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Құрметті достАр!
біздің фронт-офистер де түрленіп, қызмет алу-
шылар үшін ыңғайлы әрі қолайлы жағдай жа-
салуда. Сондай-ақ елімізде халықтың цифрлық 
сауаттылығын арттыру бойынша бағдарламалар 
жүзеге асуда. Біздің мамандар жергілікті 
атқарушы органдармен бірге азаматтар үшін оқу 
курстарын өткізуді қолға алған. 

Трансформация үрдісі фронт-офис 
қызметкерлерінің төлемақы жүйесіне де әсер 
етті. Мұндай мүмкіндік мемлекеттік корпорация-
да жүргізіліп жатқан оңтайландыру жұмыстары 
мен ішкі үнемділіктің арқасында туындап 
отыр. Жаңа жүйеге сәйкес жұмысшылардың 
төлемақысы тұрақты жалақы мен үстемақыдан 
құралады. Үстемақының көлемі жұмыс өтілі, 
бас тартулар үлесі мен мобильді базаға 
тіркелген қызмет алушылар үлесіне байла-
нысты болмақ. Биылғы жылдың наурыз айы-
нан бері 6 мыңнан астам жұмысшыға сыйақы 
ретінде 388 миллион теңгеден астам үстемақы 
төленді. Ай сайын орта есеппен фронт-
офистердің 70% қызметкері қажетті талаптарды 
орындап, үстемақыға ие болады.

Бұл журналдан сіздер жаңа қызметтер 
мен сервистер туралы ғана емес, мемлекеттік 
корпорацияның үздік жұмысшылары, үлгілі 
фронт-офистері жайлы оқып, «Менің ата-
анамның жұмысы» шығармалар байқауына 
қатысқан балалардың шығармаларымен таны-
сасыздар.

Құрметпен, Абылайхан Оспанов,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының басқарма төрағасы

Назарларыңызға «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының кезекті 
шығарылымын ұсынамыз.

Сіздер біздің мемлекеттік қызметтерді 
оңтайландыру, автоматтандыру, бизнес-
процесті жетілдіру жұмыстарымыздың ба-
рысымен таныса аласыздар. Бүгінгі таңда 
мемлекеттік корпорация цифрландыру үрдісін 
қарқынды түрде жүргізіп, өкілетті органдар-
мен бірге мемлекеттік қызметтерді барынша 
электрондық нұсқаға ауыстыруда. Бұл орайда 
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дорогие друзья!
лах. По новой системе оплаты труда теперь за-
работная плата работников состоит из посто-
янной и переменной части, которая может до-
ходить до 20-30% от оклада. При определе-
нии суммы вознаграждения учитывается об-
щий стаж работы и доля отказов, а также коли-
чество зарегистрированных услугополучателей 
в базе мобильных граждан. С марта этого года 
выплачено свыше 388 миллионов тенге в каче-
стве премиальных более 6 тысячам работников. 
В среднем каждый месяц премируются порядка 
70% работников фронт-офисов, которые выпол-
няют необходимые требования.

В этом выпуске журнала кроме новостей о  
новых услугах и сервисах, вы прочтете истории 
лучших работников госкорпорации, узнаете о 
лучших фронт-офисах, а также познакомитесь с 
ребятами, которые принимали участие в нашем 
конкурсе сочинений «Работа моих родителей». 

С уважением, Аблайхан Оспанов, 
председатель правления некоммерческого акцио-
нерного общества «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

В ваших руках очередной выпуск информа-
ционного журнала государственной корпорации 
«Правительство для граждан». 

Мы продолжаем знакомить вас с нашей ра-
ботой по оптимизации, автоматизации и упро-
щению государственных услуг. Сегодня госкор-
порация уверенным шагом идет к цифровиза-
ции, вместе с уполномоченными органами пе-
реводя все больше и больше государствен-
ных услуг в электронный формат. В этой связи 
трансформируются и наши фронт-офисы. Мы 
делаем их более удобными для самостоятель-
ного получения госуслуг гражданами. 

Кроме того, во всей стране продолжаются 
программы по повышению цифровой грамотно-
сти населения. Наши специалисты совместно с 
местными исполнительными органами проводят 
курсы для всех желающих. 

Вместе с тем трансформация коснулась и 
системы оплаты работников фронт-офисов. Это 
стало возможным благодаря внутренней эконо-
мии и оптимизации руководящих должностей в 
центральном аппарате и региональных филиа-

Dear frienDs!
This is the next issue of information magazine 

of the State Corporation “Government for Citizens”. 
We continue to inform you about our work 

on optimization, automation and simplification of 
public services. Today, the state corporation is 

confidently moving towards digitalization, along 
with authorized bodies, increasingly converting 
government services into electronic format. In this 
regard, our front offices are being transformed. 
We make them more convenient for citizens to 
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independently obtain public services. In addition, 
there are ongoing programs for the enhancement 
of digital literacy throughout the country. Our 
specialists together with local executive bodies 
conduct courses for all comers.

Along with that, the transformation has affected 
the front offices staff remuneration system. This 
was made possible due to internal savings and 
optimization of managerial positions in the central 
office and regional branches. According to the new 
remuneration system, now the wages of employees 
are composed of the constant component and 
variable component, which can reach up to 20-
30% of the salary. When determining the amount 
of bonus payment, an individual’s total length of 
employment and the share of refusals, as well 
as the number of registered users in the mobile 

citizens` database are taken into account. Since 
March this year over 388 million tenge has been 
paid out as bonuses to more than 6000 employees. 
On average, around 70% of front offices workers, 
who fulfil the necessary requirements, receive 
bonuses each month.

In this issue, apart from the news on new 
services and activities, you will learn about our 
great employees, the best front offices of the 
State Corporation, as well as about children, who 
participated in a country-wide essay contest “My 
parents` work”.

Best regards, Ablaikhan Ospanov
Chairman of the Board  
of the Noncommercial Joint-Stock Company  
“State Corporation “Government for Citizens” 
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мемлекеттік корпорАцияның 
ҚұрылымдыҚ өзгерісі

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы көрсетілетін қызметтердің са-
пасы мен сервисін жақсартуға қашанда 
мән береді. Бүгін мемлекеттік корпорация-
да кезекті құрылымдық өзгеріс өтуде. Жал-
пы транформациялауға жататын 289 фронт-
офистің, қазіргі кезде 104-і өзгерді. 

Бұның ең маңыздысы әрине азаматтардың 
өз бетімен қызмет алуларына арналған жұмыс 
орындарын көбейту болып табылады. Осылай-
ша трансформацияланған фронт-офистерде өз 
өзіне қызмет көрсету секторларындағы жұмыс 
орындары 280-ді құрады. Транформация өткелі 
бері аталмыш секторларда өз бетімен алынған 
қызметтер саны маусым айында – 346 мыңнан 
астам қызметті құрады, ал бұл көрсеткіш 
транформацияға дейін – 293 мың ғана бола-
тын. Бұл электрондық порталды қолданушылар 
санының өсу қарқыны 16% құрағандығын 
көрсетеді.

Өз кезегінде әдеттегі тәсілмен алынатын 
қызметтер санының 11% азайғандығы тіркелді. 

Егер маусым айында жаңа фронт-офистердің 
реттеу залы бойынша 739 мыңнан астам қызмет 
көрсетілген болса, бұл сан шілде айында 
678 мың қызметке азайды. 

Қалған фронт-офистер осы жылдың аяғына 
дейін, транформацияланатын болады. 

Сондай-ақ Астана, Алматы және Шым-
кент қалаларында электрондық форматта 
оператордың көмегінсіз мемлекеттік қызметтерді 
алуға болатын цифрлық халыққа қызмет көрсету 
орталықтары ашылды. Жыл соңына дейін 
бұндай орталықтар мемлекетіміздің барлық об-
лыс орталықтарында ашылмақ. Астанадағы 
ЭКСПО көрмесі аймағында «Электрондық 
қызметтер орталығы» жақын арада ашыла-
тын болады. Бұл мемлекеттік қызметтерді 
көрсету аясындағы барлық жаңашылдықтарды 
көруге болатын және цифрлық сауаттылықты 
арттырудағы халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының жаңа форматы. Павильонда 
мемлекеттік қызметерді көрсетудегі заманауи 
технологиялар ұсынылған.
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трАнсформАция госкорпорАции
Государственная корпорация «Правительст-

во для граждан» постоянно работает над улуч-
шением качества оказания госуслуг и серви-
сов. Сегодня в госкорпорации проходит очеред-
ной этап трансформации. Из 298 фронт-офисов, 
подлежащих трансформации, на текущий мо-
мент транформировано 104. 

Один из важных моментов – увеличение ра-
бочих мест для самостоятельного получения 
услуг гражданами. Так, в транформированных 
фронт-офисах количество рабочих мест в сек-
торах самообслуживания составило 280. С мо-
мента трансформации количество самостоя-
тельно полученных услуг в этих отделах, в сред-
нем составило более – 346 тысячи услуг. До 
трансформации – только 293 тысячи. Отмечает-
ся положительная динамика увеличения количе-
ства пользователей портала электронного пра-
вительства на 16%. 

В свою очередь, уменьшается количество 
оказанных традиционным способом услуг. Если 
в июне через операционный зал обновленных 
фронт-офисов было оказано – более 759 тысяч 
услуг, то в июле – 678 тысяч услуг. 

