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ҚымбАтты достАр!

ұсыныла бастады. Бұл принцип азаматтың ар-
найы келуін талап етпей, қызметті толығымен 
электрондық форматқа көшіруге мүмкіндік береді. 
Мәселен, бала тууға байланысты мемлекеттік 
қызметтерді телефон көмегімен SMS арқылы 
алуға болады. Алдағы уақытта тағы да бірқатар 
мемлекеттік қызметтер осындай проактивті прин-
ципте жүзеге асатын болады.

Озық цифрлық технологияларды қолдану 
шеңберінде алдағы уақытта азаматтың 
биометриялық деректері арқылы мемлекеттік 
қызметтерді көрсетуді жоспарлап отырмыз. Бұл 
технология электрондық қызметтерді неғұрлым 
оңай алып, жеке деректердің қауіпсіздігін 
жоғары деңгейде сақтауды қамтамасыз етеді.

Биыл «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының құрылғанына екі 
жыл толды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Ұлт жоспары – бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты 
қадам» бағдарламасы аясында құрылған 
корпорацияның құрамына төрт республикалық 
мемлекеттік кәсіпорын – «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы», «Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталық», «Жер кадастры ғылыми-
өндірістік орталығы» және «Жылжымайтын мүлік 
орталығы» кірді.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бірыңғай 
провайдеріне айналуды мақсат тұтқан мекеме 
арқылы қазір жалпы реестрдегі 746 мемлекеттік 
қызметтің 621-і, яғни 83%-ы ұсынылады. Біз 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің 
басшылығымен қарқынды түрде саланы циф-
рландырып, қызметтерді оңтайландырып, авто-
маттандырып, инновациялық жаңашылдықтар-
ды енгізумен айналысудамыз. 

Мәселен, электрондық сервистердің 
тиімділігін арттыру, қағаз құжат айналымын 
қысқарту, «электрондық үкімет» порталының 
қызметтерін насихаттау және халықтың 
цифрлық сауаттылығын көтеру мақсатында 
биыл Астана, Алматы және Шымкент 
қалаларында цифрлық халыққа қызмет көрсету 
орталықтары (ХҚО) іске қосылды. Осындай 
цифрлық ХҚО-лар жыл соңына дейін еліміздегі 
барлық облыс орталықтарында ашылады.

Сондай-ақ жарты жыл бұрын Қазақстанда 
мемлекеттік қызметтер проактивті тәсілмен 
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дорогие друзья!
ровой грамотности. Любой желающий может на-
учиться в них самостоятельному получению го-
суслуг на портале электронного правительства. 
До конца года цифровые ЦОНы будут запущены 
в каждом областном центре страны. 

В рамках «Цифрового Казахстана» мы раз-
рабатываем информационную систему «Еди-
ный государственный кадастр недвижимости». 
Это будет многоцелевая база данных о земель-
ном фонде РК и всех объектах недвижимости.

Казахстан – стал первой страной в СНГ, 
внедрившей проактивный принцип оказания го-
сударственных услуг. С конца 2017 года казах-
станцы могут получать в проактивном форма-
те услуги, связанные с рождением ребенка. 
Все госуслуги можно получить, отправив SMS-
сообщение. Этот же принцип планируется ис-
пользовать в социальной сфере и при получе-
нии услуг по линии юстиции: изменение данных 
владельцев недвижимости, характеристик не-
движимости, при установлении инвалидности и 
выплате госгарантий сохранности пенсионных 
накоплений. 

В этом году государственной корпорации 
«Правительство для граждан» исполнилось 
два года. Создание госкорпорации стало со-
тым шагом Плана Наций, принятым Президен-
том Казахстана. Оно объединило четыре РГП 
– «Центр обслуживания населения», «Научно-
производственный центр земельного кадастра», 
«Центр по недвижимости» и «Государственный 
центр по выплате пенсий». Сегодня из 746 го-
суслуг, существующих в реестре Казахстана, 621 
услугу, а это более 83%, можно получить через 
«Правительство для граждан». 

Мы продолжаем вести активную работу по 
оптимизации, автоматизации и упрощению госу-
дарственных услуг. Также, вместе со всей стра-
ной, под руководством Министерства информа-
ции и коммуникаций, мы взяли курс на цифро-
визацию. В Астане, Алматы и Шымкенте уже за-
пущены цифровые центры обслуживания насе-
ления, в которых получение государственных 
услуг полностью автоматизировано и осущест-
вляется без участия оператора. В каждом из 
этих ЦОНов работают классы повышения циф-

Осы жылдың қаңтарынан бастап үшінші 
тұлғаларға ақпараттық анықтамалар ұсыну 
сервисі іске асырылуда. Енді жеке ұйымдар 
қызмет алушының келісімі бойынша қажетті 
анықтамаларға қол жеткізе алады. Соны-
мен қатар биыл маусым айынан бастап көлікті 
электрондық түрде тіркеу жобасы іске асы-
рылады. Жобаға сәйкес келісім-шарт жасау, 
айыппұлдар мен салық берешектерін тексеру 
онлайн тәртіпте жүргізіледі. 

«Азаматтарға арналған үкімет» қызметіндегі 
мұндай жаңашылдықтар жайлы толығырақ осы 
кітапша беттерінен оқи аласыздар. Сондай-
ақ назарларыңызға біздің таңдаулы фронт-
офистеріміз бен өздеріңізге күнделікті қызмет 
көрсететін мамандарымыз жайлы қызықты мате-
риалдар ұсынамыз.
Құрметпен, Абылайхан Оспанов,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының басқарма төрағасы
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Two years have passed since the 
establishment of the State Corporation 
“Government for Citizens”. The creation of the 
State Corporation was the 100th step of the 
Plan of the Nation, adopted by the President of 
Kazakhstan. The organization integrated four 
Republican State Enterprises – “Public Service 
Center”, “Scientific Production Center of Land 
Cadastre”, “Real Estate Center” and “State Center 
for Pension Payments”. Today out of 746 public 
services from the register, 621 services (over 83%) 
can be obtained through the “Government for 
Citizens”.

We actively work on optimization, automation 
and simplification of public services. Also, together 
with the entire country, we set a course for 
digitalization, led by the Ministry of Information and 
Communications. Digital public service centers 
had already been launched in Astana, Almaty and 
Shymkent, where the process of receiving public 
services is fully automated and carried out without 
operator assistance. Each of these PSCs has 
classes of digital literacy. Anyone may practice to 
receive public services on the e-government portal 
by oneself. Before year-end the digital PSCs will 
be launched in every administrative centre of the 
country.

Within the “Digital Kazakhstan” state program 
we are developing the “Single State Real Estate 
Cadastre” information system. This will be a 
comprehensive database on the land fund of the 
RK and all real estate objects.

Kazakhstan became the first country in the CIS 
to introduce proactive principle of public service 
delivery. Since late 2017, Kazakhstan citizens 
may obtain services related to the birth of a child 
proactively. All public services are available through 
SMS-message. It is planned to apply the same 
principle in social and justice services: change of 
property owner`s data, real estate characteristics, 
determination of disability and payment of the state 
guarantees to maintain pension savings.

In this issue, apart from the news on 
innovations and improvements in public service 
delivery processes, you will learn about the best 
front offices of the State Corporation, as well as 
people who assist you six days a week in receiving 
public services, back offices` staff involved in the 
social sphere and employees engaged in technical 
inspection of real estate and land cadastre.
Best regards, Ablaikhan Ospanov
Chairman of the Board  
of the Noncommercial Joint-Stock Company  
“State Corporation “Government for Citizens” 

Dear frienDs!

В этом выпуске буклета кроме новостей о 
том, какие новшества и улучшения вас ждут при 
получении государственных услуг, вы узнаете 
о лучших фронт-офисах госкорпорации, а так-
же познакомитесь с теми, кто шесть дней в не-
делю на передовой помогает вам в получении 
гос услуг, с теми, кто занят в социальной сфере 

в бэк-офисах и с теми, кто занимается работами 
по линии техобследования недвижимости и зе-
мельного кадастра. 
С уважением, Аблайхан Оспанов, 
председатель правления некоммерческого акцио-
нерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»
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«бАлА туу» бойыншА 
композиттік Қызметті 
проАктивті тәсілмен Алу

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекет-
тік корпорациясы «Ұлттық ақпараттық тех-
нологиялар» АҚ бірге балалы болған ата-
аналарға көрсетілетін қызметтердің проактивті 
әдісіне байланысты пилоттық жобаны іске 
қосты. Енді ақпараттық жүйелердің бірігуінің 
арқасында жаңа туған азаматты тіркеу бойын-
ша өтініш автоматты түрде келетін болады. 
Бұл жоба Қазақстанның барлық аймақтарында 
қолжетімді. 

Жаңа босанған анаға SMS-хабарлама 
арқылы құттықтау келіп, сәбиді тіркеу бойын-
ша мемлекеттік қызметті алу ұсынысы жа-
салады. Басқа мәліметтерді тіркеуші орган 
тиісті ақпараттық жүйелерден жинап, ал өзге 
деректерді SMS хабарлама арқылы ата-анадан 
сұрайды. Сондай-ақ телефон арқылы шот 

нөмірін жіберіп, жәрдемақыларды рәсімдеуге 
және балабақшаға кезекке қоюға болады. Ал 
халыққа қызмет көрсету орталығына баланың 
куәлігін алып кету үшін ғана келу керек немесе 
үйге жеткізу қызметін пайдалануға болады. 

Проактивті мемлекеттің мүшесі болу үшін 
мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет. Бұл 
үшін азаматтар www.egov.kz сайтындағы жеке 
кабинетінде телефон нөмірін жеке сәйкестенді ру 
нөміріне байланыстырып қоюлары тиіс. Кез – кел-
ген адам халыққа қызмет көрсету орталығындағы 
«Connection point» өзіне-өзі қызмет көрсету сек-
торын пайдаланып, қажет болған жағдайда 
оператордың кеңесіне жүгіне алады. 

Бүгінгі таңда 72 мыңнан астам адам 
мемлекеттік қызметті проактивті тәсілмен алуға 
тілек білдіру.

Оксана Макеева, Тараз қаласының тұрғыны
Жуырда Жамбыл облыстық перинаталдық орталығында тұңғышымыз 

дүниеге келді. Есімін Адель деп қойдық. Өзім кәріс ұлтының қызы болсам да, 
қазақ жігітін ұнатып, тұрмысқа шықтым. Қазақ тілін еркін меңгеріп кеттім, 
қазір тек мемлекеттік тілде сөйлеуді дағдыға айналдырдым. 

Перзентханада «Азаматтарға аналған үкіметтің» мамандары ешқайда 
бармай-ақ, СМС-хабарлама арқылы сәбиге қатысты барлық құжатымды 
рәсімдей алатынымды түсіндірді. Айтқандай-ақ, мен босанған соң бірнеше 
сағаттан кейін менің телефоныма құттықтау келіп, проактивті қызмет 

алуға ұсыныс жасалды. Ұзақ ойланбай-ақ, жолдасым Тимур екеуміз керекті 
мәліметтерді СМС арқылы жолдадық. Нәтижесінде ұлымыздың туу ту-

ралы куәлігі әп-сәтте дайын болды. Сосын балабақша кезегіне тұруға және 
жәрдемақыларды да осылай рәсімдеуге болады екен.
Мұндай оңай, әрі тиімді қызмет түрін ұйымдастырған үкіметке алғыстан басқа ай-

тарымыз жоқ. Мұндай жаңашылдықтарға дән ризамын.
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госудАрственные услуги 
проАктивным способом

«Правительство для граждан» совместно с 
АО «НИТ» запустило пилотный проект по оказа-
нию в проактивном формате услуг по рождению 
ребенка. Теперь заявления на регистрацию рож-
дения новых граждан поступают автоматически, 
благодаря интеграции информационных систем. 

