырып, қоғамның сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мүдделерін құрметтеу және қорғау қағидаттарына сүйене 

отырып және сәулет практикасы мен ғылымын одан әрі дамыту және жетілдіру 

мақсатында ҚР СО XVII съезінің делегаттары мынадай шешімдер қабылдады: 

1. Жобалау саласындағы заңнаманы жетілдіруге қатысу және қолданыстағы заңнама 

шеңберінде сәулетші мамандарды лицензиялау жөніндегі мемлекеттік функцияларды 

Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағына беруді белсенді ілгерілету арқылы 

сәулет және қала құрылысын жобалаудағы жұмыстардың сапасын арттыру. 

2. ҚР СО сәулет-қала құрылысы кеңесінің отырыстарында жобаларды тұрақты түрде 

қарауды жүзеге асыру, жергілікті атқарушы органдардағы сәулет-қала құрылысы 

кеңестерінің отырыстарына ҚР СО мүшелерінің міндетті түрде қатысуы, 

халықаралық және өңірлік сәулет-қала құрылысы байқау-конкурстары мен 

көрмелерін ұйымдастыру. 

3. Жобалау саласындағы заңнамалық және нормативтік базаны жетілдіруге бастамалар 

жасау және белсенді қатысу. 

4. Сәулеттік жобалау тәжірибесі бар және жоғары ұйымдастырушылық және 

шығармашылық қабілеттерін көрсеткен ҚР СА мүшелерінің арасынан облыстардың, 

қалалардың және аудандардың бас сәулетшілері лауазымына кадрлар іріктеуде 

жергілікті атқарушы органдардың басшыларына жәрдемдесу. 

5. Қалалар мен ауылдық елді мекендерді тұрақты дамытуға және қолайлы әрі қауіпсіз 

орта қалыптастыруға бағытталған маңызды құрал ретінде жергілікті атқарушы 

органдар жанындағы сәулет-қала құрылысы кеңестерін құруға және олардың 

жұмысын жаңғыртуға ықпал ету. 

6. Қалалық және ауылдық елді мекендердің сәулеттік келбетін анықтайтын ірі 

қоғамдық ғимараттарды жобалауға және аумақтарда құрылыс салуға сәулет 

конкурстарын өткізу. 



 

7. Сәулет мұрасын сақтау, тарихи және мәдени ескерткіштерді ұқыпты пайдалану 

бойынша ҚР СО жұмысын жандандыру, сондай-ақ қаланың тарихи ортасын қалпына 

келтіруді және реконструкциялауды реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды 

қабылдауға бастама жасау. 

8. Сәулетшілердің авторлық құқықтары саласындағы кәсіби мүдделерін қорғау 

жөніндегі жұмысты жалғастыру. 

9. Сәулет және қала құрылысы саласындағы білім мен ғылымның сапасын осы салаға 

тәжірибелі практик-сәулетшілерді тарту және ғылыми зерттеулерді өзекті 

практикалық міндеттерді шешуге бағдарлау арқылы жетілдіру және арттыру. 

10. Алматы қаласында ҚР Сәулетшілер одағының жеке ғимаратын салу туралы мәселені 

ұйымдастыру және шешу. 

11. Мерзімді баспасөз басылымын – қазақстандық сәулетшілер мен дизайнерлердің 

жетістіктері, қызықты жобалар, сәулет өнерінің конкурстары, көрмелер, іс-шаралар 

жарияланатын, сәулет, қала құрылысы және дизайн саласының дамуындағы өзекті 

мәселелер көтеріліп, талқыланатын «Қазақстанның сәулет өнері, қала құрылысы 

және дизайны» журналын шығаруды ұйымдастыру.  

12. Кітаптар шығару, жеке көрмелер, сұхбаттар және БАҚ-та жарияланымдар 

ұйымдастыру арқылы Қазақстан сәулетшілерінің жетістіктерін жариялау 

жұмыстарын күшейту. 

13. Шығармашылық қабілеттерін жақсы көрсетіп жүрген белсенді жас сәулетшілерді өз 

қатарына тарту. 

14. Одақ өткізетін іс-шараларға шығармашылық одақтарды (ҚР Қала құрылысы одағы, 

ҚР Ұлттық жобалаушылар қауымдастығы, ҚР Дизайнерлер одағы, ҚР 

Жобалаушылар одағы) белсенді тарту. 

15. Халықаралық Сәулет қоғамдастықтарымен жұмысты жалғастыру, ТМД Сәулетшілер 

одақтарының халықаралық қауымдастығымен (СОХҚ) бірігуді күшейту, сәулет, қала 

құрылысы және кеңістікті дамыту саласындағы халықаралық іс-шараларға белсенді 

қатысу. 

16. Қалаларды салу және қала құрылысы кадастрын жүргізу жөнінде сапалы шешімдер 

қабылдау мақсатында облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар 

қалаларда коммуналдық жобалау ұйымдарын құру туралы Қазақстан 

Республикасының Президентіне өтініш дайындау. 
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