Остальные фронт-офисы будут трансфор-
мированы до конца этого года. 

Кроме того, в Астане, Алматы и Шымкенте 
открыты цифровые центры обслуживания насе-
ления, где граждане получают услуги без помо-
щи операторов, в электронном формате. До кон-
ца года цифровые ЦОНы откроются в каждом 
областном центре страны. На территории ЭКС-
ПО в столице скоро откроется «Центр электрон-
ных услуг». Это новый формат центров обслужи-
вания населения, в котором можно увидеть все 
новшества в сфере оказания государственных 
услуг и повысить цифровую грамотность. В пави-
льоне представлены современные технологии в 
оказании государственных услуг и сервисов.
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transformation of state 
corporation

The State Corporation “Government for 
Citizens” is continuously improving the quality of 
public services and facilities. Presently, the State 
Corporation is passing through the next stage of 
transformation. To date, out of 298 front offices, 
that had been subject to transformation, 104 front 
offices were transformed. 

One of the important issues is an increased 
number of workspaces for citizens to independently 
obtain public services. Thus, there are 280 sites 
in self-service sectors in the transformed front 
offices. Since the transformation, over June people 
have independently received in these offices on 
average 346 123 services, while in May (prior to 
transformation) they obtained 293 420 services. 
There have been positive dynamics of 16% growth 
in the number of the electronic government portal 
users. 

Further, there has been a reduction by 11% in 
the number of services provided in the usual way 
at the specified 104 front offices. Whereas in May 
on average 822 320 services had been provided 
through the operating hall, in June there were 
739 111 services. 

The other front offices will be transformed 
before October this year, according to public 
procurement on fixed asset acquisition (furniture, 
office appliances, etc.). 

Besides, digital public service centers were 
opened in Astana, Almaty and Shymkent, where 
citizens obtain services in electronic format, without 
operators` assistance. By the end of the year digital 

PSCs will be opened in every administrative centre 
of the country. The “Centre of electronic services” 
will soon be opened in Astana on the territory of 
EXPO. It is a new format of public service centers 
where you can find all innovations in government 
service delivery and enhance digital literacy. The 
showroom represents up-to-date technology in 
public services provision. 
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ЭлектрондыҚ Қызметтер 
ортАлығы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы Астанадағы EXPO аймағында 
«Elektrondyq qyzmet ortalygyn» ашты. Бұл жер-
де азаматтар цифрлық сауаттылығын артты-
рып, заманға сай технологияларды пайда-
ланып, электрондық үкімет порталы арқылы 
мемлекеттік қызметтерге өз бетінше қол 
жеткізуге үйрене алады. 

Орталықта операторлардың қызметін жасан-
ды интеллект – виртуалды кеңесшілер атқарады. 
Кіре-берісте тұлғаны анықтайтын интеллектуал-
ды бейнебақылау орнатылған. Егер орталыққа 
келген азаматтың базада биометриялық 
мәліметтері болмаса, оған тіркеліп, био-
мәліметтерін қалдыруға ұсыныс жасалады. 

I-sana атты виртуалдық кеңесші келушілерді 
қарсы алып, қажетті анықтамаларды қалай 
алу керектігін айтып, секторларға бағыттайды. 
Ал Aqilbek атты робот-көмекші жеке тұлғаны 
анықтап, мемлекеттік қызмет алу бойынша 
кеңес береді. Осы жерде «M-gov» мобильді 
қосымшасының мүмкіндіктерімен танысуға, бо-
лады. 

Сондай-ақ жүргізуші куәлігін алуды мақсат 
еткен азаматтар «digital drive» аймағының 
игілігін көре алады. Мұндағы тренажер алдын 
ала байқау сынағынан өтуге мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар бұл жерде автокөлік жүргізуге 
машықтануға болады.

«Video call room» аймағында азаматтар 
мемлекеттік органдардың бірінші басшылары-
на бейнежолдау арқылы өздерінің сауалдарын 
қоя алады. Сұрақтар 15 күннің ішінде қаралып, 
жауабы азаматтың электрондық поштасына 
жіберіледі. Сондай-ақ қоғамдық қолжетімділік 
пунктісінен қызмет алушылар биометриялық 
деректер, электрондық цифрлық қолтаңба не-
месе бір реттік құпиясөз арқылы 44 ақпараттық 
анықтама ала алады.

Электрондық қызмет орталығындағы оқу сы-
ныбында қызмет алушылар электрондық үкімет 
порталының мүмкіндіктерімен танысып, портал-
ды қолдануды үйрене алады. Порталды пайда-
лану курсын өткен азаматтардың электрондық 
поштасына сертификат жолданады.

Орал қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы 
ашылғанда қуанғаным рас, себебі бұрын көлігімді тіркету кезінде күндерімді са-
рып еткен адамдардың бірімін. Осы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету 
орталығына келіп автокөлігімді тіркету үшін жүгіндім. Бас аяғы 40 минут ішінде 
темір тұлпарымды тіркетіп қолыма жаңа құжатта рымды алдым. Бұрын күні 
бойы жүретін едік енді міне бір сағатқа жетер жетпес у ақытта шаруамды бітіріп 
барамын. Сондай – ақ мамандардан электронды сандық қолтаңба арқылы онлайн 
режимінде темір тұлпарымды тіркеуге тұрғызу, шығару, жүргізуші куәлігімді ауы-
стыруыма болатындығын білдім. Бұл дегеніңіз қазіргі заманда алтын уақытымды 
үнемдеуіме бірден бір мүмкіндік емес пе.
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центр Электронных услуг

Госкорпорация «Правительство для граж-
дан» открыла в столице «Elektrondyq qyzmet 
ortalygy». Центр электронных услуг располо-
жен на территории EXPO. Это новый формат 
центров обслуживания населения, в котором 
граждане с помощью современных технологий 
и сервисов могут самостоятельно получить го-
суслуги и повысить цифровую грамотность.

«Elektrondyq qyzmet ortalygy» будет рабо-
тать без «живых» операторов, при помощи ис-
кусственного интеллекта. На входе в центр 
установлена интеллектуальная камера виде-
онаблюдения, которая распознает личность. В 
случае отсутствия биометрических параметров 
гражданина в базе, ему предлагается пройти 
регистрацию и оставить свои био-данные.

Виртуальный консультант I-sana предоста-
вит информацию, как получить те или иные 
справки и направит в нужный сектор. А интел-
лектуальный ассистент-робот Aqilbek может 
идентифицировать личность и проконсульти-

ровать по получению госуслуг. Здесь же мож-
но познакомиться с возможностями мобильно-
го приложения «M-gov».

Кроме того, у услугополучателей есть воз-
можность пройти предварительный экзамен по 
вождению при получении водительского удо-
стоверения. Центр оборудован симулятором 
«digital drive». В программу вождения включе-
на полная версия автодрома спецЦОНа. Так-
же можно получить профессиональные навыки 
вождения в экстремальных ситуациях, которые 
невозможно проверить при сдаче экзамена на 
реальном автотранспорте. 

В «Video call room» гражданин может за-
писать и подать видео-обращение первым ру-
ководителям государственных органов, кото-
рые в свою очередь обязаны рассмотреть и на-
править ответ на электронную почту заявите-
лей в течение 15 дней. Также здесь располо-
жены пункты общественного доступа, где граж-
дане могут самостоятельно получить 44 вида 
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The State Corporation “Government for 
Citizens” has opened “Elektrondyq qyzmet 
ortalygy” in Astana. The centre of electronic 
services is located in the territory of EXPO. This 
centre is a new format of public service centers, 
where citizens using up-to-date technology and 
services may independently receive public services 
and enhance their digital literacy. 

“Elektrondyq qyzmet ortalygy” will operate 
without operators, by means of artificial 
intelligence. Smart surveillance camera with object 
recognition technology had been installed at the 
entrance. In the absence of citizens` biometric data 
in the database, they are offered to register and 
submit their bio records. 

Virtual consultant I-sana will tell you how to 
get a particular certificate and will direct you to the 
relevant sector. While intelligent robot-assistant 
Aqilbek may certify your identity and advise you 
on public services issues. Also you can learn there 
the capabilities of “M-gov” mobile application, and 
record your EDS on a SIM card.

Besides, preliminary driving test upon receipt 
of driver’s licence is available for servicerecipients. 

the centre of electronic 
services

The centre is equipped with a “digital drive” 
simulation program. The driving test program 
includes the full version of autodrome of the 
specialized PSC. Also it is possible to gain in the 
centre professional extreme driving skills, which 
could not be verified while taking this examination 
in real transport vehicle. 

In “Video call room” a citizen may record 
and submit a video message to the heads of 
government authorities, who are to consider it and 
send a reply to an applicant by e-mail within 15 
days. There are public access points too, where 
citizens may independently receive 44 types of 
certificates through biometric data, EDS or one-
time SMS-password and self-service sector via the 
electronic government portal. 

Furthermore, scheduled training seminars 
will be provided in the centre in order to enhance 
digital literacy of population. In a comfortable 
setting people may gain necessary skills to use the 
“electronic government” portal. Upon successful 
completion of the training they will get a course 
attainment certificate via email. 

информационных справок посредством био-
метрических данных, ЭЦП либо одноразового 
SMS-пароля и сектор самостоятельного полу-
чения госуслуг через портал электронного пра-
вительства.