Сразу после рождения ребенка матери по-
ступает сообщение на мобильный телефон с 
предложением получить государственную услу-
гу по регистрации рождения малыша. Все све-
дения подтягиваются из информационных си-
стем различных госорганов, а недостающие 
запрашиваются у услугополучателя через SMS-
сообщения. Пилотный проект по оказанию про-
активных услуг, связанных с рождением ребенка 
действует во всех областях Казахстана.

Диляра Усенбекова, жительница города Караганда
Диляра родила дочь Айсафи в декабре 2017 года и оказалась в числе первых 

женщин получивших в проактивном формате государственные услуги по рож-
дению ребенка. "О том, что можно получить услуги по рождению ребенка, не 
посещая ЦОН, мне рассказали девочки, с которыми мы ходили вместе в жен-
скую консультацию. Я тут же рассказала об этом мужу и мы вместе зареги-
стрировали мой номер телефона в базе мобильных граждан на egov.kz", – поде-
лилась Диляра. "Когда у нас в 2012 году родился Айсултан, получить эти услу-
ги было не так легко. Пока я лежала с ним в больнице, муж ходил в ЦОН, чтобы 
оформить свидетельство о рождении. Потом, уже после выписки, я оставляла 
Айсултана с мамой и ездила в ГЦВП, чтобы подать заявления на пособия по рож-
дению и уходу за ребенком. После этого муж через портал электронного правитель-
ства поставил сына на очередь в детский сад", – вспоминает Диляра. Сразу после рож-
дения второго ребенка молодая мама получила sms с предложением дать имя малышу и заказать свидетель-
ство о рождении. Чуть позже сообщения для назначений выплат по рождению и по пособию. Сегодня маленькая 
Айсафи уже не только имеет свидетельство о рождении, но и стоит на очереди в детский сад. А ее мама полу-
чает ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до года. "Никогда бы ни подумала, что смогу получать госус-
луги, только с помощью мобильного телефона. Это так современно", – улыбается молодая мама.

Отправить по телефону можно не только 
фамилию, имя и отчество ребенка, но и номер 
счета для оформления пособий по рождению 
и данные для постановки на очередь в детский 
сад. Заявителю остается только забрать готовое 
свидетельство о рождении.

В скором времени, к композитной услуге по 
рождению ребенка добавится проактивная реги-
страция нового гражданина по месту жительства.

Для получения госуслуг в проактивном фор-
мате необходимо быть зарегистрированным в 
базе мобильных граждан: привязать номер теле-
фона к ИИН в личном кабинете на egov.kz.

С момента запуска проекта более 72 тыс. 
человек пожелали получить государственные 
услуги в проактивном формате.
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KazaKhstan citizens receive 
public services proactively

The State Corporation “Government for 
Citizens” jointly with the “National Information 
Technologies” JSC launched a pilot project on 
proactive delivery of services related to childbirth. 
Now the applications onbirth registration are 
received automatically, due to the integration of 
information systems.

Just after the birth of a child parents receive 
an SMS-message requesting to obtain public 
service on the child`s birth registration. The 
electronic government portal takes all data from 
the information systems of state authorities and 
requests the missing data from a servicerecipient 
via SMS-messages. The pilot project on proactive 
service provision has been running in all regions of 
Kazakhstan.

A person can send by phone not only the 
child`s full name, but also the bank account 
number for childbirth benefits processing and data 
for queuing the child to kindergarten. The applicant 
will only have to pick up the ready birth certificate.

Soon, proactive residency registration of a new 
citizen will be added to the composite service on 
childbirth.

You have to be registered in the Mobile 
Citizens` Database in order to obtain public 
services proactively. For this purpose you should 
bind your mobile phone number to the IIN at the 
personal account on the egov.kz portal. 

Since the launch of the project more than 72 
thousand persons agreed to receive public services 
proactively.
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АныҚтАмАсыз Қызмет
Электрондық үкімет порталындағы «Paper 

free» сервисі ҚР Премьер-Министрінің орын-
басары Асқар Жұмағалиевтің тапсырмасы-
мен іске қосылды. Енді азаматтар мемлекеттік 
органдарға мекенжай анықтамасын, сондай-ақ 
жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және 
жылжымайтын мүліктің болуы/болмауы туралы 
анықтамаларды қағаз жүзінде апаруға міндетті 
емес. 

Жаңа пилоттық жобаға сәйкес, SMS-
хабарлама арқылы қызмет алушының 
рұқсаты расталған жағдайда, үшінші тұлғалар 
ақпараттық анықтамалар ала алады. 

«Paper free» сервисін қолдану үшін мүдделі 
тұлға мобильді азаматтар базасына тіркеліп, 
электрондық үкімет порталында авторизация-
дан өтуі тиіс. Сосын «Үшінші тұлғалардың 

анықтама алуы сервисі» бөлімін таңдап, қай 
азамат туралы мәлімет алғысы келеді соның 
жеке сәйкестендіру нөмірін жазуы тиіс. Егер аза-
мат мобильді азаматтар базасында тіркелген 
болса, мүдделі тұлға анықтама түрін таңдап, 
өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
қол қояды. Сол сәтте портал автоматты түрде 
азаматқа SMS-хабарлама жолдап, үшінші 
тұлғаға мәлімет беру/бермеу жөнінде шешім 
қабылдауды сұрайды. Азамат екі сағаттың 
ішінде жауап беруі тиіс.

Ескеретін жайт, мобильді азаматтар базасы-
на тіркелу үшін жеке сәйкестендіру нөміріне те-
лефон нөмірін байланыстырып қою қажет. Мұны 
электрондық үкімет порталындағы жеке каби-
нетте немесе кез-келген халыққа қызмет көрсету 
орталығында жүзеге асыруға болады.

Айдос Көкетаев, Алматы облысы Көксу аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімінің басшысы

Біздің мекеме жыл сайын тұрғын үйге мұқтаж адамдардың кезектілік 
тізіміне түгендеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл ретте азаматтар үнемі жыл-
жымайтын мүлігі бар/жоғы туралы және мекенжай анықтамаларын жаңартып 
тұруы тиіс. 

Жыл сайын анықтамалар жинап әуреге түсетін едік, биыл Электрондық 
үкімет порталында «Анықтамасыз қызмет» сервисі іске қосылғалы бұл жұмыс 
біраз жеңілдеді. 

Енді тұрғылықты жерінен мекенжай анықтамасы мен жылжымайтын 
мүліктің болмауы немесе болуы туралы анықтамаларды азаматтардың СМС-
рұқсаты арқылы автоматты түрде алудамыз. Яғни біздің мекеменің қызметкері жұмыс 
орнында отырып-ақ, www.egov.kz арқылы сұраныс жасап,тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтың рұқсатымен 
қажетті анықтамалардың цифрлық нұсқасын ала алады. Бұл екі жаққа да – қызмет алушыға да, қызмет 
ұсынушыға да тиімді әрі қолайлы қызмет екен.

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында атқарылып жатқан қағазбастылықты азайтуға 
бағытталған осындай нақты іс-шараларды жүргізу арқылы азаматтардың компьютерлік сауаттылығын 
арттырып, цифрлық мемлекетке айналуға жол ашылуда.
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«paper free» – 
услуги без спрАвок

Сервис «Услуги без справок» запущен на 
портале электронного правительства по по-
ручению заместителя премьер-министра РК 
Аскара Жумагалиева. Теперь казахстанцам 
больше не нужно предоставлять в госорганы 
адресные справки, справки о зарегистрирован-
ных правах на недвижимость и об отсутствии/
наличии недвижимости в бумажном формате. 
Необходимые сведения государственные орга-
ны будут запрашивать самостоятельно через 
портал электронного правительства.

Новый проект позволяет третьим лицам 
получать три вида информационных спра-
вок по согласию услугополучателя через SMS-
сообщение. 

Для пользования сервисом нужно быть за-
регистрированным в базе мобильных граж-

дан. Механизм работы прост: заинтересован-
ное лицо авторизуется на портале электронно-
го правительства, где выбирает раздел «Сервис 
получения справок третьими лицами» и запол-
няет в поле «ИИН» данные человека, на кото-
рого запрашивает сведения. Далее – выбирает 
вид справки и подписывает запрос своим ЭЦП. 
После этого порталом гражданину автоматиче-
ски направляется SMS-сообщение с просьбой 
принять решение: разрешить получение сведе-
ний или отказать в их получении. 

К слову, зарегистрироваться в базе мобиль-
ных граждан можно в личном кабинете на пор-
тале электронного правительства: привязав но-
мер мобильного телефона к своему ИИН. Либо 
в любом фронт-офисе госкорпорации «Прави-
тельство для граждан».

Алибек Икамбаев, житель города Костанай
В апреле этого года, мы с супругой собрали пакет документов в архитек-

туру для постройки дома. Сроки, как всегда, очень поджимали. На сбор доку-
ментов у нас уходило очень много времени. Вроде все сдали, как у нас запро-
сили адресные справки. А мне срочно надо было ехать на вокзал. Хорошо, что 
я вспомнил о новой услуге, про которую узнал еще в ЦОНе – Paper Free. Эта 
услуга позволяет получать электронные справки на третьих лиц не обраща-
ясь в Центр обслуживания населения. Только нужно быть зарегистрирован-
ным в базе мобильных граждан. Хорошо, что тогда в ЦОНе, мы с супругой сра-
зу и зарегистрировались в ней. Я сказал специалисту в архитектуре, чтобы они 
сами запросили наши справки через портал электронного правительства. Приш-
ли SMS, мы подтвердили, что даем согласие на получение на нас справок. В итоге 
успел на поезд. Спасибо госкорпорации «Правительство для граждан» за внедрение та-
ких полезных услуг как Paper Free!
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The project “Services without certificates” has 
been launched at the electronic government portal 
on the instruction of the Deputy Prime Minister of 
the RK Askar Zhumagaliyev. Now Kazakhstan 
citizens do not need to submit the statements 
of residence, certificates on registered rights to 
immovable property and references on absence/
presence of immovable property in paper form to 
government agencies. The state authorities will 
request any necessary information through the 
electronic government portal.

The new project allows the third parties to get 
three types of information references subject to the 
servicerecipient consent via an SMS-message.

A person should be registered in the mobile 
citizens` database in order to use the service. 
The principle is easy: the person concerned shall 
log in to the electronic government portal, choose 
the category “Obtainment of certificates by the 
third parties” and fill in the information of a citizen 
whose data he/she requests in the “IIN” field. Then 
the person shallchoose the type of certificate and 
sign it with his/her EDS. After that the egov portal 
will automatically send the SMS-message to the 
citizen with a request to decide: whether to permit 
or decline data acquisition.

Besides, you may register in the Mobile 
Citizens` Database in the personal account on 
the electronic government portal, by binding your 
mobile phone number to the IIN, or in any front 
office of the State Corporation “Government for 
Citizens”.

«paperfree» – 
services without certificates
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жүргізуші куәлігін онлАйн 
Ауыстыру

Енді қазақстандықтар жүргізуші куәлігін 
электрондық үкімет порталы арқылы ауыстыра 
алады. Бұл қызмет Астана, Алматы қалалары 
мен облыс орталықтарының тұрғындарына 
ұсынылады. 

Жүргізуші куәлігін онлайн тәртіпте ауыстыру 
үшін электрондық цифрлық қолтаңба (ЕЦҚ) қажет. 
Қызмет алушы еgov.kz порталында авторизаци-
ядан өткеннен кейін электрондық өтінішті толты-
рып, ЕЦҚ-мен қол қоюы тиіс. Өтінішпен қоса фо-
тосурет және қойған қолының скан-суретін де 
жолдап, сондай-ақ мемлекеттік баж салығын 
төлеу керек. Айта кетейік, жүргізуші куәлігінің баж 
салығы 1,25 АЕК (3007 теңге) құрайды.