Также в центре в целях повышения цифро-
вой грамотности граждан, будут проводиться 

обучающие семинары согласно утвержденному 
графику. В удобной обстановке граждане могут 
получать навыки использования сервисов пор-
тала электронного правительства. 

Успешно прошедшим обучение будут на-
правлены на электронный адрес сертификаты 
об обучении.
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хх мыңнАнА АстАм 
ҚАзАҚстАндыҚ ҚұжАттАрын 
sms АрҚылы рәсімдеді

Жыл басынан бері ХХ мың қазақстандық 
туу туралы куәлікті рәсімдеу бойынша 
қызметке проактивті тәсілмен қол жеткізді. 
Жуырда «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
филиалдарындағы қызметкерлер Қазақстан 
бойынша «Проактивті өмірді таңда» акциясын 
өткізіп, перзентханалар мен емханалардағы 
жүкті әйелдерге бала туу бойынша мемлекеттік 
қызметті проактивті тәсілмен алу жолдарын 
түсіндірді. Акция аясында мыңнан астам нәзік 
жанды азаматтар кеңес алып, толық нұсқаулық 
көрсетілген буклеттерге ие болды. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы бала туу бойынша қызметтерді 
проактивті алу жобасын 2018 жылдың 
қарсаңында іске қосқан болатын. Енді ата-

анадан SMS хабарлама арқылы рұқсат келген 
жағдайда, жаңа туған нәрестені тіркеу өтініші 
мен осыған байланысты басқа да қызметтер 
автоматты түрде көрсетіледі. Бұл жоба жүзеге 
асу үшін ақпараттық жүйелер мемлекеттік 
органдардың базасымен біріктірілген болатын.

Айта кету керек, мобильді азаматтар ба-
засында тіркелген тұлғалар ғана қызметтерді 
проактивті нұсқада ала алады. Бұл үшін кез-
келген фронт-офиске жүгіну керек неме-
се электрондық үкімет порталындағы жеке 
кабинетінде ЖСН мен телефон нөмірін бекітіп 
қойса жеткілікті. 

Туу туралы куәлікке тапсырыс берген-
нен кейін SMS арқылы сәбиді балабақша 
кезегіне қойып, бала тууға байланыс-

Асель Марен, Ақтөбе қаласының тұрғыны

«Жүктілік кезінде аман есен босанғаннан кейін құжаттарымды ХҚО-ға қалай 
барып тапсырамын, баламен қалай кезекте тұрамын, ал тапсырған соң оны 
қайта алып кету керек, оның барлығын қалай жасаймын деп көп уайымдайтын 
едім. Осыны ойлап мазам кететін еді. Міне енді аман есен балапанымды да 
дүниеге әкелдім.

Перзентханада проактивті қызмет жайлы ХҚО–ның қызметкерлерінің 
айтып жүргенін естідім. Ол қандай қызмет, қалай жасайды деп ХҚО 
қызметкерлерінен кеңес алдым. Олар проактивті қызмет көрсету бой-

ынша бөбегімінің туу туралы куәлігіне, балабақшаға тіркеу және біржолғы 
жәрдемақымды тапсыру жұмыстары еш қиындықсыз рәсімдеп берді. ХҚО-ның 

қызметкерлеріне айтар алғысым шексіз, олардың аналарға деген қарым – қатынасы, 
бізге қызмет көрсетуі өте жоғары деңгейде». Мен өз қуанышымды жасыра алмаймын.
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Более хх тысяч кАзАхстАнцев 
зАкАзАли документы по sms

С начала года более ХХ тысяч казахстанцев 
воспользовались проактивной услугой по оформ-
лению свидетельства о рождении. Недавно работ-
ники филиалов «Правительство для граждан» по 
всему Казахстану провели акцию среди посети-
тельниц родильных домов, женских консультаций 
и поликлиник по получению услуг в проактивном 
формате. Под девизом «Выбирай проактивную 
жизнь» было проконсультировано более тысячи 

Анастасия Бердикова, жительница города Шымкент

Когда я родила Тимку, мне пришло SMS с номера 1414, там было поздравле-
ние, и далее просили написать имя малыша для регистрации. Я отправила смс 
с данными и спустя время пришел ответ, что свидетельство готово. Очень 
удобно. Не нужно идти в ЦОН, особенно когда на руках новорожденный.

Про проактивную услугу я узнала в ЦОНе, когда ходила оформлять до-
кументы на дом. Тогда я еще была в положении. Мне рассказали, что услу-
ги по рождению ребенка можно получать в проактивном формате. Я сразу же 

попросила зарегистрировать мой номер в базе мобильных граждан. Так, через 
SMS, и заказала свидетельство, отправила номер счета для получения пособий 

и данные чтобы встать на очередь в детский сад.

казахстанок. При этом будущим мамочкам вручи-
ли буклеты с подробной инструкцией.

Как известно, проект по проактивному полу-
чению услуг по рождению ребенка был запущен 
госкорпорацией «Правительство для граждан» 
накануне 2018 года. Теперь заявления на реги-
страцию рождения малыша и другие связанные 
услуги подаются автоматически, после согласия 
родителей через SMS-сообщения. Это происхо-

ты жәрдемақыларды рәсімдеуге болады. 
Нәтижесінде, қызмет алушы дайын болған 
құжаттарды алып кетуге ғана келеді немесе 
үйге жеткізу қызметіне тапсырыс бере алады. 

Қазақстан – ТМД бойынша мемлекеттік 
қызметтерді проактивті нұсқада ұсына бастаған 
алғашқы ел. Жуырда әлеуметтік мәселелер 
бойынша тағы да бірқатар қызметтер проактивті 
нұсқада, яғни SMS-хабарлама арқылы 
көрсетіледі. Атап айтсақ, жүктілікке, бала асы-

рап алуға, мүгедектікті белгілеуге, көпбалалы 
аналарға жәрдемақы тағайындауға, қайтыс 
болуды тіркеуге байланысты мемлекеттік 
қызметтер проактивті тәсілмен рәсімделетін 
болады. Сондай-ақ, мемлекеттік кепілдіктерді 
төлеу, жылжымайтын мүліктің сипаттама-
сын өзгерту, атқарушылық іс жүргізуді қозғау 
жұмыстары және білім беру саласындағы 
қызметтер кешені де проактивті нұсқада 
ұсынылады.
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редь в детский сад. Заявителю останется только 
забрать готовое свидетельство о рождении или 
заказать его доставку на дом.

Казахстан – стал первой страной в СНГ, вне-
дрившей проактивный принцип оказания госу-
дарственных услуг. Этот же принцип планирует-
ся использовать в социальной сфере и при по-
лучении услуг по линии юстиции: изменение 
данных владельцев недвижимости, характери-
стик недвижимости, при установлении инвалид-
ности и выплате госгарантий сохранности пен-
сионных накоплений.

дит благодаря интеграции информационных си-
стем с базами государственных органов .

Получать услуги в проактивном форма-
те могут лица, зарегистрированные в базе мо-
бильных граждан. Сделать это можно в любом 
фронт-офисе госкорпорации или в личном ка-
бинете на портале электронного правительства, 
привязав ИИН к номеру телефона. 

После заказа документа о рождении, мож-
но отправить по SMS номер счета для получе-
ния пособий по рождению и уходу за ребенком 
и необходимые данные для постановки на оче-
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over хх thousanD KazaKhstan 
citizens have orDereD Documents 
via sms

The applicant will only have to pick up the ready 
birth certificate or order it to be delivered at door.

Kazakhstan became the first country in the 
CIS to introduce proactive principle of public 
service delivery. 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. 

Since the beginning of the year, over ХХ 
thousand Kazakhstan citizens have retained 
proactive service on birth certificate issuance. 
Recently the employees of “Government for 
Citizens” branches all across Kazakhstan have 
held a campaign among visitors of maternity 
hospitals, prenatal clinics and health centres 
on receiving services proactively. Under the 
slogan “Choose proactive life” over a thousand 
Kazakhstan women have received counselling. 
Besides, mothers-to-be received booklets with 
detailed instructions.

As is known, the project on proactive childbirth 
services was launched by the State Corporation 
“Government for Citizens” on the eve of 2018. 
Nowadays the applications on birth registration and 
other related services are filed automatically, upon 
parental consent via SMS messages, due to the 
integration of information systems with databases, 
held by government authorities. 

Proactive service provision is available 
for persons, registered in the mobile citizens` 
database. For this purpose you should bind your 
mobile phone number to the IIN in any front office 
of the State Corporation or at the personal account 
on the electronic government portal. 

After ordering birth document, a person can 
send by SMS bank account number for receiving 
childbirth and childcare benefits, as well as the 
necessary data for queuing a child to kindergarten. 
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ҚАзАҚстАндА жАңА 
жәрдемАҚы түрі пАйдА Болды

Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап 
бала кезінен бері бірінші топтық мүгектігі бар 
кәмелет жасына толған азаматтарды бағып 
отырған тұлғаларға ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақы төленуде. Бұрын бұл жәрдемақы 
мүмкімдігі шектеулі азаматтардың ата-
аналарына баланың 16 жасқа толғанына дейін 
ғана төленетін еді. 

Жәрдемақы мөлшері күнкөріс деңгейінің 
1,05 есесіне тең. Бұл қазіргі кезде 29 699 
теңгені құрайды. Негізгі талаптардың бірі болып 
мүгедек пен оның қамқоршысының бір жергілікті 
аймақты мекендеуі болып табылады. Алайда 
жәрдемақыны нарко- және психо деспансерлер-
де тіркеуде тұрған, әрекетке қабілетсіз болып 
танылған және кәмелет жасына толмаған аза-
маттар ала алмайды. 

Егер бір отбасында бала күнінен 1-топтық 
мүгедектігі бар 2 немесе одан көп азамат-

тар болса, онда жәрдемақы әрбір отбасы 
мүшелеріне тағайындалады. Бұл ретте нақты 
қамқоршысы көрсетілген өтінішпен 1-топтық 
мүгедектің өзі жүгінуі керек. Сондай-ақ, өтініш 
білдіруші азаматтың бір жыл ішінде өзіне 
қамқорлық жасайтын тұлғаны екі рет ауыстыру-
ына құқығы бар. 

Мемлекеттік корпорацияның фронт-
офистеріне жәрдемақыны рәсімдеуге жеке ба-
сын куәландыратын құжат пен қамқорлыққа 
алынғаны туралы құжатты (егер бар болған 
жағдайда ғана) тапсыруы қажет.

Ал мүмкіндігі шектеулі азаматтың 
қамқоршысы болса жеке басын куәландыратын 
құжат, болған жағдайда оралман куәлігі және 
банктік шот туралы мәліметті тапсыру керек. 

Қызмет көрсету уақыты құжат қабылданған 
күнді есепке алмағанда 7 жұмыс күніне тең.

новый вид посоБия появился 
в кАзАхстАне

Ежемесячное государственное пособие ли-
цам, осуществляющим уход за совершеннолет-
ними инвалидами первой группы с детства, до-
ступно казахстанцам с июля этого года. Ранее 
пособие выплачивали родителям лиц с ограни-

ченными возможностями только до исполнения 
16 лет.

Размер пособия составляет 1,05 от прожи-
точного минимума. На сегодня это 29 699 тенге. 
Обязательным условием является проживание 
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инвалида и опекуна в пределах одного населен-
ного пункта. При этом пособие не могут полу-
чать несовершеннолетние и лица, признанные 
недееспособными и состоящие на учете в нар-
ко- и психдиспансерах.

Если в семье 2 и более инвалида 1 группы с 
детства, то пособие назначается на каждого из 
них. При этом с заявлением обращается сам ин-
валид 1 группы с детства и указывает конкрет-
ное лицо, которое будет осуществлять уход за 
ним. Также заявитель имеет право в течение 
года дважды поменять это лицо, которое будет 
осуществлять уход за ним.

Для оформления пособия через фронт-
офис госкорпорации заявителю необходимо 
предоставить: документ, удостоверяющий лич-
ность и документ, подтверждающий установле-
ние опеки (при наличии). 

Человеку, осуществляющему уход за инва-
лидом первой группы с детства, нужно предо-
ставить: документ, удостоверяющий личность; 
удостоверение оралмана (при наличии) и сведе-
ния о банковском счете. 

Срок оказания услуги – 7 рабочих дней. 
День приема документов в этот срок не входит. 
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a new type of benefits has 
appeareD in KazaKhstan

A monthly State allowance for persons nursing 
adults with disabilities from childhood of group I can 
be granted to Kazakhstan citizens since July this 
year. Earlier the allowance was paid out to parents 
of disabled children only up 16 years of age. 

The allowance amounts to 1,05 of the 
subsistence minimum. Currently it is 29 699 
tenge. It is imperative that disabled children 
and their guardians live in a locality. At the 
same benefits cannot be received by underage 
children, persons declared legally incompetent 
and registered with narcological dispensaries or 
psychiatric out-patient clinics. 

If a family has 2 or more children with 
disabilities from childhood of group I, the allowance 
is granted for each of them. At that, the persons, 

disabled from childhood of group I, shall apply by 
themselves and indicate a particular person, who 
will care for him/her. Also the applicant is entitled to 
change that person two times within a year.

In order to apply for the allowance through the 
front office of the State Corporation, an applicant 
must submit an identification document and a 
document evidencing guardianship (if available). 

The carer of a person disabled from childhood 
of group I, must submit an identification document, 
oralman’s certificate (if available) and bank account 
details.

The term of rendering service is 7 working 
days. The day of documents acceptance is not 
included into this term.
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жеке мәліметтерге 
Қолжетімділікті БұғАттАу

Электрондық үкімет порталында жеке 
мәліметтерді бұғаттау функциясы іске қосылды. 
Бұл жобаны «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ-мен бірлесіп енгізді. 

Жеке мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін азаматтар өзі туралы жеке ақпаратты 
толықтай бақылай алатын жоба жасалды.
Басқаша айтқанда, тіпті ХҚО қызметкері де 
жеке мәліметтерді көре алмайды, операторлар 
қандай бір жеке мәліметтерге қол жеткізу үшін 
азаматтардың SMS- рұқсатын алуы тиіс. 

Бұл жоба екі кезең бойынша жүзеге асыры-
луда. Қазір электрондық үкімет порталындағы 
жеке кабинетінде мәліметтерге қолжетімділікке 
тыйым салу функциясы іске қосылды. Әрбір 
портал қолданушысы осы функция арқылы 
өзінің жеке мәліметтеріне қолжетімділікті қоса 

алады және жауып тастай алады. Бұл орай-
да тыйым салу функциясын тек жеке кабинет 
арқылы ғана қосуға болады.

Екінші кезеңге сәйкес, биылғы жылдың 
соңына дейін жеке мәліметтерге қолжетімділікті 
жабу функциясын өшіру үшін SMS-сервисі іске 
қосылатын болады. Яғни, егер қолжетімділік 
бұғатталған болса, азаматтың ЖСН-ын жүйеге 
енгізген кезде ХҚО операторы қолжетімділікті 
ашу туралы SMS-хабарлама алады. Азаматтың 
SMS-рұқсатын алған жағдайда ғана фронт-офис 
жұмысшысы қандай да бір мемлекеттік қызметті 
көрсете алады.

Айта кету керек, бұл сервисті қолдану 
үшін қызмет алушы мобильді азаматтар база-
сына тіркелуі тиіс. Мұны электрондық үкімет 
порталындағы жеке кабинетте немесе кез кел-
ген ХҚО-да жасауға болады.
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Нургали Акжигитов, житель города Костанай

Прочитал в новостях, что теперь можно заблокировать доступ к личным 
данным. Что даже оператор ЦОНа без твоего разрешения не сможет офор-
мить никакую услугу и вытащить справку. Эта новость очень меня обрадо-
вала. Всегда серьезно относился к возможной утечке моих данных. Раньше в 
личном кабинете на egov проверял записи о полученных услугах, к счастью 
никакой утечки данных за период, что я пользуюсь личным кабинетом не 
было. Но как говорится: «Береженного Бог бережет». 

Теперь на портале в личном кабинете я блокировал доступ. Как нужно бу-
дет идти в ЦОН – открою. Но зачем мне это – если у меня есть ЭЦП и все 
услуги давно получаю на портале. Зато теперь я спокоен, ведь я получил пол-
ный контроль над доступом к своим данным! Спасибо за такую услугу!

кАзАхстАнцы могут БлокировАть 
доступ к личным дАнным

вать любой доступ к своим данным. При этом, 
разблокировать доступ услугополучатели смогут 
только через личный кабинет.

Второй этап – до конца 2018 года будет ре-
ализован SMS-сервис для отключения бло-
кировки доступа к персональным данным. То 
есть, в случае блокировки доступа, при вво-
де ИИН гражданина в систему оператор ЦОН 
получит соответствующее сообщение с даль-
нейшими рекомендациями. Только после SMS-
подтверждения от услугополучателя работ-
ник фронт-офиса сможет получить данные для 
дальнейшего оказания госуслуги.

Необходимо отметить, для того чтобы поль-
зоваться этим сервисом, нужно зарегистриро-
ваться в базе мобильных граждан. Сделать это 
можно в личном кабинете на портале электрон-
ного правительства или в любом ЦОНе.

Казахстанцам стала доступна функция бло-
кировки личных данных на портале электронно-
го правительства. Этот проект реализован го-
скорпорацией «Правительство для граждан» со-
вместно с АО «Национальные информационные 
технологии».

Чтобы исключить риски несанкционирован-
ной передачи и использования персональных 
данных разработана функция, по которой граж-
дане получают полный контроль над доступом 
к своим данным. Другими словами, операторы 
ЦОН смогут получать доступ к данным граждан 
только по их разрешению.

Проект будет реализован в два этапа. Сей-
час в личных кабинетах пользователей портала 
электронного правительства появилась функ-
ция блокировки данных. Каждый пользователь 
портала может активировать ее и заблокиро-
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KazaKhstan citizens can blocK 
access to personal Data

New function of blocking personal data is 
now available at the electronic government portal 
for the people of Kazakhstan. This project has 
been implemented by the State Corporation 
“Government for Citizens” jointly with the “National 
Information Technologies” JSC.

In order to prevent unauthorized transmission 
and use of personal data, a new feature, enabling 
citizens to gain full control over access to their 
data, has been developed. In other words, PSC 
operators will be able to access citizens` data only 
upon their consent. 