Қызметті онлайн тәртіпте рәсімдегеннен 
кейін жеке кабинеттегі «Қызметтерді алу та-
рихы» бөлімінен толтырылған электрондық 
өтінішті және «Қызметтерді төлеу тарихы» 
бөлімінен мемлекеттік баж салығын төлеу тура-
лы электрондық чекті басып шығару керек.

Әйгерім Қабдеш, Алматы қаласының тұрғыны
Мен жүргізуші куәлігімнің мерзімі біткесін жаңасын алу үшін электрондық 

үкімет порталы арқылы онлайн өтініш беріп, қажетті шараларды жасадым. 
Еgov.kz порталында авторизациядан өткеннен кейін электрондық өтінішті 
толтырып, электронды цифрлық қолтаңбамен қол қойдым. Өтінішпен қоса 
фотосуретім мен қойған қолымның скан-суретін де жолдап, төлем кар-
точкаммен үш мыңдай мемлекеттік баж салығын онлайн төледім. Со-
сын электрондық өтінішімді, мемлекеттік баж салығын төлеу туралы 
электрондық чекті басып шығарып алып, басқа да қажетті құжаттармен 
бірге Алматы қаласы Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету 
орталығына бардым. Онлайн қызмет өте ыңғайлы, уақытың бекер кетпейді. 
Әдеттегідей 2 сағат күтпестен, 15 минут ішінде жүргізуші куәлігін қолыма алдым.

Сосын дайын құжатты алып кету 
үшін тұрғылықты жерде орналасқан 
мамандандырылған ХҚО-ға немесе жол 
полициясының ТЕБ-не бара беруіңізге бо-
лады. Өзіңізбен бірге қағазға басып 
шығарылған өтініш пен чекті, ауыстыра-
тын жүргізуші куәлігін, жеке басыңызды 
куәландыратын құжат, қажет. Егер жүргізуші 
куәлігі мерзімі өтіп кетсе, психиатрлық және 
наркологиялық диспансерден анықтама, 
083-нысандағы медициналық анықтаманы 
апару ауыстыру керек. Мамандандырылған 
халыққа қызмет көрсету орталығына бару 
мен электрондық кезекке талон алу уақытын 
egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы 
алдын-ала брондап қоя аласыз. Мемлекеттік 
корпорацияның мамандандырылған ХҚО-
тары дүйсенбі мен сенбі аралығында сағат 
9.00-ден 20.00-ге дейін үзіліссіз жұмыс 
істейтінін естеріңізге саламыз.
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онлАйн-зАменА  
водительского удостоверения

Казахстанцы теперь могут заменить води-
тельское удостоверение на портале электронно-
го правительства. Для этого необходимо иметь 
электронно-цифровую подпись. Услуга доступ-
на для граждан Республики Казахстан, прожива-
ющих в Астане и Алматы, а также в областных 
центрах.

После авторизации на портале egov.kz 
требуется заполнить электронную заявку и 
подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывает-
ся фотография и скан с изображением подпи-
си. Далее необходимо распечатать сформиро-
ванное электронное заявление, которое нахо-
дится в разделе «История получения услуг» 
личного кабинета. Также необходимо распеча-
тать электронный чек об оплате государствен-
ной пошлины. Его можно найти в разделе об 

Бахром Абдуллаев, житель города Шымкент
А я сегодня свои дела сделал со скоростью интернета. В буквальном смыс-

ле. Нужно было обновить водительское удостоверение, как прикинул, что нуж-
но ехать минут сорок до автоЦОНа, потом в очереди ждать, потом минут 
10 доки заполнять. В такую жару не хотелось долго возиться. Вспомнил, 
что брат мой замену водительской корочки на портале оформлял, и лишь 
для идентификации в ЦОН ездил. Но я тогда внимательно не слушал его, а 
зря. Хорошо, ноут с интернетом всегда под рукой, на флешке ЭЦП еще ак-

тивная, решил попробовать. Зашел на портал egov.kz авторизовался в лич-
ном кабинете, нашел услугу «Замена водительского удостоверения». В общем, 

на это все пару минут ушло. Потом все, что я сам оформил на портале я вме-
сте со старым водительским, удостоверением личности, справками с псих и нарко-

диспансеров и медицинской справкой 083 формы закинул в спецЦОН. А так это бы за-
няло еще время. Интернет, ты меня сегодня спас от лишней волокиты, спасибо разработчикам egov, что наше 
время экономите, в общем, спасибо ЦОН за удобства!

истории оплаты услуг. К слову, стоимость го-
спошлины за водительское удостоверение – 
1,25 МРП.

После этого остается проехать в специа-
лизированный ЦОН по месту жительства или в 
РЭП дорожной полиции для получения готово-
го водительского удостоверения. При себе необ-
ходимо иметь: распечатанные заявление и чек; 
водительское удостоверение для обмена и до-
кумент, удостоверяющий личность. Если вы ме-
няете водительское удостоверение после ис-
течения срока, то вам понадобятся справки из 
псих- и нарко- диспансера, а также медицинская 
справка 083-формы. 

Забронировать время посещения и талон 
электронной очереди в спецЦОН можно онлайн 
на egov.kz.
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online reissuance  
of a Driver`s licence

duty payment receipt, which could be found in the 
service payment history. By the way, the state duty 
for a driver`s licence is 1,25 MCI.

After that you should go to the local 
Specialized PSC or registration examination unit 
of traffic police to get the realy driver`s licence. 
You must bring a printed application and receipt; a 
driver`s licence to be replaced; an identity card.

If you apply for the reissuance of your driver`s 
licence after the expiration, you will need to bring 
certificates from the narcological organization and 
psychiatric hospital, as well as a medical certificate 
No. 083. 

Kazakhstan citizens now can apply for the 
reissuance of a driver`s licence on the electronic 
government portal. For this purpose you need to 
have an electronic digital signature. The service is 
available for the residents of Astana, Almaty, and 
administrative centres.

After the authorization at the egov.kz portal, 
you should fill in an electronic application and sign 
it with the EDS. A photo and the scan of a signature 
shall be attached to the application. 

Then you should print out the electronic 
application at the “History of public services 
obtained” section in the personal account. Also 
it is necessary to print out the electronic state 
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20 минуттың ішінде 
мекенжАйдА онлАйн тіркелу

Қазақстанда электрондық үкімет порталын-
да тұрғылықты жері бойынша онлайн тіркелу 
рәсімі өзгерді. Енді бұл үшін азаматтарға 20 
минут қана жеткілікті. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Салық кодексіне енгізілген 
өзгерістерге сәйкес биыл қаңтар айынан бастап 
тіркеуге мемлекеттік баж алынбайды.

Естеріңізге сала кетейік, бұрын электрондық 
үкімет порталы арқылы тіркелгенде, 10 % АЕК 
көлемінде мемлекеттік баж төлеу керек бола-
тын. Сосын «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының фронт-офисіне 
келіп, жеке куәлік чипына тіркеу туралы де-
ректер жазбасын енгізу үшін көші-қон полиция 
қызметкеріне жүгіну қажет еді. Ал биылғы нау-
рыз айынан бастап портал арқылы тұрғылықты 
жері бойынша тіркелу рәсімі айтарлықтай 
жеңілдетілді. 

Енді жылжымайтын мүлік иесі және 
тіркелетін азамат egov.kz порталында авториза-
циядан өткеннен кейін тіркелетін азамат өтініш 

беріп, меншік иесі өзінің электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен растауы тиіс.

Өтініш берілгеннен кейін деректер шамамен 
10 минутта өңделеді, содан соң тіркелген мекен-
жай бойынша анықтама алуға тапсырыс беру-
ге болады. Бұл қызметке электрондық цифрлық 
қолтаңбасы бар кез-келген азамат Қазақстанның 
барлық аймақтарында қол жеткізе алады.

Азаматтар электрондық цифрлық 
қолтаңбаны мемлекеттік корпорацияның кез-
келген фронт-офисінен ала алады. Бұл үшін 
ең алдымен pki.gov.kz сайты арқылы өтініш 
жолдау керек. Ал халыққа қызмет көрсету 
орталығына өтінішті растап, ЭЦҚ алып кету үшін 
ғана келесіз. Өзіңізбен бірге жеке басыңызды 
куәландыратын құжат және нөмірі көрсетілген 
өтінішіңізді ала келіңіз.

Еске сала кетейік, халыққа қызмет көрсету 
орталықтары дүйсенбі мен сенбі аралығында 
сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін үзіліссіз жұмыс 
істейді.

Ғали Сәрсембаев, Көкшетау қаласының тұрғыны
Мен халыққа қызмет көрсету орталықтарының дұрыс бағытта жұмыс жа-

сап жатқандарын көріп риза болдым. Бүгін сонда барған едім, маған оператор-
лар тұрғылықты мекенжайда тіркелу үшін ХҚО-ға бармай-ақ, бұл қызметті 
порталдың көмегімен үйде отырып-ақ алуға болатынын айтты.

Маған пәтерге тіркелу үшін электрондық цифрлық қолтаңба ашып берді 
және электрондық үкімет порталы арқылы тіркелуге өтініш жасау жолын 
көрсетті. Содан соң пәтер иесі өтінішті растап, ресми түрде тіркеліп шыға 

келдім. Мұның бәріне жиырма-ақ минут кетті. 
Сонымен қатар тағы бір таң қалғаным, енді тіркелу үшін ақы төлеудің 

қажеті жоқ екен, бұрын баж салығын төлейтін едік, енді тегін. ХҚО жарайсыздар! 
Халық игілігі үшін оңтайлы жұмыстар жасалуда.
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онлАйн-регистрАция по месту 
жительствА зА 20 минут

В Казахстане изменилась процедура 
онлайн-регистрации по месту жительства на 
портале электронного правительства. Теперь, 
чтобы получить прописку, гражданам потребует-
ся чуть больше 20 минут. Кроме того, благода-
ря изменениям в Налоговом кодексе Республи-
ки Казахстан с января 2018 года больше не нуж-
но оплачивать госпошлину за регистрацию.

Раньше при прописке на портале электрон-
ного правительства нужно было оплатить госу-
дарственную пошлину в размере 10% от МРП, 
а потом посетить фронт-офис госкорпорации 
«Правительство для граждан», где сотрудник 
миграционной службы проводил запись данных 
о регистрации на чип удостоверения личности.

С марта 2018 года процедура регистра-
ции по месту жительства на портале значитель-
но упрощена. Теперь, после авторизации на 
egov.kz собственника недвижимости и гражда-
нина, желающего прописаться, последний по-

дает заявку, которую собственник подтверждает 
с помощью своей электронно-цифровой подпи-
си. Обработка поданной заявки занимает около 
10 минут, после которых можно заказать адрес-
ную справку уже с новыми регистрационными 
данными. Услуга полностью автоматизирована 
и доступна онлайн во всех регионах Казахстана, 
при наличии ЭЦП.

Получить электронно-цифровую подпись 
гражданин может в любом удобном фронт-
офисе госкорпорации. Для этого необходимо 
сначала оформить заявку на сайте pki.gov.kz и 
обратиться в центр обслуживания населения 
для ее подтверждения. При себе нужно иметь 
удостоверение личности и распечатанное заяв-
ление с номером заявки и подписью заявителя. 

Стоит помнить, что ЭЦП выдается сроком 
на один год. Вы можете перевыпустить вашу 
электронную цифровую подпись до истечения 
срока действия на сайте pki.gov.kz. 

Асем Шариязданова, жительница города Астана
Пришла получить адресную справку в ЦОН, вспомнила, что истек срок ЭЦП. 