The project will be implemented in two phases. 
At present, there is data blocking function added 
into the users` personal accounts at the electronic 
government portal. Each user may activate it 

or block any access to his/her data, whereas 
unlocking is possible only through the personal 
account.

In the second stage, SMS service for access 
lock deactivation will be implemented until the end 
of 2018. That is, in the case of blocked access, 
when entering citizen IIN into the system, PSC 
operator will get the respective message with 
further recommendations. Only after an SMS with 
confirmation from a servicerecipient front office 
worker could get data for further provision of public 
service.

It should be noted that in order to use this 
service, you need to register in the mobile 
citizens` database in your personal account on the 
e-government portal or in any PSC.
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ҚАзАҚстАндыҚтАрғА 
Биометрия АрҚылы Қызмет 
АлуғА БолАды

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы «Ұлттық ақпараттық техноло-
гиялар» АҚ-мен бірлесе отырып мемлекеттік 
қызметтерді биометриялық мәліметтер арқылы 
алуға мүмкіндік беретін пилоттық жобаны іске 
қоспақшы. Жақын арада қазақстандықтарға 
қызметтерді саусақ іздерімен немесе бет-
әлпетінің скан көшірмесімен алуларына 
мүмкіндік туады. 

Азаматтардың мемлекеттік қызметтерді 
электрондық үкімет порталынан, халыққа 
қызмет көрсету орталықтарындағы қоғамдық 
қолжетімділік пунктерінен немесе оператор-
лардан биометрия арқылы алулары үшін 
сәйкестендіру орталықтары құрылатын бо-
лады. Бет-әлпетін суретке түсіріп, саусақ 

іздерін қалдыру халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында жүзеге асырылмақ. Қауіпсіздік 
шаралары ескерілген арнайы құрылғыда 
түсірілген сурет азаматтың жеке куәлігіндегі су-
ретпен сәйкестендірілсе, ал саусақ іздері сандар 
арқылы есептік түрге айналдырылады. 

Барлық мәліметтер «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ-ның қауіпсіздігі қорғалған 
біріңғай қорында сақталады, және ол 
мәліметтер қызметалушы сұратқан кезде өңдеу 
мақсатында мемлекеттік органдарға ғана 
қолжетімді болмақ. 

Жоба сәтті жүзеге асырылып жатса, 
қолданыстағы заңнанамаға өзгерістер енгізілетін 
болады. Биомериялық мәліметтерді беру 
азаматтардың өз еркінде.
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кАзАхстАнцы смогут получАть 
услуги по Биометрии

KazaKhstan citizens may 
obtain services on the basis  
of biometric Data

Госкорпорация «Правительство для граж-
дан» совместно с АО «Национальные инфор-
мационные технологии» готовят запуск пилотно-
го проекта по получению государственных услуг 
через биометрические данные. В скором време-
ни у казахстанцев появится возможность полу-
чать госулуги через сканирование лица или от-
печаток пальца. 

Будет создан центр верификации, чтобы 
граждане смогли получать услуги по биометрии 
на портале электронного правительства, через 
оператора или пункт общественного доступа в 
центрах обслуживания населения. Сделать фо-
тографию лица и отпечатки пальцев граждане 
смогут в центрах обслуживания населения. Сни-

мок лица, сделанный через специальные защи-
щенные устройства, будет сравнен с фотогра-
фией на удостоверении личности. А отпечатки 
пальцев преобразованы в математическую мо-
дель – цифры. 

Все данные будут храниться на базе единой 
защищенной площадки АО «Национальные ин-
формационные технологии», доступ к которым 
будет иметь только госорган для осуществления 
той или иной услуги по запросу. 

В случае успешности проекта будут внесе-
ны необходимые изменения в действующее за-
конодательство. Сдавать биометрические дан-
ные граждане смогут по желанию. 

State Corporation “Government for Citizens” 
jointly with “National Information Technologies” JSC 
are in the process of launching the pilot project on 
public service delivery on the basis of biometric 
data. People of Kazakhstan will soon have the 
opportunity to obtain public services through facial 
scan or fingerprint. 

Verification centre will be created in order 
to enable obtainment of services by citizens 
on the basis of biometric data on the electronic 
government portal, through an operator or in 
public access points in public service centers. 
Taking photograph and fingerprint will be available 
for citizens in the public service centers. A facial 
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photograph, taken by the special protected 
devices, shall correlate with the photo ID, 
and fingerprint shall be converted into digital 
mathematical model. 

All data will be stored in a unified protected 
database of “National Information Technologies” 

JSC, and only a government authority will have the 
authorized access to render services by request. 

In case of the project success, the necessary 
amendments will be made to the legislative acts. 
Citizens could submit personal biometric data at 
their wish. 
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Автокөлік иелеріне АрнАлғАн 
мАмАндАндырылғАн хҚо

Еліміздің автокөлік иелеріне арналған 
мамандандырылған халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында жүргізуші куәліктерін алып, 
көлік құралдарын тіркеуге болады. 

2012 жылғы желтоқсанда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың нұсқауымен Қарағанды 
қаласында алғашқы мамандандырылған 
ХҚО пилоттық тәртіпте іске қосылды. Жоба 
сәтті жүзеге асқандықтан, еліміздің барлық 
аймақтарында енгізіле бастады. 

Қазіргі таңда Қазақстанда Астана, Алма-
ты, Қарағанды, Тараз, Ақтау, Павлодар, Пе-
тропавл, Қызылорда, Талдықорған, Қостанай, 
Ақтөбе, Шымкент, Орал, Семей, Көкшетау 
қалаларында орналасқан 15 мамандандырылған 
ХҚО бар, сондай-ақ Алматы қаласы мен 
Түркістан облысының Сайрам ауданында 
мамандандырылған ХҚО секторлары қызмет 
көрсетеді. Ал 2018 жылдың соңына дейін Аты-
рау қаласында да осындай ХҚО ашылады.

Мамандандырылған ХҚО-ларда жылына 
орта есеппен ХХ мыңнан астам жүргізуші куәлігі 
беріліп, ХХ мыңдай көлік құралы тіркеледі.

Мамандандырылған ХҚО-ның тиімділігінің 
арқасында қазақстандықтар көлікті 90 минуттың 
ішінде тіркеп, 2 сағаттың ішінде жүргізуші 
куәлігін ала алады. Мұндай мүмкіндікке бизнес-
процестерді автоматтандырып, қосымша 
сервистерді де бір кешенде шоғырландыру 
арқылы қол жеткізілді. Мәселен, жүргізуші 
куәлігін алғашқы рет алған кезде комиссиядан 
өту мерзімін үнемдеу үшін психиатр, нарко дис-
пансер және басқа да мамандардың кабинеттері 
осы жерде орналасқан.

Сондай-ақ мамандандырылған ХҚО-да 
«Connection point» өзіне-өзі қызмет көрсету 
секторлары жұмыс істейді. Онда азамат-
тар өз бетінше жол ережесін бұзу бойынша 
айыппұлдарын, көлік салықтарын төлеп, ЭЦҚ 
болған жағдайда электрондық үкімет порталы 
арқылы жүргузіші куәлігін ауыстырып, көлікті 
қайта тіркей алады.

Әрбір мамандандырылған ХҚО 
теориялық емтихан тапсыру сыныбымен 
жабдықталған. Ал жүргізуші куәлігін алу үшін 
тапсырылатын тәжірибелік сынақтан аза-
маттар автодромда өтеді, ол жерде барлығы 
автоматтандырылғандықтан, процеске ада-
ми фактор әсер етпейді. Жүргізуші қашықтықты 
өз бетінше өтеді, ал сынақ қорытындысын 
электрондық жүйе шығарады. 
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спеццоны для АвтовлАдельцев
Для автовладельцев Казахстана работа-

ют специализированные Центры обслуживания 
населения, в которых можно получить государ-
ственные услуги по выдаче водительских удосто-
верений и регистрации транспортных средств.

Первый спецЦОН был открыт в декабре 
2012 года в пилотном режиме в Караганде по 
распоряжению Главы государства – Нурсултана 
Назарбаева. После успешной реализации про-
ект распространился в масштабах всей страны.

Сегодня в Казахстане действует 15 специа-
лизированных ЦОНов в городах: Астана, Алма-
ты, Караганда, Тараз, Актау, Павлодар, Петро-
павловск, Кызылорда, Талдыкорган, Костанай, 
Актобе, Шымкенте, Уральск, Семей, Кокшетау, а 
также два сектора спецЦОН в г. Алматы и Сай-
рамском районе Туркестанской области. До кон-
ца 2018 года спецЦОН появится и в Атырау. 

За год в спецЦОНах выдают в среднем бо-
лее ХХХ тысяч водительских удостоверений и 
регистрируют около ХХХ транспортных средств. 

Благодаря спецЦОНам казахстанцы реги-
стрируют транспорт в течение 90 минут, пример-
но 2 часа требуется для получения водительско-
го удостоверения. Такие сроки возможны бла-
годаря автоматизации бизнес-процессов и кон-
центрации дополнительных сервисов на терри-
тории одного комплекса. Так, для быстрого про-
хождения шоферской комиссии при первичном 
получении водительских удостоверений, здесь 
расположены кабинеты для врачей психо- и 
наркодиспансеров и других специалистов. 

Также в здании действует сектор самооб-
служивания «Connection point», в котором автов-
ладельцы смогут самостоятельно оплачивать 
штрафы за нарушение ПДД, транспортные на-
логи, заменить водительское удостоверение че-
рез портал электронного правительства или пе-
ререгистрировать транспорт, при наличии ЭЦП. 

Каждый спецЦОН оснащен классом для 
сдачи теоретического экзамена. Практический 
экзамен претенденты на получение водитель-
ского удостоверения сдают на автоматизирован-
ных автодромах, где полностью исключен «че-
ловеческий» фактор. Водитель самостоятель-
но проходит дистанцию, а электронная система 
сама выставляет оценку. 
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specializeD pscs for 
automobile owners

The Specialized Public Service Centers are 
the institutions that operate for car owners of 
Kazakhstan, rendering public services on the 
issuance of driving licences and registration of 
motor transports.

The first Specialized PSC was opened 
by order of the Head of the State Nursultan 
Nazarbayev in a pilot mode in Karaganda. After 
successful implementation the project expanded all 
over the country.

Today there are 15 Specialized Public 
Service Centers in Kazakhstan: in Astana, Almaty, 
Karaganda, Taraz, Aktau, Pavlodar, Petropavlovsk, 
Kyzylorda, Taldykorgan, Kostanay, Aktobe, 

Shymkent, Uralsk, Semey, Kokshetau and two 
sectors of the specialized PSC in Almaty and in 
Sairam district of Turkestan region. By the end of 
the year the specialized PSC will be opened in 
Atyrau.

On average over ХХХ thousand driving 
licences are issued and about ХХХ vehicles 
are registered in the Specialized Public Service 
Centers in a year.

At present, it takes 90 minutes for Kazakhstan 
residents to register vehicles, and around 2 hours 
to get a driving licence issued in the Specialized 
PSCs. This was made possible as a result of 
business process automation and additional 
services located in the same compound. Thus, for 
population convenience, there are doctors` offices 
of narcological dispensaries and psychiatric out-
patient clinics and other specialists, so that a 
servicerecipient could promptly pass a driver`s 
commission during the primary issuance of driving 
licences. 

Besides, in “Connection Point” self-service 
sector automobile owners could pay fines for traffic 
violations, transport taxes, replace driving licences 
via the e-government portal or reregister vehicles, 
with EDS.

Each Specialized PSC has a class for 
theoretical examination. Practical examination is 
conducted at the automated racetracks, with no 
direct human contact. A driver independently shall 
go a distance, while the electronic system itself 
shall evaluate it.
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Автокөлікті онлАйн тіркеу 
сервисі іске Қосылды

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы ҚР ІІМ және «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ-мен бірлесіп, электрондық 
үкімет порталында жаңа сервисті пилоттік ре-
жимде іске қосты. Енді қазақстандықтар 
автокөліктерін онлайн тәртіпте тіркей алады. 

Егер азаматтың электрондық-цифрлық 
қолтаңбасы болса, мамандандырылған 
халыққа қызмет көрсету орталығы немесе 
ІІМ тіркеу-емтихан бөлімшелеріне бармай-ақ, 
автокөліктерін электрондық үкімет порталын-
да рәсімдей алады. Бұл жаңашылдық қызмет 
алушылардың уақытын үнемдеп қана қоймай, 
мамандандырылған ХҚО-дағы жүктемені 
азайтуға мүмкіндік береді. Мәселен, мемлекеттік 
корпорация арқылы биылғы ХХ айда автокөлікті 
тіркеу және қайта тіркеу бойынша ХХ қызмет 
көрсетілді.

Әзірше бұл қызмет жеке тұлғаларға ғана 
көрсетіледі. Портал арқылы өтінім бергенде, 
ешқандай құжаттың скан-нұсқасын ұсынудың 
қажеті жоқ, себебі қажетті мәліметтердің 
барлығы ақпараттық жүйелер арқылы алынады.

Қызметті онлайн алу үшін сатушы egov.kz 
порталында авторизациядан өтіп, сатылатын 
көлік жайлы ақпаратты енгізіп, айыппұлдар мен 
салық төлемдерін, техникалық жағдайын тек-
серуге сұраныс жолдауы керек. Егер қарыздар 
болса, электрондық порталдың төлем шлюзі 
арқылы өтеуге болады. Бұдан кейін автокөлікті 
сатып алушы азамат электрондық үкімет 
порталындағы жеке кабинеті арқылы сатушы 
қалдырған өтініммен танысып, айыппұлдарды 
тексергеннен кейін нөмір белгісіне, көлік 
құралын тіркеуге және тіркеу туралы куәлікке 
төлем жасай алады. Сатып алушы өзінің 
ЭЦҚ-сынен смарт-келісімді растаған соң 
мамандандырылған ХҚО-ға нөмір белгісін алып 
кету үшін ғана келеді. Сондай-ақ, нөмірді үйге 
жеткізу қызметіне де тапсырыс беруге болады.

Еске сала кетейік, биылғы мамыр айынан 
бастап ҚР ІІМ автокөлікті тіркеу кезіндегі салыс-
тыруды алып тастаған болатын. Енді есептен 
шығару немесе көлікті тіркеу кезінде нөмірлік 
агрегатты тексертудің қажеті жоқ. Мұндай талап 
тек көлікті алғашқы рет тіркегенде қойылады.

Мейрамбек Анаров, Ақтөбе қаласының тұрғыны

«Бұрынавтокөлікті тіркеу үшін көп машақатқа түсетінбіз. Кезектің өзі 
қиналтатын. Онлайн тіркеу іске қосылды дегенді естігеннен бері өзімнің 
автокөлігімді электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тіркеп көруге бел будым. 
Ешқандай қиындығы жоқ екен, тіркеу-емтихан бөлімшелеріне де бармай-ақ, артық 
құжат та жинамай, автокөлігімді онлайн түрінде рәсімдеп алдым. Барлық ақпарат 
электронды түрде келді. Өтініш бергеннен кейін, мамандандырылған ХҚО-ға тек 

нөмірімді алып кету үшін ғана бардым.Қазақстандықтарға жасалынып жатқан 
мұндай жаңашылдықтар бізді қуантады. Мұндай оңай, әрі халыққа тиімді қызметтер 

үшін мың алғыс!». 



www.gov4c.kz

30

в кАзАхстАне зАпустили 
онлАйн регистрАцию Авто

Для получения услуги онлайн продавцу не-
обходимо авторизоваться на портале egov.kz, 
ввести информацию о продаваемом авто, от-
править запрос на проверку наличия штрафов, 
налоговых задолженностей и техосмотра, а при 
их наличии произвести оплату через платежный 
шлюз электронного правительства. После это-
го покупатель сможет ознакомиться с заявкой в 
своем личном кабинете на портале электронно-
го правительства, где после проверки штрафов 
можно перейти к оплате госпошлин за номер-
ной знак, регистрацию транспортного средства 
и свидетельства о регистрации. Покупатель под-
тверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему оста-
нется только проехать в спецЦОН за номерным 
знаком либо заказать его доставку на дом.

К слову, с мая этого года МВД РК отменило 
сверку при перерегистрации авто. Теперь при 
снятии с учета или вторичной постановке авто 
на учет больше не нужно проходить сверку но-
мерных агрегатов. Сверка сохранилась только 
для машин, регистрируемых впервые. 

У казахстанцев появилась возможность 
зарегистрировать авто в онлайн режиме. Но-
вый сервис на портале электронного прави-
тельства запустила государственная корпора-
ция «Правительство для граждан» совместно 
с МВД РК и АО «Национальные информацион-
ные технологии». 

При наличии ЭЦП граждане могут перео-
формить автомобиль на портале электронно-
го правительства без посещения спецЦОНа или 
регистрационно-экзаменационного подразделе-
ния МВД. Новшество позволит не только эконо-
мить время граждан, но и сократить нагрузку на 
специализированные ЦОНы, которые только за 
ХХ месяцев этого года оказали более ХХХ ты-
сяч услуг по регистрации и перерегистрации ав-
тотранспорта. 

Пока услуга доступна только физическим 
лицам. При подаче заявки через портал не тре-
буется сканирование никаких документов, все 
необходимые сведения подтягиваются из ин-
формационных систем. 

Анэля Изтулина, жительница города Петропавловск 

Сегодня я очень быстро оформила свидетельство регистрации транспортного 
средства, чем приятно была удивлена. Ведь ехать до автоЦОНа далеко, минут 45. По-
звонила давней подруге, которая работает в автоЦОНе, проконсультировалась на вся-
кий случай. Она рассказала, что всю процедуру онлайн регистрации авто можно пройти 
самостоятельно на портале электронного правительства. Главное – доступ в интер-
нет и наличие электронной цифровой подписи. После разговора не теряя времени от-
крыла ноутбук, к счастью и у меня и у продавца авто имелась ЭЦП. Решили действовать 
самостоятельно. В общем, на всю процедуру у нас ушло не больше часа. В конце отвезли но-
мера и старый техпаспорт в автоЦОН и забрали новые номера и свидетельство о регистрации. Хотя можно 
было и доставку заказать прямо на дом. Интернет и портал электронного правительства спас меня от лиш-
ней волокиты и сэкономил кучу времени. 
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online reGistration was 
launcheD in KazaKhstan

Nowadays, Kazakhstan residents can 
reregister vehicles online. A new service on the 
electronic government portal was launched by 
the State Corporation “Government for Citizens” 
jointly with the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Kazakhstan and “National Information 
Technologies” JSC. 