Пока получала новые ключи, решила уточнить: какие документы нужны для 
прописки. Оказалось, что можно прописаться онлайн! Главное, чтобы была 
ЭЦП и у того, кто прописывается и у хозяина квартиры. Надо просто зайти 
на портал электронного правительства, выбрать раздел «Гражданство, ми-
грация и иммиграция», выбрать услугу, указать адрес, где хочешь прописать-
ся и ИИН человека, которого хочешь прописать. А еще с 1 января за пропи-
ску не нужно платить госпошлину. Очень удобно, просто нужно вникнуть и по-
нять, как пользоваться порталом. Слава богу, удалось с первого раза. Ну что 
могу сказать, правительство постарались на славу! Очень удобно, спасибо!
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online resiDency reGistration 
in 20 minutes

The procedure of online residency registration 
has been changed in Kazakhstan. Nowadays it 
takes just around 20 minutes to get a residence 
permit. Besides, due to the amendments to the Tax 
Code of the Republic of Kazakhstan since January 
2018 it is not necessary to pay the state duty for 
the registration anymore.

Earlier in order to obtain the residence 
permit a person had to pay the state duty (10% 
of MCI), and then visit the front office of the State 
Corporation “Government for Citizens”, where 
migration service officer recorded registration data 
on the person`s identity card chip.

Since March 2018 the procedure of residency 
registration at the e-government portal has been 
considerably simplified. At present, after the real 
estate other and a citizen wishing to register 
log in at egov.kz, the latter files an application 
to be approved by the property owner with his/
her electronic digital signature. The application 
processing takes around 10 minutes, after which 
you may apply for a statement of residence with 
renewed registration data. The service is fully 
automated and available online in all Kazakhstan 
regions, with the EDS.



www.gov4c.kz

19

АудАндыҚ ХҚо-дА көлікті 
тіркеу және жүргізуші 
куәлігін Ауыстыру

Ауыл тұрғындарына ыңғайлы болу 
үшін әкімшілік полицияның тіркеу-емтихан 
бөлімдерінің қызметкерлері «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
аудандық халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында пилоттық тәртіпте жұмыс істей 
бастады. Олар көлікті тіркеу және жүргізуші 
куәлігін ауыстыру бойынша құжаттарды 
қабылдайды.

Жаңашылдықтың арқасында елді-
мекендерде тұратын автокөлік иелері үшін 
жүргізуші куәлігін ауыстыру және көліктерді 
тіркеу жұмыстары айтарлықтай жеңілдейді. Енді 
оларға облыстық мамандандырылған ХҚО-ға 
бару немесе ішкі істер органдарына тікелей 
жүгінудің қажеті жоқ. Ескеретін жайт, жүргізуші 
куәлігін алғашқы рет алушыларға бұл жоба ая-
сында қызмет көрсетілмейді. 

Еске сала кетсек, 2012 жылдан бері 
Қазақстанда мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталықтары азаматтарға 
жүргізуші куәліктерін беру және көлікті тіркеу 
бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін 
бір терезе қағидаты негізінде жұмыс істеуде. 
Бүгінгі таңда елімізде 15 мамандандырылған 
ХҚО және 3 сектор бар. Биыл Атырау облы-
сында мамандандырылған ХҚО бөлімдерін ашу 
жоспарланып отыр.

ТЕБ-нің қызметкерлері орналасқан 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының фронт-офистері:

1. Ақмола облысы Целиноград аудандық 
№1 бөлімінің мамандандырылған секторы;

2. Ақмола облысы Степногорск қалалық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

3. Алматы облысы Еңбекшіқазақ аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы; 

4. ШҚО Семей қалалық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

5. ШҚО Жарма аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

6. Қызылорда облысы Жалағаш аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

7. Қызылорда облысы Жаңақорған 
аудандық бөлімінің мамандандырылған секто-
ры;

8. Қызылорда облысы Қармақшы 
аудандық бөлімінің мамандандырылған секто-
ры;

9. Қызылорда облысы Шиелі аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

10. Павлодар облысы Ақсу қалалық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

11. СҚО Тайынша аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;
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12. Қарағанды облысы Қарқаралы 
аудандық бөлімінің мамандандырылған секто-
ры.

13. Қарағанды облысы Осакаров аудандық 
№1 бөлімінің мамандандырылған секторы.

14. ОҚО Түркістан қалалық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

15. ОҚО Сайрам аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

16. БҚО Бөрлі ауданы бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

Жуырда ТЕБ-нің қызметкерлері орна-
ласатын «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының фронт-
офистері:

1. Ақмола облысы Атбасар аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

2. Ақмола облысы Ақкөл аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

3. Алматы облысы Кербұлақ аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

Виталий Мовлик, СҚО Тайынша ауданының тұрғыны
Қызмет алу үшін бірнеше рет «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясының Тайынша аудандық бөліміне жүгінген едім. 
Әрқашан барлық қызметтер бойынша сауатты кеңес беріп, түсіндіріп, 
қандай құжаттар керек екендігін тез және сыпайы айтып береді. Ал 
автокөлік мәселесі бойынша облыс орталығына баруым керек болатын. 
Бірақ жуырда аудандық ХҚО-да да автокөлікті тіркеп, жүргізуші куәлігін 
ауыстыруға болатыны туралы жақсы жаңалық естідім. 

Расымен, Тайынша аудандық бөлімінде арнайы сектор ашылған екен. Сон-
да барып көлігімді қайта рәсімдеу қызметін алдым. Бұрын автокөлікті тіркеу 
кезінде уақытымызды жұмсап, үлкен кезекте тұрушы едік. Ол күндер арт-
та қалды, енді бәрі жылдам. Электрондық кезек талонын алған соң бір-екі минут-
тан кейін мені нөмір бойынша оператор шақыртып алып, құжаттарымды тексеріп, 
қызмет көрсетті. Оның өзі 10 минут ішінде жасалды. Бір сағат өткен соң дайын құжатымды алдым. 

Мені таң қалдырған және қуантқан бөлім мамандарына ризашылығымды білдіремін және сәттілік тілеймін.

4. Жамбыл облысы Талас аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

5. Жамбыл облысы Сарысу аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

6. БҚО Қазталов аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

7. Атырау облысы Жылыой аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

8. Қызылорда облысы Қазалы аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

9. Қызылорда облысы Арал аудандық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

10. Павлодар облысы Екібастұз қалалық 
бөлімінің мамандандырылған секторы;

11. СҚО Есіл аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

12. СҚО Жұмабаев аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы;

13. СҚО Аққайың аудандық бөлімінің 
мамандандырылған секторы.
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регистрАция Авто и зАменА 
водительского удостоверения 
в рАйонныХ цонАХ

2. Специализированный сектор отдела 
г. Степногорск по Акмолинской области

3. Специализированный сектор отдела Ен-
бекшиказахского района по Алматинской обла-
сти

4. Специализированный сектор отдела 
г.Семей по ВКО

5. Специализированный сектор отдела 
Жарминского района по ВКО

6. Специализированный сектор отдела 
Бурлинского района по ЗКО

7. Специализированный сектор отдела 
Жалагашского района по Кызылординской обла-
сти

8. Специализированный сектор отдела 
Жанакорганского района по Кызылординской 
области

9. Специализированный сектор отдела 
Кармакшинского района по Кызылординской об-
ласти

10. Специализированный сектор отдела 
Шиелийского района по Кызылординской обла-
сти

11. Специализированный сектор отдела 
г. Аксу по Павлодарской области

Для удобства сельских жителей сотрудники 
регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний административной полиции размещены те-
перь в районных отделах ЦОН. Они принимают 
документы для регистрации транспорта и заме-
ны водительских удостоверений. 

Пилотный проект значительно облегчит за-
мену водительских удостоверений и регистра-
цию транспорта автолюбителям, проживающим 
в сельской местности. Им больше не придется 
ехать в спецЦОН в областной центр или обра-
щаться в органы внутренних дел напрямую. 

Однако, проект не распространяется на пер-
вичную выдачу водительских удостоверений. 

Напомним, с 2012 года в Казахстане рабо-
тают специализированные ЦОНы для оказа-
ния гражданам государственных услуг по выда-
че водительских удостоверений и регистрации 
транспорта по принципу одного окна. На сегодня 
в стране функционирует 15 спецЦОНов и 3 сек-
тора. До конца этого года планируется открытие 
спецЦОНа в Атырауской области. 

Фронт-офисы госкорпорации «Прави-
тельство для граждан», с размещенными со-
трудниками РЭП

1. Специализированный сектор отдела 
№1 Целиноградского района по Акмолинской 
области
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12. Специализированный сектор отдела 
Тайыншинского района по СКО

13. Специализированный сектор отдела 
Каркаралинского района по Карагандинской об-
ласти

14. Специализированный сектор отдела 
№1 Осакаровского района по Карагандинской 
области

15. Специализированный сектор отдела 
г.Туркестан по ЮКО

16. Специализированный сектор отдела 
Сайрамского района по ЮКО

Фронт-офисы госкорпорации «Прави-
тельство для граждан», в которых будут раз-
мещены сотрудники РЭП в ближайшее время

1. Специализированный сектор отдела Ат-
басарского района по Акмолинской области

2. Специализированный сектор отдела Ак-
кольского района по Акмолинской области

3. Специализированный сектор отдела 
Кербулакского района по Алматинской области

4. Специализированный сектор отдела Та-
ласского района по Жамбылской области

5. Специализированный сектор отдела 
Сарысуского района по Жамбылской области

6. Специализированный сектор отдела 
Казталовского района по ЗКО

7. Специализированный сектор отдела 
Жылыойского района по Атырауской области

8. Специализированный сектор отдела Ка-
залинского района по Кызылординской области

9. Специализированный сектор отдела 
Аральского района по Кызылординской области

10. Специализированный сектор отдела г. 
Экибастуз по Павлодарской области

11. Специализированный сектор отдела 
Есильского района по СКО

12. Специализированный сектор отдела 
района М. Жумабаева по СКО

13. Специализированный сектор отдела Ак-
кайынского района по СКО

Бакыт Ембаев, житель поселка Жосалы Кармакшинского района Кызы-
лординской области:

Меня очень обрадовала новость о том, что теперь можно заменить води-
тельское удостоверение, снять или зарегистрировать автомобиль по месту 
своего жительства, не выезжая в Кызылорду. А сегодня я лично смог оценить 
преимущества новой системы. Накануне я продал машину. Для того, чтобы 
снять ее с учета, обратился в районный отдел ЦОНа. Приятно удивило, что 
здесь размещены сотрудники административной полиции для удобства сель-

ских жителей.
А раньше ведь как было? Мы не раз приезжали в город оформить докумен-

ты по купле-продаже. Тратили много времени и денег.
Несомненно, новая услуга в районных ЦОНах значительно облегчит задачу 

сельских автолюбителей. Мне не пришлось ехать в спецЦОН в город или обращаться 
в органы внутренних дел напрямую. Спасибо сотрудникам госкорпорации, они быстренько без лишней волокиты 
и бумаг оказали качественную услугу.
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vehicle reGistration anD 
reissuance of Driver`s 
licences in District pscs

For the rural citizens` convenience 
administrative policy registration examination 
unit officers now operate in the district PSC 
departments. They accept documents for vehicle 
registration and reissuance of driver`s licences.

The pilot project will considerably facilitate 
the reissuance of driver`s licences and vehicle 
registration for drivers from rural areas. They will 
no longer need to visit the Specialized PSC in the 
regional center or address directly the internal 
affairs agencies. 

However, the project does not include primary 
issuance of driver`s licences.

We recall that the Specialized PSCs operate 
since 2012 in Kazakhstan to render public services 
on the issuance of driver`s licences and vehicle 
registration on the “one-stop-shop” principle. Today 
there are 15 Specialized PSCs and 3 sectors in the 
country. Until the end of the year it is planned to 
open the Specialized PSC in Atyrau and region.

The front-offices of the State Corporation 
“Government for Citizens” with registration 
examination unit personnel

1. Specialized sector of the Department  
No. 1 of Tselinograd district of Akmola region

2. Specialized sector of the Department  
of Stepnogorsk city of Akmola region
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3. Specialized sector of the Department  
of Enbekshikazakh district of Almaty region

4. Specialized sector of the Department  
of Semey city of East Kazakhstan region

5. Specialized sector of the Department  
of Zharma district of East Kazakhstan region

6. Specialized sector of the Department  
of Borili district of West Kazakhstan region

7. Specialized sector of the Department  
of Zhalagash district of Kyzylorda region

8. Specialized sectorof the Department  
of Zhanakorgan district of Kyzylorda region

9. Specialized sectorof the Department  
of Karmakshy district of Kyzylorda region

10. Specialized sector of the Department  
of Shieli district of Kyzylorda region

11. Specialized sector of the Department  
of Aksu city of Pavlodar region

12. Specialized sector of the Department  
of Taiynsha district of North Kazakhstan region

13. Specialized sector of the Department  
of Karkaraly District of Karaganda region

14. Specialized sector of the Department  
No. 1 of Osakarov district of Karaganda region

15. Specialized sector of the Department  
of Turkistan city of South Kazakhstan region

16. Specialized sector of the Department  
of Sayram District of South Kazakhstan region

The front-offices of the State Corporation 
“Government for Citizens”, where registration 
examination unit personnel will be placed soon

1. Specialized sector of the Department  
of Atbasar district of Akmola region

2. Specialized sector of the Department  
of Akkol district of Akmola region

3. Specialized sector of the Department  
of Kerbulak District of Almaty region

4. Specialized sector of the Department  
of Talas district of Zhambyl region

5. Specialized sector of the Department  
of Sarysu district of Zhambyl region

6. Specialized sector of the Department  
of Kaztal district of West Kazakhstan region

7. Specialized sector of the Department  
of Zhylyoi district of Atyrau region

8. Specialized sector of the Department  
of Kazaly district of Kyzylorda region

9. Specialized sector of the Department  
of Aral district of Kyzylorda region

10. Specialized sector of the Department  
of Ekibastuz city of Pavlodar region

11. Specialized sector of the Department  
of Esil district of North Kazakhstan region

12. Specialized sector of the Department  
of M. Zhumabayev district of North Kazakhstan region

13. Specialized sector of the Department  
of Akkayin district of North Kazakhstan region
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кәсіпкерлерге ҚАтысты  
«бір өтініш» ҚАғидАты

Қазақстанда бизнесті www.egov.kz арқылы 
жылдам әрі оңай ашуға болады. Электрондық 
үкімет порталында кәсіпкерлердің игілігі үшін 
«Банктік шот ашуды және қызметкерді еңбек 
(қызметтік) міндеттерін атқарған кезінде жазатай-
ым жағдайлардан міндетті сақтандыруды еске-
ре отырып, заңды тұлғаны тіркеу» композиттік 
қызметі іске қосылды. Енді жеке ісін ашқысы 
келетін азаматтар үш қызметті бірден ала ала-
ды: заңды тұлғаны тіркеу, банктік шот ашу және 
сақтандыру туралы келісім-шарт жасау. Бұл 
мемлекеттік қызмет көрсету барысында «бір 
өтініш» қағидатын қолданудың үлгісі болып табы-
лады.

Осы уақытқа дейін азамат заңды тұлғаны 
тіркегеннен кейін банктік шот ашып, ҚҚС 
бойын ша есепке қою үшін салық органына, со-
дан соң сақтандыру компаниясына баруы тиіс 

еді. Ал осы бірнеше қызметті кешенді түрде 
алуға мүмкіндік беретін композиттік қызмет 
Қазақстанда бизнес ашу үрдісін айтарлықтай 
жеңілдетеді. Енді екі күннің ішінде (өтініш бер-
ген күнді есептемегенде) заңды тұлғаның 
мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы куәлікті, 
банктік шот нөмірін және қызметкерлерді жаза-
тайым оқиғалардан сақтау туралы қол қойылған 
келісім-шартты алуға болады.

Заңды тұлғаны электрондық тәсілмен 
тіркеу кезінде әзірше 4 коммерциялық банктен 
шот ашып, 3 сақтандыру компаниясымен шарт 
жасасуға болады. Жуырда бұл тізім тағы 6 банк 
және 3 сақтандыру компаниясымен толығады. 

Айта кету керек, бұл композиттік қызметті 
қолдану үшін құрылтайшылардың электрондық 
цифрлық қолтаңбасы болып, порталда тіркеуден 
өтуі тиіс.
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принцип «одного зАявления» 
для предпринимАтелей

“one application” principle 
for entrepreneurs

Открыть бизнес в Казахстане через 
www.gov.kz просто, доступно и быстро. 

Для предпринимателей на портале элек-
тронного правительства запущена композитная 
услуга «Регистрация юридического лица с уче-
том открытия банковского счета и обязательного 
страхования работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обя-
занностей». Теперь можно сразу получить три 
услуги: зарегистрировать юридическое лицо, 
открыть банковский счет и заключить договор 
страхования. Это является примером реализа-
ции принципа «одного заявления» при оказании 
государственных услуг.

Ранее предприниматель должен был сна-
чала зарегистрировать юридическое лицо, за-
тем отдельно открывать счет в банке, далее 
идти в налоговые органы для постановки на 
учет по НДС, а также самостоятельно обра-

титься в страховую компанию. Композитная 
услуга, объединившая три самостоятельные 
услуги, значительно упрощает процедуры от-
крытия бизнеса в Казахстане. За два рабочих 
дня (не считая дня подачи заявления) можно 
получить свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, номер банков-
ского счета и подписанный договор обязатель-
ного страхования работников от несчастных 
случаев.

Электронным способом при регистрации 
предприятия можно одновременно открыть счет 
пока в четырех банках второго уровня, а также 
заключить договор с тремя страховыми компа-
ниями. В ближайшее время список пополнится 
еще 6 банками и 3 страховыми компаниями. 

Стоит помнить, что при регистрации юриди-
ческого лица, учредителям необходимо быть за-
регистрированными на портале и иметь ЭЦП. 

It is easy, simply and quickly to set up 
a business in Kazakhstan through the egov.kz. For 
entrepreneurs a composite service “Registration 
of a legal entity taking into account the opening  
of a bank account and compulsory insurance  

of an employee against accidents in the 
performance of his/her labor (official) duties” was 
launched on the electronic government portal. Now 
it is possible to receive three services at once: to 
register a legal entity, open a bank account and 



www.gov4c.kz

27

conclude an insurance agreement. This is an 
example of the “one application” principle in public 
service delivery.

Previously, an entrepreneur had to first register 
a legal entity, then separately open an account 
with a bank, then go to the tax authorities for VAT 
registration, and also independently apply to 
the insurance company. The composite service, 
combining three independent services, greatly 
simplifies the procedures for starting business in 
Kazakhstan. Within two working days (not counting 
the day of application submission) you can get a 

certificate of state registration of a legal entity, a 
bank account number and a signed compulsory 
employee accident insurance contract.

When registering an enterprise electronically, 
you can simultaneously open an account in 
four second-tier banks so far, and conclude an 
agreement with three insurance companies. In the 
near future the list will be replenished by another 
6 banks and 3 insurance companies.It is worth 
remembering that when registering the legal entity, 
the founders need to be registered on the portal 
and have an EDS.
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ҚАзАҚстАндыҚтАрдың 
цифрлыҚ сАуАттылығын 
Арттыру

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының қызметіндегі басым 
бағыттардың бірі – «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында халық ара-
сында электрондық портал арқылы көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтерді өздігімен пайда-
лана білуге үйрету және кеңінен насихат-
тау. Бағдарламаны жүзеге асыру бағытында 
«Электрондық үкімет және электрондық 
қызметтер» курсы бойынша оқу бағдарламасы 
әзірленген болатын. Жалпы осы жоба аясында 
«Азаматтарға арналған үкімет» 8 млн адамның 
цифрлық сауаттылығын арттырмақ. 

Биыл маусым-тамыз айларында мемлекеттік 
корпорация «ҰАТ» АҚ, «Қазпошта», «Зерде» және 
жергілікті атқарушы органдармен бірлесе оты-
рып, шамамен жарты миллион адамның цифрлық 
сауаттылығын арттыруды жоспарлауда. Осы 
мақсатта Қазақстан бойынша 880 жаттықтырушы 
арнайы дайындықтан өткізіліп, сертификаттар та-
бысталды. Аталмыш оқыту курстары қала, аудан, 
ауыл халқына бірдей қолжетімді.

Қазіргі таңда мемлекеттік корпорацияның 
әрбір фронт-офисі өзіне-өзі қызмет көрсету 
«Connection Point» секторымен жабдықталған, 
ол жерде «электрондық үкімет» порталы 
және басқа да мемлекеттік ресурстарға шығу 
мүмкіндігімен қамтамасыз етілген 2 628 жұмыс 
орындары ұйымдастырылды. Өзіне-өзі қызмет 

көрсету секторында азаматтар өз бетінше ЭЦҚ 
алуға өтінім беруге, сондай-ақ 700-ден астам 
электрондық қызмет пен сервистер алуға 
мүмкіндігі бар. Жыл басынан бері «Connection 
Point» арқылы 5 миллионнан аса кеңес беріліп, 
5 млн. қазақстандық өздігімен қызмет алған.

Биыл еліміздің барлық облыс 
орталықтарында цифрлық халыққа қызмет 
көрсету орталықтарын іске қосу жоспарлану-
да. Қазір жоба пилоттық негізде Астана, Алма-
ты, Шымкент қалаларында тиімді жұмыс істеп 
жатыр. Мұндай орталықтардың ерекшелігі – 
белгіленген кестеге сәйкес цифрлық сауаттылық 
дағдыларын арттыру бойынша тақырыптық 
дәрістер өткізетін сыныптардың болуы. 2018 
жылдың 5 айында аталмыш сыныптарда 3,6 
мың. адам білімін жетілдірді.

Сонымен қатар адам көп шоғырланатын 
орындарда (сауда орындарында, вокзалдар-
да, әуежайларда, соттарда және т.б.) мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірге тұрақты 
негізде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша кең ауқымды акциялар 
мен ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Айта кетейік, жыл басынан бері мемлекеттік 
мекемелер және оқу орындарында (ЖОО, 
колледж дерде және т.б.) 23 мыңнан аса студент 
цифрлық қызметттер алу бойынша дағдыларын 
машықтандырды. 
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прАвительство для грАждАн 
повышАет цифровую 
грАмотность кАзАХстАнцев

Одна из приоритетных задач государствен-
ной корпорации «Правительство для граждан»: 
в рамках программы «Цифровой Казахстан» об-
учить население навыкам и пользованию элек-
тронным порталом и получать госуслуги само-
стоятельно. В рамках реализации госпрограммы 
разработан учебный курс «Электронное прави-
тельство и электронные государственные услу-
ги». В целом планируется повысить цифровую 
грамотность 8 млн. человек.

С июня по август 2018 года государствен-
ная корпорация «Правительство для граждан» 
совместно с АО «НИТ», «Казпочта», «Зерде» и 
местными исполнительными органами обучит 
цифровой грамотности порядка полмиллиона 
человек. На сегодняшний день по всей стране 
подготовлено 880 сертифицированных трене-
ров. Обучение пройдут жители городов, районов 
и сельских населенных пунктов.