Having the EDS, citizens may reregister a 
vehicle on the electronic government portal without 
going to the Specialized PSC or registration 
examination unit of the Ministry of Internal Affairs. 
This in novation will allow not only to save time, 
but also to reduce the workload of the Specialized 
PSCs, which in just ХХ months of this year have 
rendered more than ХХХ thousand services on 
registration and reregistration of vehicles. 

The service is currently available to individuals 
only. When filing an application via e-government 
portal, no scanning of documents is required, all 
necessary data are taken from the information 
systems. 

To obtain the service online, a seller has to 
login one gov.kz, enter information on the vehicle 
being sold, request to check for his/her traffic 
infraction fines, taxes payable and motor vehicle 
inspection, and if there are any, the seller should 
pay these violation fees through e-government 
payment gateway. Afterwards, the application will 
be available for a buyer at his/her personal account 
on e-government portal. Having checked the fines 
for traffic violations, one could proceed to payment 
of the state duties for a licence plate, vehicle 

registration and a registration certificate. The buyer 
shall confirm a smart transaction with his/her EDS 
and go to the Specialized PSC to obtain the licence 
plate or order it to be delivered home. 

In fact, since May this year the Ministry of 
Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 
has cancelled vehicle verification. At present, 
verification of numbered vehicle unitsis no longer 
needed in case of deregistration or reregistration. 
The verificationis needed only for vehicles to be 
registered for the first time. 
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мигрАциялыҚ Қызметтер 
ортАлығы

2017 жылдың соңында Астанада пилоттық 
тәртіпте Миграциялық қызметтер орталығы 
іске қосылды. Мұнда еңбек мигранттарына 
рұқсат беріліп, оның мерзімін ұзарту қызметтері 
көрсетіледі. Шетелдік азаматтарға мемлекеттік 
қызметтерді «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
мамандарымен бірге миграциялық полиция 
қызметкерлері де ұсынады. Көші-қонға бай-
ланысты мемлекеттік қызметтер «бір тере-
зе» принципі бойынша бекітілген стандартқа 
сай көрсетілетін болады: электрондық кезек, 
қажетті көлемдегі жұмыс орындары мен құжат 
қабылдаушы мамандар, ыңғайлы жұмыс тәртібі. 

Елордадағы Иманов көшесінде орналасқан 
миграциялық ХҚО сағат таңғы 9.00-ден кешкі 
18.30-ға дейін үзіліссіз жұмыс істейді. Бұл жер-
де медициналық тексеріс пен дактилоскопиядан 
өтіп, сақтандыру полисін рәсімдеуге және жеке 
сәйкестендіру нөмірін алуға болады. Бұған дейін 
шетелдіктер Астанада жұмыс істеуге рұқсат алу 
үшін бес күн жүрсе, енді рұқсатты бір сағаттың 
ішінде рәсімдей алады.

2018 жылғы маусым айында Шым-
кент қаласында да Миграциялық қызметтер 

орталығы ашылды. Жуырда миграциялық ХҚО 
ХХ да ашылады.

«Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар беру 
және ұзарту» мемлекеттік қызметін алу үшін 
азамат өзімен бірге мына құжаттарды әкелуі 
тиіс: сауалнама-өтініш; жеке кіріс салығы бой-
ынша бастапқы төлемді төлегені туралы 
түбіртек – түпнұсқасы және көшірмесі; жеке бас-
ты куәландыратын құжат – түпнұсқасы және 
анықтамалық деректері бар беттердің және 
мемлекеттік шекараны кесіп өткені туралы 
белгісі бар беттің көшірмесі; көші-қон карточка-
сы; дактилоскопиялаудан өткені және суретке 
түскені туралы анықтама.

Рұқсатты ұзарту үшін қызмет алушы 
мына құжаттарды тапсыруы тиіс: сауалнама-
өтініш; түбіртек; бұрын берілген рұқсаттың 
түпнұсқасы мен көшірмесі; жұмыс орнынан 
еңбек шарты; еңбекші көшіп келуші рұқсатының 
жарамдылық мерзімі өткеннен кейін Қазақстан 
Республикасының аумағынан шығу үшін қажетті 
қаражатты көрсете отырып, төлем жасау 
қабілеттілігін растайтын құжаттың түпнұсқасы мен 
көшірмесі; медициналық анықтама; медициналық 
сақтандырудың түпнұсқасы мен көшірмесі.

Бахадур Османов, Өзбекістан азаматы

Осы Астана қаласындағы Миграциялық орталыққа бірінші рет келіп отырмын. 
Шындықты айта кетсем мен үлкен кезек болады деп ойладым. Бірақ жедел қызмет 
көрсеті. Мен таңқалдым, себебі 20 минутың ішінде жұмыс визасын тапсырып кеттім. 
Уақытымды үнемдедім, ал уақыт мен үшін ең басты талап. Алғысым шексіз!
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центры мигрАционных услуг
В конце 2017 года в Астане в пилотном ре-

жиме запустили Центр миграционных услуг. 
Здесь выдают и продлевают разрешение на ра-
боту трудовым мигрантам. Государственные 
услуги иностранным гражданам оказывают опе-
раторы «Правительства для граждан» вместе 
с сотрудниками миграционной полиции. Весь 
процесс выстроен с применением стандартов 
центров обслуживания населения: электрон-
ной очереди, значительного количества рабо-
чих мест и специалистов по приему заявлений, 
удобному графику работы.

Столичный миграционный ЦОН находится 
на улице Иманова, 31 и принимает услугополу-
чателей с 9 утра до 18.30 вечера, без переры-
ва на обед. Здесь можно сразу пройти медицин-
ский осмотр, дактилоскопию, оформить страхо-
вой полис, а также получить ИИН. Теперь вме-
сто 5-ти рабочих дней получить разрешение для 
работы в Астане иностранцы могут за час. 

В июне 2018 года Центр миграционных услуг 
открылся и в городе Шымкент, по адресу: мкр. 
Нурсат, ул. Байтерекова, 89. В скором времени 
миграционный ЦОН появится в Алматы и Актобе. 

Чтобы получить государственную услу-
гу «Выдача и продление разрешений трудо-
вым иммигрантам» необходимо иметь следую-
щий пакет документов: заявление-анкету; кви-
танцию об уплате предварительного платежа 
по индивидуальному подоходному налогу (ори-
гинал и копию); документ удостоверяющий лич-
ность (оригинал и копии страницы с установоч-
ными данными и листа с отметкой о пересече-
нии государственной границы); миграционную 
карточку; справку о прохождении дактилоскопи-
рования и фотографирования.

Для продления разрешения услугополуча-
тель предоставляет: заявление-анкету; квитан-
цию; оригинал и копию ранее выданного разре-
шения; трудовой договор с места работы; доку-
мент, подтверждающий платежеспособность, с 
указанием средств, необходимых для выезда с 
территории Республики Казахстан по истечении 
срока действия разрешения трудовому имми-
гранту (оригинал и копия); медицинскую справ-
ку, а также медицинскую страховку (оригинал и 
копию).

Огабек Сапарбаев, гражданин Узбекистана 

Я каждый год приезжаю по работе в Казахстан. Думал как всегда нужно идти 
в Миграционную полицию. Но узнал от земляка, что в Астане открылся специ-
альный ЦОН для получения разрешения на работу.

Очень стало интересно, пошел в первый же день узнать, что нужно для 
работы. Оказалось там не надо никуда ходить, собирать много бумаг и про-
стаивать огромные очереди. Консультанты просто и доступно объяснили, я 
провел там всего полчаса. Здесь же и медосмотр прошел. Если сравнивать, как 
было и как стало сейчас, конечно экономишь время, да и комфортнее и удобнее 
сдавать документы. 

В общем спасибо миграционному ЦОНу за удобство!
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miGration service centres 
In late 2017 the Migration Service Centre was 

launched in a pilot mode in Astana. Labor permits 
for migrant workers are issued and renewed here. 
For foreign citizens public services are provided 
by operators of “Government for Citizens” together 
with migration police officers. The entire process 
is set up with standards of public service centers, 
such as queue management system, numerous 
jobs and specialists on accepting applications, 
convenient opening hours. 

The capital Migration PSC is located at ХХ ХХ 
Imanov street, it is opened for servicerecipients 
from 9:00 to 18.30, without lunch break. Here you 
can right away undergo a medical examination, 
fingerprinting, take out an insurance and get the 
IIN. Instead of 5 working days now foreigners can 
get a work permit in Astana in an hour. 

In June 2018 Migration Service Centre was 
opened in Shymkent city, at the address: Nursat 
mcr., 89 Baiterekov str. The Migration PSCs will 
soon be opened in Almaty and Aktobe. 

In order to apply for a public service the 
“Issuance and renewal of permissions for work of 
labor migrants”, a person must submit the following 
set of documents: an application form; a receipt of 
interim individual income tax payment – an original 
and a copy; an identification document – an original 
and copies of the page with identification data and 
the page with a note of crossing State borders; a 
migration card; a certificate on fingerprinting and 
photography.