К настоящему моменту каждый фронт-офис 
госкорпорации оборудован сектором самообслу-
живания «Connection Point», в которых органи-
зовано 2 628 рабочих мест с доступом на пор-
тал «электронного правительства» и другие го-
сударственные ресурсы. Здесь граждане могут 
самостоятельно подавать заявки на получение 
ЭЦП, а также получать более 700 электронных 

услуг и сервисов. За 5 месяцев этого года через 
«Connection Point» предоставлено более 5 млн. 
консультаций и получено самостоятельно более 
5 млн. услуг.

Вместе с тем, в этом году запланирован за-
пуск Цифровых центров обслуживания населе-
ния во всех областных центрах страны. На се-
годня Цифровые ЦОНы функционируют в Аста-
не, Алматы и Шымкенте. Их отличительной чер-
той является наличие классов обучения циф-
ровой грамотности, с тематическими занятия-
ми согласно почасовому графику. За 5 месяцев 
2018 года в этих классах обучено более 3,6 ты-
сяч человек.

Кроме того, вместе с заинтересованными го-
сорганами на постоянной основе проводятся 
широкомасштабные акции по информационно-
разъяснительной работе государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан», а также по ис-
пользованию сервисов портала электронного пра-
вительства в местах скопления людей (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах, в судах и т.д.).

Стоит отметить, что с начала 2018 года в го-
сударственных учреждениях и учебных заведе-
ниях (ВУЗах, колледжах и т.д.) прошли обучение 
навыкам получения цифровых услуг почти 23 
тыс. человек.
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Government for citizens  
is enhancinG DiGital literacy  
of KazaKhstan resiDents

One of the priorities of the State Corporation 
“Government for Citizens” within the “Digital 
Kazakhstan” program is to train the skills of 
population to use the e-government portal and 
receive public services independently. As part 
of the state program, a curriculum on “Electronic 
government and electronic public services” 
has been developed. In general, it is planned to 
improve digital literacy of 8 million people.

Between June and August 2018 the State 
Corporation “Government for citizens” jointly with 
NIT JSC, Kazpost, Zerde and local executive 
authorities will provide digital literacy training to 
around a half a million people. Nowadays there are 
800 certified trainers throughout the country. The 
residents of cities, districts and rural settlements 
will be trained. 

Today, all front offices of the State Corporation 
have self-service sectors “Connection Point”, 
representing 2 628 workplaces with access to 
the electronic government portal and other public 
resources. Here citizens may independently apply 
for the EDS and receive more than 700 electronic 
services. Over 5 months of this year over 5 million 
consultations have been provided and more than 5 
million services have been received independently 
through “Connection Point”.

In addition, this year it is planned to launch 
Digital Public Service Centers in all administrative 
centers of the country. Currently, the Digital PSCs 
operate in Astana, Almaty and Shymkent. A 
distinctive feature of such centers is the availability 
of digital literacy classes with thematic lessons 
according to the hourly schedule. Over 5 months 
of 2018 more than 3,6 thousand people have been 
trained in these classes.
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жылжымАйтын мүлікке 
ҚұҚыҚты тіркеу жеңілдетіледі

Әділет министрлігі көрсететін жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды тіркеу қызметі жуық ара-
да «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының құзырына өтеді. Қазір 
мемлекеттік корпорацияда мамандар оқудан 
өтіп, осы қызметті ұсыну бойынша басқа да 
дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 

Жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу 
бойынша функциясы мемлекеттік корпорацияға 
берілуі қызметтердің көрсетілу мерзімін және 
тіркеу барысындағы шығынды қысқартуға, 
сондай-ақ қызметтерді кешенді түрде алуға жол 
ашады. Бұл өз кезегінде әкімшілік кедергілерді 
жойып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
мүмкіндік береді. 

Мысалы, бүгінгі таңда азамат жеке бас-
пана салатын кезде мемлекеттік корпора-
ция арқылы пайдалануға қабылдау актісінің 
негізінде құқықтық кадастрдың ақпараттық 
жүйесіне сәйкестендіру мәліметтерін енгізеді. 

Мәліметтерді жүйеге енгізген соң бір жұмыс 
күнінен кейін меншік құқығын тіркеу үшін осы 
құжаттарды қайта тапсырады. Функциялар 
корпорацияға берілген кезде осы екі қызмет 
ХҚО арқылы бір өтінішпен ұсынылатын болады.

Нотариалды куәландырылмаған шарттар 
мен құқықтарды тіркеу бойынша қызметті алу 
тәртібі де өзгереді. Қазір қызмет алушы алды-
мен Әділет министрлігінің жергілікті бөлімшесіне 
барып, нотариалды куәландырылмаған шарттар 
бойынша қызметті алады, сосын корпорацияның 
фронт-офисіне барып, құқықтарды тіркеу 
үшін құжаттарды тапсырады. Функциялар 
мемкорпорацияға өткенде, азаматтар ХҚО-ға 
келіп, екі қызметті бір өтініш бойынша ала алады. 

Сондай-ақ мәліметтерде қателіктер мен 
ақаулар кездесіп, ақпараттық жүйеге түзету 
енгізу керек болса, қызмет алушы Әділет 
министрлігінің бөлімшесіне бармай-ақ, сол жер-
де ХҚО операторының көмегімен жөндей алады. 
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изменения в регистрАции 
недвижимости

это исключит административные барьеры и сни-
зит коррупционные риски при получении услуг 
по регистрации.

Например, сегодня при постройке частно-
го дома гражданин сначала через госкорпора-
цию вносит в информационную систему право-
вого кадастра идентификационные сведения 
на основании Акта приема в эксплуатацию. По-
сле внесения сведений в систему через рабочий 
день сдает эти же документы еще раз, но уже 
на регистрацию прав собственности. При пере-
даче функций обе услуги будут оказываться по 
одному заявлению через ЦОН.

Изменится порядок получения услуг по но-
тариально не удостоверенным сделкам и реги-
страции прав по ним. Сейчас услугополучатель 
сначала идет в территориальное подразделе-
ние МЮ РК, где в порядке общей очереди по-
лучает услуги по нотариально не удостоверен-
ной сделке, после чего едет во фронт-офис го-
скорпорации и сдает документы на регистрацию 
прав. После передачи функций, услугополучате-
лю достаточно будет прийти в ЦОН и получить 
обе услуги по одному заявлению.

Также, в случаях выявления ошибок и несо-
ответствий сведений, подлежащих корректиров-
ке в информационной системе, услугополучате-
лю теперь не надо будет ехать в территориаль-
ное подразделение МЮ РК, он получит возмож-
ность исправить и откорректировать данные в 
госкорпорации.

Функция по регистрации прав на недвижи-
мое имущество в ближайшее время будет пе-
редана от Министерства юстиции РК в госу-
дарственную корпорацию «Правительство для 
граждан». Сейчас в госкорпорации проводится 
обучение работников и другие подготовитель-
ные мероприятия по приему функций регистра-
ции прав на недвижимость.

Передача функций в госкорпорацию дает 
возможность сократить как сроки оказываемых 
услуг, так и расходы при регистрации, а также 
получать эти услуги композитно. То есть, полу-
чать несколько услуг по одному заявлению. Все 

в кАзАХстАне упростят услуги 
по регистрАции прАв нА 
недвижимое имущество
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chanGes in real estate 
reGistration

Other now the State Corporation is conducting 
employee training and other preparatory measures 
to take over the functions of registration of real 
property rights.

Transfer of the functions to the State 
Corporation makes it possible to reduce both 
services delivery period and charges during 
registration, as well as to receive these services 
in a composite manner. That is, to receive several 
services upon one application. All this will eliminate 
administrative barriers and reduce corruption risks 
in obtaining registration services.

For example, today, when building a private 
residence, a citizen shall first enter through the 
State Corporation the identification data under the 
act of acceptance into the information system of 
legal cadastre. After entering information into the 
system, a working day later the service recipient 
shall submit the same documents once again, but 
for property registration this time. Upon transfer of 
the functions, both services will be provided on one 
application through the PSC.

The procedure for obtaining services under 
the transactions that had not been notarially 
certified, as well as registration of rights under 
such transactions will change. At present, the 
servicerecipient shall first go to the regional 
office of the Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, receive services under the notarially 
unverified transaction on a first-come first-served 

basis, after which he/she shall go to the front office 
of the State Corporation and submit documents 
for real estate title registration. Following transfer 
of the functions, it will be possible for the service 
recipient to come to the PSC and receive both 
services upon one application.

Also, in cases of errors and incompliance 
of data, subject to adjustment in the information 
system, the service recipient will no longer have to 
go to the regional office of the Ministry of Justice 
of the Republic of Kazakhstan, it will be possible to 
correct and adjust data in the State Corporation.
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ҚАзАҚстАндыҚтАрдың бАзАлыҚ 
зейнетАҚысы өзгерд3

2018 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда 
зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне қарай 
базалық төлемдер қайта есептеле баста-
ды. Базалық зейнетақы азаматтар жалпы 
белгіленген зейнеткерлік жасқа толған уақыттан 
бастап қана тағайындалады. Бұл өзгерістер 
зейнеткерлікке жаңадан және бұрын шыққан 
тұлғаларды қамтып, қайта есептеу барысын-
да 1998 жылғы 1 шілдеге дейінгі ынтымақты 

зейнетақы өтілі мен содан кейінгі жинақталған 
өтілі ескеріледі.

Қазіргі таңда Қазақстанда мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 15 274 
(ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%) теңгені 
құрайды. Бұл төлемақының көлемі еңбек өтіліне 
қарамастан, барлық зейнеткерлер үшін бірдей. 

Егер адамның жұмыс өтілі болмаса неме-
се 10 жылдан кем болса, базалық зейнетақының 
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в кАзАХстАне изменилАсь 
методикА нАзнАчения бАзовой 
пенсии

С 1 июля 2018 года в Казахстане измени-
лась методика назначения базовой выплаты, ко-
торая теперь зависит от стажа участия в пен-
сионной системе. Базовая пенсия назначает-
ся только при достижении гражданами общеу-
становленного пенсионного возраста. Измене-
ния коснулись вновь выходящих и состоявшихся 
пенсионеров, которым с 1 июля этого года про-
изведен перерасчет базовой пенсии. 

До этого в Казахстане размер государствен-
ной базовой пенсионной выплаты составлял 
15 274 тенге (54% от размера прожиточного ми-
нимума). Он был един для всех пенсионеров, 
независимо от доходов и трудового стажа. 

С 1 июля 2018 года размер государствен-
ной базовой пенсионной выплаты пересчитан в 

зависимости от стажа участия в пенсионной си-
стеме. Теперь он включает в себя солидарный 
стаж до 1 июля 1998 года и накопительный по-
сле этого периода. 

То есть, если гражданин работал и делал 
отчисления в единый накопительный пенсион-
ный фонд 10 или менее лет (или вовсе не ра-
ботал), то базовая пенсия назначается в раз-
мере 54% от величины прожиточного миниму-
ма. За каждый год, отработанный сверх 10 лет 
базовая пенсия увеличивается на 2%. Напри-
мер, при стаже участия 20 лет размер базовой 
пенсии составит 74% от прожиточного миниму-
ма, 30 лет – 94%. При стаже 33 и более лет раз-
мер базовой пенсии составит 100% прожиточно-
го минимума – 28 284 тенге.

мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% пай-
ызын құрайды. 10 жылдан асқан әр жылдың 
жұмыс өтілі үшін базалық зейнетақы 2 пайызға 
өседі. Мысалы, 20 жылдық қатысу өтілі болса, 
базалық зейнетақы көлемі ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 74 пайызын, 30 жылдық қатысу өтілі 
– 94 пайызды құрайды. Егер қатысу өтілі 33 жыл 
және одан да артық болса, базалық зейнетақы 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100 пайызын, яғни 
28 284 теңгені құрайды. 

Зейнетақы өтіліне ынтымақты жүйеде 
атқарған еңбек өтілі (1998 жылғы 1 қаңтарға 

дейін), міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) 
төленген кезеңді қамтитын жинақтаушы өтілі, 
3 жасқа дейінгі бала күтімі, бала кезінен 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаның 16 жасқа дейінгі 
күтімі, әскери қызметтегі, арнайы мемлекеттік 
органдағы, дипломатиялық жұмыстағы 
жұбайымен бірге тұрған кезең және т.б. кіреді. 

Айта кету керек, мемлекеттік базалық 
зейнетақыны қайта есептеу процесі автомат-
ты түрде жүргізіледі, сондықтан зейнеткерлер-
ге ешқайда жүгінудің немесе құжат тапсырудың 
қажеті жоқ.
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basic pension GrantinG 
proceDure has chanGeD  
in KazaKhstan

The methodology of granting basic pension, 
which now depends on contributory service, has 
changed since 1 July 2018 in Kazakhstan. The 
basic pension is granted only when citizens reach 
the generally established retirement age. The 
changes affected the new and existing pensioners, 
who will get recalculation of basic pension from 
1 July this year. 

Previously, the amount of the state basic 
pension payment in Kazakhstan was 15,274 tenge 
(54% of the subsistence minimum). It was a unified 
amount for all pensioners, regardless of income 
and seniority.

Since 1 July 2018, the state basic pension has 
been recalculated depending on the participation 
in the pension system. At present it includes 
contributory service in the pay-as-you-go pension 
system until 1 July 1998 and participation in the 
cumulative pension scheme after this period.

That is, if a person had been employed and 
contributed to the unified accumulative pension 
fund for 10 or less years (or had not worked 

at all), then the basic pension would be 54% 
of the subsistence minimum level., The basic 
pension shall be increased by 2% for each year 
of employment over 10 years. For example, if the 
person`s contribution period is 20 years, the 
amount of the basic pension will be 74% of the 
subsistence minimum, 30 years – 94%. For taose 
whohave worked for 33 years or more, the basic 
pension will be 100% of the subsistence minimum 
level – 28 284 tenge.

The period of pensionable service includes: the 
length of employment as of 1 January 1998 under 
the pay-as-you-go pension system; participation 
in the cumulative pension scheme, providing 
for the periods during which mandatory pension 
contributions were made; a paid leave to care 
for children until they reach the age of three, the 
period of nursing a person disabled from childhood 
under the age of 16, the period of marriage with 
a military personnel, an employee of a special 
government body, a diplomatic official, etc.

В пенсионный стаж включается: трудовой 
стаж на 1 января 1998 года, выработанный в со-
лидарной системе; накопительный стаж, преду-
сматривающий периоды, за которые уплачива-
лись обязательные пенсионные взносы; уход за 
ребенком до 3 лет, инвалидом с детства до 16 
лет, время проживания с супругом военнослужа-

щим, сотрудником спецгосорганов, дипломати-
ческим работником и др. 

Перерасчет государственной базовой пен-
сионной выплаты произведен автоматически 
всем получателям. Гражданам не требовалось 
предоставлять дополнительные документы и 
заявления. 
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әрҚАшАн жАныңыздА

«Біздің міндет – халыққа қызмет» – бұл 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының Атырау облыстық филиа-
лы Индер аудандық бөлімшесінің ұстанымы. 
Осыдан 21 жыл бұрын құрылып, 2016 жылы 
мемлекеттік корпорация құрамына енген бұл 
бөлімшеде қазір бес қызметкер еңбек етеді.

«Алғашқы жылдары мекеменің қалыптасып, 
жұмыс жасап кетуі жеңіл болған жоқ. Біраз 
қиындықтар болып, құрал-жабдықтар мен ком-
пьютерлер жетіспеді. Ұйымның аяғынан тұрып 
кетуі үшін бізге уақытпен санаспай, еңбек етуге 

тура келді. Қазір бұл қиындықтар артта қалды»,- 
деп еске алады бөлімшенің бұрынғы басшысы 
Ақкенже Ерекешова.

Қазіргі таңда Гүлжамал Жалғасбаева 
басшылық ететін Индер аудандық бөлімше 
жүйесінің тізімінде 12 мыңға тарта адам бар. 
Олар – жасына байланысты, мүгедектігіне не-
месе асыраушысынан айрылуына байланыс-
ты, сондай-ақ «Алтын алқа» және «Күміс 
алқа» иегері ретінде және тағы басқа негіздер 
бойын ша жәрдемақы алушылар. Ай сайын осы 
санаттағы зейнетақы, жәрдемақы алушыларға 
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дер кезінде сұрау салып, ақшасын уақтылы 
төленеуін қадағалау қыруар еңбекті қажет 
ететіні айтпаса да белгілі.

«Жылма-жыл міндеттеріміз көбейіп қана 
қоймай, оны мінсіз атқаруға жағдай да жаса-
лып жатыр. Құрал-жабдықтар жаңартылып, 
компьютерлік бағдарламалар жетілдірілді. 
Бұрын іс-құжаттарды Еңбек, әлеуметтік қорғау 
және көші-қон комитетінің Атырау облысы 
бойын ша департаментіне жеткізу бөлек бір жыр 
болатын. Ал бүгінгі таңда электронды түрде 
жолданып, электрондық цифрлық қолтаңба 
арқылы расталады. Сол сияқты мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 

әлеуметтік төлемдері де электронды түрде 
бекітіледі», – дейді он бес жыл еңбек өтілі бар 
жетекші маман Зоя Бисенғали. 

Бөлімше қызметкерлері ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, 
Зейнетақы төлеу орталығы, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
облыстық филиалы тарапынан бірқатар 
марапаттарға ие болды. Бұл – әлеуметтік сала-
да жұмыс жасау қатаң тәртіпті, ұстамдылықты, 
табандылық пен мәдениеттілікті талап ететін 
жұмыскерлердің маңдай тері. Ендеше, алдағы 
уақытта да өз саласының білгір мамандарына 
биік белестер тілейміз!

всегдА рядом
Рубрика «Всегда рядом» расскажет о 

фронт-офисах госкорпорации, в которых еже-
дневно сотни людей получают государственные 
услуги. 

Отдел ЦОН Зыряновского района Восточно-
Казахстанской област впервые открыл двери в 
сентябре 2007 года. Большим новшеством для 
людей тогда оказалась сама организация пред-
приятия, прием документов по принципу «одно-
го окна» и получение услуг в одном месте. 
«Поначалу перечень услуг был небольшим, но 
время шло и реестр услуг увеличивался, вызы-
вая все большее доверие жителей района. Мы 
каждый день учились чему-то новому и мысли 
о работе не покидали нас даже дома – желание 
впитать все знания захлестнуло нас», – расска-
зали нам в коллективе ЦОН. Здесь каждый чет-
ко понимает свою задачу и с радостью выполня-
ет свою работу. 

Руководитель отдела Рауиль Шарифул-
лин, который начинал работу в ЦОН с должно-
сти специалиста по приёму документов, укре-
пляет трудовую дисциплину и принимает са-
мые важные решения. Его заместитель Гуль-
мира Абилева организовывает работу и внима-
тельно следит за качественным приемом доку-
ментов. В секторе социальных услуг приём ве-
дут специалисты Рауан Турусбек и Жандос Му-
хамеджан. Документы, принятые без ошибок 
– их заслуга. В свободное время Жандос зани-
мается лыжным спортом, туризмом и велоспор-
том, а Рауан – волейболист, благодаря которо-
му команда ЦОН заняла первое место по волей-
болу в областных соревнованиях. Приём услуг в 
операционном зале осуществляют знатоки сво-
его дела – Ольга Фаткулина, Елена Галкина и 
Мира Тарбакова, которые подают пример ново-
прибывшим работникам. Ернара Муратова кол-
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леги шутливо называют «лицом ЦОНа», потому 
что он первым встречает каждого клиента на ре-
сепшен и направляет в нужный сектор. 

Коллектив Зыряновского ЦОНа очень друж-
ный, несмотря на такой разнообразный состав. 
И хотя свободное время выпадает не так уж ча-
сто, сотрудники стараются проводить его тоже 

вместе. Одним из запоминающихся мероприя-
тий стал поход в краеведческий музей, где вме-
сте с коллегами из других департаментов го-
скорпорации они узнали историю родного края. 
Нам же остается пожелать Зыряновскому ЦОН 
дальнейшей успешной работы и оставаться та-
ким же дружным коллективом!
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always toGether
The heading “Always together” will tell you 

about the front offices of the State Corporation, 
providing public services to thousands of people.

6 years ago Karaganda citizens couldn’t have 
imagined that it will be possible to obtain a driver`s 
licencewithin two hours. But in 2012 the first 
Specialized Public Service Center was launched in 
Karaganda region.

Firstly it was curious for car drivers that you 
do not need to drive around the city, getting ready 
photos, certificates from psychiatric hospital 
and hariological organization, and then wait for 
a driver's license at least for a day. “It seemed 
impossible to us: to receive a technical passport, 
a licence plate and a driver`s licence in one place. 
But it became a reality, we did it”, – employees, 
working since the auto-PSC was founded, recall.

Visitors were especially overjoyed by the 
appearance of a “car license plate store” – as the 
storefront with the license numbers was called by 
citizens, many license plates seem particularly at-
tractive because of the digit combination. In fact, 
in about a month, the Specialized Public Service 
Center gained the trust of citizens and became an 
example for other organizations in terms of service.

“A friendly team is the key to successful work. 
Thanks to it you can conquer new peaks, make 
customers satisfied and fell yourself happy at 
work,” – the head of the Specialized PSC Orken 
Kauymbekova said. Indeed, the staff of the first 
Specialized Public Service Center in Kazakhstan 
has a strong sense of cohesion and openness, and 
newcomers quickly become skilled workers.
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«АзАмАттАрғА АрнАлғАн 
үкімет» тұлғАлАры

«Ердің атын еңбек шығарар» дегендей, өз 
жұмысын құрметтейтін, 25 жыл еңбек өтілі бар 
әріптесіміз Арман Керімбеков – «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
Алматы қалалық филиалының Жер кадастры 
бөлімінің басшысы. Ол бала кезінен геолог бо-
луды армандап, табиғат әлемін зерттеп жүретін. 

Балалық шағындағы қызығушылығын сүйікті 
ісіне айналдыруды мақсат тұтқан Арман 1993 

жылы Қазақ политехникалық институтын, ал 
2004 жылы жер ресурстарын басқару және жер-
ге орналастыру мамандығы бойынша Қазақ 
ұлттық аграрлық университетін үздік диплом-
мен бітіріп шықты. Ол еңбек жолын 1993 жылы 
инженерден бастап, өзінің еңбекқорлығының 
арқасында жер-кадастрлық жұмыстар бөлімінің 
басшысы лауазымына қол жеткізді. «Мен өз 
қызметіме жұмыс деп қарамаймын, себебі бұл 

менің – сүйікті ісім, сондықтан демалыс 
күндері де қызметтен табыламын. Жер 
деген қайсымыз үшін де қастерлі ұғым 
ғой. Сондықтан жер мәселесіне қатысты 
салада жұмыс істеу мен үшін мәртебе 
және мақтаныш», – дейді ол.

А. Керімбеков адал еңбегі үшін 
«Еңбек даңқы» куәлігімен және «Құрметті 
жерге орналастырушы» медалімен 
марапатталған. «Арман Ақшабайұлы – 
еңбекқор және жауапты қызметкер, талап-
ты да талантты ұйымдастырушы, ой-өрісі 
кең, мейірімді және көңілді адам. Осы 
қасиеттері үшін ұжымда сыйлы. Біздің 
корпорация үшін аса бағалы маман», – 
дейді басшысы Болат Жылқыбеков.

Арман өзінің аяулы жары Әсеммен 
бірге Асыл атты ұл тәрбиелеп отыр. 
«Менің әкем – әлемдегі ең жақсы адам. 
Мен де болашақта жер саласында жұмыс 
істеп, еліме қызмет етемін», – дейді әкесін 
үлгі тұтып өсіп келе жатқан кішкентай 
Асыл.
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прАвительство  
для грАждАн в лицАХ

ны работает в Департаменте государственных 
доходов по г. Алматы, а сын пошел по стопам 
отца – работает в полиции Ескельдинского рай-
она следователем. 

Эта невыдуманная история специалиста по 
приему документов отдела Коксуского районно-
го отдела ЦОН Алматинской области стала при-
мером для многих, кто отчаивался и сдавался, 
потому что помимо обязанностей мамы и кор-
мильца семьи она всегда была для коллектива 
примером человеческой доброты и профессио-
нализма. 

«Работать с людьми легко и тяжело одно-
временно. Приходя на работу и помогая людям 
получать услуги, я забываю обо всем на све-
те и думаю только о ситуациях, которые приво-
дят людей в ЦОН. В нашей работе много раз-
ных моментов и все они такие же как и жизнь, с 
разными полосами», – рассказала нам Толкын. 
Мудрый подход к любому вопросу отмечают не 
только ее коллеги, но и жители Коксуского райо-
на. В копилке наград нашей героини множество 
грамот и благодарственных писем, как от обще-
ственных организаций, так и от акима района.

Свободное время Толкын Ельтаевна про-
водит за чтением книг и кулинарией. Оценить 
ее кулинарные способности смог уже весь кол-
лектив ЦОН и каждый праздник с нетерпением 
ждет новых шедевров. Мы же в свою очередь 
хотим выразить восхищение такой сильной и це-
леустремленной личностью и пожелать Толкын 
всегда радовать окружающих позитивом!

В рубрике «Правительство для граждан в 
лицах» мы расскажем вам о лучших работниках 
госкорпорации «Правительство для граждан».

До 2004 года Толкын Байсалбаева была 
обычной домохозяйкой, женой полицейского и 
матерью двоих детей. Но именно в том году ее 
счастье омрачилось трагическим событием. Ее 
супруг, капитан полиции, оперуполномоченый 
уголовного розыска Айдын Байсалбаев трагиче-
ски погиб при исполнении обязанностей. Посто-
янные расспросы детей, почему папа больше не 
приходит, случившаяся финансовая нестабиль-
ность и огромное количество сопутствующих 
бытовых забот не сломали нашу героиню, а на-
оборот закалили и дали сил на то, чтобы вырас-
тить двоих детей, дать им образование и хоро-
шее воспитание. Сегодня дочь Толкын Ельтаев-
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faces of the Government  
for citizens

In the “Faces of the Government for Citizens” 
section we will tell you about people who work 
in the front offices and render public services. 
It is about the “fighters of invisible front”, 
working invisibly in the back offices of the State 
Corporation, engaged in pension and benefits 
accounting, as well as about those, who undertake 
land studies or measure property. We are going 
to tell you about the best employees of the State 
Corporation “Government for Citizens”.

Rumiya Oleinik has been working in the 
cumulative pension system for 15 years now. She 
had started as a specialist of the first category in 2002 
and earned a reputation as an excellent specialist 
with a deep sense of responsibility and an analytical 
mind. Over these years Rumiya had been award-ed 
with a number of certificates and badges. In 2016 
Rumiya was appointed the Deputy Head of the Office 
for Contributory Pension Scheme Administration 
of the “Interdepartmental Settlement Center of 

Social Payments” directorate – branch of the “State 
Corporation “Government for Citizens” NJSC. 

Currently Rumiya is engaged in the 
implementation and optimization of state guarantee 
payment, participates in the development and 
testing of information systems and works to 
ensure continuity of the state guarantee payment 
operations, so she is doing basically everything to 
make our con-tributory pension system run like a 
clock.

At the same time, despite the heavy workload, 
Rumiya is very active in social life. Over the years 
of work in the organization she has always been 
involved in writing scripts for the holiday con-tests, 
thanks to which her department took prize-winning 
places. And when Rumiya decorates the office 
for celebrations, all colleagues come to see and 
admire the decoration. She also shows her creativ-
ity in tailoring suits and dresses for her friends and 
acquaintances.

Rumiya is interested in active leisure, 
travelling, nature. In the winter period she goes 
skiing and skating. In addition, she is involved 
in the charities, cooperating with the club of 
kind souls of Astana and providing aid to animal 
shelters. Last year our heroine became a 
grandmother – her daughter Renata gave birth to 
her son.

We are proud of our employees – responsible 
in their work, active in public life. We wish Rumiya 
to continue to be an excellent role model for her 
colleagues.
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«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясында өмірлік жарын еңбек 
ұжымынан тауып, отбасылық бақытқа бөленген 
жарасымды жұптар жетерлік. Солардың бірі – 
Жамбыл облыстық филиалының қызметкерлері 
Жалғас Арықбаев пен Гүлнұр Бизақова. 

Ата-анасының мәпелеп өсірген жалғыз 
перзенті, ерке мінезді Гүлнұр алғашында 
Жалғасты менсінбеген екен. Жігіт те қыздың 
кербездігін байқап, айтарлықтай ықылас та-
ныта қоймайды. Уақыт өте келе Гүлнұр мінезі 
салмақты, өз ісіне тыңғылықты, уәдесіне берік 
Жалғастың адамгершілігіне тәнтті болып, көңіл 
аударады. 

«Олар үш жыл бойы тек әріптес ретінде 
жұмыс бабымен ғана араласты. Екеуінің мінезі 
екі түрлі болғандықтан, қызмет барысында кей-
де дауласып, тіл табыса алмай қалатын. Бірақ 
«жүрекке әмір жүрмейді» деп бекер айтылма-
са керек. Екеуінің сырласып, дос болып жүргенін 
білгенде, таң қалғанымыз рас», – дейді бөлімнің 
бас маманы Ақерке Сейдалиева.

Осылайша бірнеше жыл көңіл жарасты-
рып, ғашықтық сезімінде жүрген қос жас үйлену 
жайын ойластыра бастайды. Алайда бір күні 
олар аяқ астынан ренжісіп, қарым-қатынастарын 
үзуге бел буады. «Әрине, еркелікпен артық 
кеткен кездерім де болды. Қырсықтығым 
ұстап, бәрінен бас тартпақшы болдым, бірақ 
кейін қателігімді түсінсем де, Жалғаспен тіл 
табысудың ретін таппадым. Сонда оның анасы 
үлкен көрегендік жасап, екеумізді татуластырып, 
көп ұзамай үйлену тойымыз өтті. Менің екінші 
анам – өте керемет жан. Соның арқасында қазір 
отбасылық бақытты сезініп, Қымбат атты тәтті 

сәбиіміздің қызығына кенелудеміз», – деп ой 
бөліскен Гүлнұр қайын енесіне шексіз алғысын 
жеткізді.

Еңбекқор отағасы Жалғастың тапқан-
таянғанын ұқсатып, үй шаруасын дөңгелетіп 
отырған көркем келіншек енесінен дәмді 
тағамдар дайындауды, азаматының жағдайын 
жасап, ақылды әйел болуды үйренді. «Келіннің 
қандай болары енеге байланысты. Гүлнұр 
мені өз анасындай жақсы көріп, құрметтейді, 
сондықтан оны өз қызымнан кем көрмеймін. 
Тату-тәтті күн кешіп жатқан ұлым мен келінім өз 
міндеттерін адал атқарып, қызметте белсенді 
болғандықтан, ұжымда да сыйлы. Бұдан артық 
адамға не бақыт керек», – дейді Мейрамкүл 
Арықбаева. 

«Азаматтарға арналған үкіметтің» Жам-
был облыстық филиалында Жалғас пен 
Гүлнұрдай көңіл жарастырып, шаңырақ құрған 
тағы 17 отбасылық жұп жұмыс істейді. «Бізді 
табыстырған ХҚО, сондықтан бұл жер – біз үшін 
жай ғана жұмыс орны емес, махаббат сыйлаған 
тамаша мекеме», – дейді олар.

мАХАббАт дАстАны 
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соединяя сердцА
В рубрике «Соединяя сердца» вы узнаете о 

молодых людях, соединивших свои сердца в го-
скорпорации. Большую часть времени сотруд-
ники госкорпорации проводят на работе. Приём 
документов, обучающие семинары, субботники, 
спортивные соревнования и многие другие ме-
роприятия позволяют хорошо узнать друг друга 
и сплотить любой коллектив – как в большом го-
родском фронт-офисе, так и в компактном рай-
онном ЦОНе. Многие из работников становятся 
близкими друзьями, а некоторые обретают вто-
рую половину и создают семьи. 

Например, в отделах ЦОН Павлодарской 
области создали семьи четыре пары, у которых 
разные и очень интересные истории обретения 
друг друга. Алия разглядела в коллеге свою по-
ловину, когда 9 лет назад Ернар Мукаев спас её 
от злой собаки. А после этого стал защитником 
на всю жизнь. 

Асель и Даурена Досмагуловых сблизили 
социальные сети, когда после семинаров один 
них хотел уточнить тему и попросил помощи в 
работе. 

Знакомство семьи Рината и Айгуль Зылга-
риных началось ещё в 2012 году, а сейчас их 
уже можно поздравить с рождением второго ре-
бенка. Работникам Железинского ЦОН Кайкену 
и Айгуль Айтбаевым только предстоит стать ро-
дителями и они с волнением ожидают прибав-
ления в семействе. 

«Работать вместе не сложно, даже интерес-
нее – у нас всегда есть темы для обсуждения, 
общие друзья, взгляды на рабочие моменты. 
Даже планировать отдых удобнее – выходные и 
праздничные дни совпадают так, что мы всегда 
знаем и заранее планируем поездки или меро-
приятия», – поделились с нами семейный пары 
госкорпорации в Павлодарской области.
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In the heading “Connecting 
hearts” we will tell the story of 
Yernur and Ayaulym Sultanovs, 
working in the front-offices of 
the East Kazakhstan region. 
Yernur has always considered 
that it is bet-ter to look for a 
future spouse at work. Thus it 
is possible to learn a person`s 
temper, the ability to get along 
with others and willingness to 
compromise. The thought is 
material and our hero met his 
favored one at work. 10 years 
ago, while filing documents 
for employment at the PSC, 
Mr. Sultanov noticed a pretty girl 
who was getting hired at another 
front office. He did not miss the 
chance to get acquainted with her and applied for 
an unnecessary certificate, in order to get it in the 
issuing sector specifically from Ayaulym. 

A week later, the first date took place, and 
awkwardness was smoothed by work atmosphere. 
They talked about the affairs in the PSC, about 
colleagues. As it turned out, they had a lot of 
common to discuss – their plans for the future, 
views on particular things. A year later, a young 
couple got married. Now the family consists of 
three children: an 8-year-old Almas, a 5-year-
old Yerkenaz and a little Aisha. Last month 
Ayaulym came back from maternity leave to her 
original workplace at the PSC Department No.2  
of Semey city. Yernur became the head of the PSC 

Department No.3. “My work not only offered me 
a chance to meet my husband, it also unites us. 
We can endlessly debate on new developments 
in the work process and finish each other's 
sentences. I`ve been really missing working with 
people while on maternity leave. We were helped 
by grandmother who is great with her grand-
children. This allows me to do what I love and help 
people," Ayaulym said. “We are the first couple of 
the PSC workers in Semey who met each other at 
work, fell in love and got married. We are obliged 
to be happy – must not fail our colleagues”, – 
Yernurlaughs.

We, in turn, wish Sultanovs family domestic 
bliss and, of course, every success in their work! 

connectinG hearts
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