In order to renew a work permit, a person must 
submit: an application form; a receipt; an original 
and a copy of a previously issued labor permit; 
an employment contract from the place of work; a 
document confirming paying capacity, specifying 
the funding required for departure from the territory 
of the Republic of Kazakhstan upon the expiration 
of the work permit – an original and a copy; a 
health certificate, as well as a medical insurance – 
an original and a copy.
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әрҚАшАн жАныңыздА
Кез келген кәсіпорынның жетістігі бір 

мақсатты көздейтін жұдырықтай жұмылған 
ұжымға тікелей байланысты. «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
Қызылорда облыстық филиалының Байқоңыр 
қалалық бөлімі – бірлікті ту еткен үлгілі 
бөлімдердің бірі. 

«Басты міндет – сапалы қызмет» ұранын 
ұстанған бөлімнің негізгі ережесі 10-15 ми-
нут ішінде қызмет алушылардың сұранысын 
толықтай қанағаттандыруға саяды. Орталық 
Ақай ауылдық округі мен Төретам кентінің 
тұрғындарына да мемлекеттік қызметтер 
көрсетеді. 

Бөлімде әрқайсысы өз жұмысын жақсы, 
әрі сапалы орындауға дағдыланған, 16 ма-
ман қызмет етеді. Орталық ашылғаннан бері 
басшылық етіп, өзіне сеніп тапсырылған са-
ланы ұршықтай үйіріп отырған Шара Ұзақова, 
абыройлы қызмет етуден жалыққан емес. 
«Ақпараттық технологиялар қарқынды дамыған 
заманда мемлекеттік қызмет көрсету сала-
сын оңтайландырып, азаматтарға қолайлы 
жағдай жасау – басты міндетіміз. Біз мемлекеттік 
қызметтерді ұсынып, халықтың цифрлық 
сауаттылығын көтеріп, электрондық қызметтерді 
насихаттап, адамдардың өзіне-өзі қызмет көрсету 
дағдыларын қалыптастыру дамыз», – дейді ол.
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Рубрика «Всегда рядом» расскажет о фронт-
офисах госкорпорации, в которых ежедневно сот-
ни людей получают государственные услуги. 

Фронт-офис Камыстинского района Коста-
найской области открыл свои двери для населе-
ния 12 декабря 2007 года, а в конце прошлого 
года сотрудники отметили 10-летие. За эти годы 
многое изменилось. Если свой путь фронт-офис 
начинал под эгидой Министерства юстиции, то с 
апреля 2016 года он стал частью государствен-
ной корпорации «Правительство для граждан».

Сотрудники с улыбкой вспоминают, что на 
момент открытия ЦОНа они оказывали чуть 
больше 20 услуг, а сейчас их количество возрос-
ло до 621. Особым спросом пользуются услу-
ги по оформлению недвижимости и регистра-
ции граждан. Активно продвигается рост оказы-
ваемых услуг в электронном формате. Специа-
лист по приему документов Динара Доспандия-
рова говорит о том, что население радует воз-
можность получать услуги на портале, ведь это 
отличный способ экономить свое время. «Мы 
работаем над популяризацией сайта, посеща-
ем учебные заведения, организуем выезды мо-

бильных групп чтобы презентовать портал. Мно-
гие услугополучатели обращаются в сектор са-
мообслуживания, чтобы под руководством на-
ших сотрудников научиться самостоятельно по-
давать заявки», – отмечает она. 

Работать с населением, помогать в разре-
шении вопросов, оказывать консультационную 
помощь – прямая обязанность каждого из со-
трудников отдела. И все исполняют их с рвени-
ем и энтузиазмом, ведь прелесть труда заклю-
чается в улыбках граждан, решивших свой во-
прос. «Мои коллеги добросовестны в исполне-
нии своей работы, отзывчивы и оперативны», 
– рассказывает руководитель отдела Гульмира 
Абилова. «За совместные годы работы мы ста-
ли практически семьей. Нас связывает не толь-
ко профессия, но и совместное стремление к 
постоянному росту, улучшению качества оказа-
ния государственных услуг, создание комфорт-
ных условий для наших услугополучателей», 
– делится Гульмира. Несмотря на то, что штат 
сотрудников составляет всего 9 человек, это не 
мешает им успешно помогать населению всего 
Камыстинского района в получении госуслуг. 

always toGether

всегдА рядом

The heading “Always together” will tell you 
about the front offices of the State Corporation, 
wherehundreds of people obtain public services 
every day.

On December 6, 2007 in one of the most 
beautiful mountainareas of Kazakhstan the Public 

Service Center of Merken district of Zhambyl region 
opened its doors. There have been many changes 
in public servicedelivery system throughout the 
10 years of department`s existence, but thanks 
to a cohesive team, all innovations have been 
implemented in the workflow smoothly and easily.



www.gov4c.kz

38

The employees of Merken front office provide 
services for a large number of people, and evengo 
for that purpose to remote villages. Each of them 
believes that, in order to work in the PSC,first of all 
you should have your heart open, so as not to be 
deaf to other people’s problems.

The department manager ShynarIsmailova 
says that the best thing about their work isseeing 
servicerecipients` smiles and it is their main 
performance indicator.

However, employees are not limited to the 
performance of their direct duties. “We believe that 
every person,who is not indifferent,can make a 
great contribution to public welfare, that is why we 
often take part in various activities, clean-up days 
and other events,”, – ShynarSerzhanovna says.

The front office of Merken district is renowned 
for its good deeds,andsignificant achievements in 
sports as well. For example, the PSC personnel 
skillfully play volleyball and have entered the 
district team, winning a lot of sports prizes.

Inthe 10 years of the front officeoperation, 
some workers found not just a job that they love 
and good friends, but also their soul mates. 
So, for example, AbylaikhanMoldabekov and 
AsselRakayeva, when they met each other in 2015, 
couldn’t` split up no more. Theycelebratedabeautif
ulwedding, attendedbyalltheircolleagues. Currently 
the spouses are raising a son and will soon 
haveanother kid. Therefore, certainly the work has 
become a second home for the staff, and the team 
has become a second family. 
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«АзАмАттАрғА АрнАлғАн үкімет» 
тұлғАлАры

«Азаматтарға арналған үкімет тұлғалары» 
айдарында біз мемлекеттік корпорацияның 
ең үздік жұмыскерлері туралы айтуды 
жалғастырамыз.

Сонау қилы замандағы қиындықтардың 
салдарынан атамекеннен алыстап, жырақта 
туып-өскен Жәлелбек Қаматай туған еліміз 
тәуелсіздік алысымен, 1991 жылы мыңдаған 
қандастарымыздың көшін бастап, Қазақстанға 
отбасымен – жары Күнбарша және үш баласы-
мен бірге Моңғолиядан көшіп келген болатын. 
Қазір ол – ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырған 
бақытты әке, асыл ата. 

«Азаматтарға арналған үкіметтің» Алма-
ты облыстық филиалының Жамбыл аудандық 
бөлімінде он жыл бойы жұмыс істеп, қазір құрметті 
демалысқа шыққан әріптесіміз Жәлелбек Қаматай 
өз ісінің жай-жапсарын жетік меңгеріп, қызмет 
барысында талай жас жұмысшыға жөн сілтеп, 
тәжірибесімен бөліскен еді.

«Туған жерге елжіреп, атамекенді аңсап 
келгенде, еліме бір пайдамды тигізсем де-
ген мақсатым болды. Халыққа қызмет көрсету 
орталығына жұмысқа орналасқанда, қуанғаным 
рас, себебі атауы айтып тұрғандай, бұл 
орталықтың халық үшін пайдасы зор. Алғашқы 
жылдары ХҚО жаңадан ашылып жатқан кездері 
бізге оңай болған жоқ, «бір терезе» қағидатын 
енгізіп, елге сапалы қызмет көрсету басты 
мақсатымыз болды. Қазіргі таңда еңбегіміз 
ақталып, орталықтар үлкен корпорацияның 
мықты бір бөлігіне айналды, электрондық 
қызметтер қатары көбейіп, халықтың цифрлық 
сауаты да өсуде. Біздің ізбасарларымыз енді 

«бір терезе» емес, «бір өтініш» принципінде 
қызмет көрсете бастады. Бұл өте қуантарлық 
жағдай», – дейді зейнеткерлікке шықса да, ХҚО-
ға жиі барып, ұжымға жанашырлық танытып 
жүрген Жәлелбек Қаматай. 

Өзі еңбек еткен он жыл ішінде ол 
ХҚО-ның қалыптасып, дамуына зор үлес 
қосып, еңбекқорлығымен, өзгелерге деген 
қамқорлығымен ерекшеленді. Сол үшін де ұжым 
ғана емес, орталыққа келетін жұртшылық оны 
бағалап, құрмет тұтады. 

«Жәлелбек ағамыздыңадами қасиеттері – 
«ақырын жүріп, анық басатын» байсалдылығы, 
жусаннан аласа, бетегеден биік кішіпейілдігі, 
еңбексүйгіштігі мен қарапайымдылығы 
барлығымыз үшін үлгі. Біз өз тарапымыз-
дан әріптес ағамызды құрметті демалысқа 
шыққан қуанышымен құттықтаймыз. Ендігі жер-
де еңбегінің зейнетін көріп, немере, шөберенің 
ортасында ауырмай-сырқамай, ұзақ өмір 
сүруіне тілектеспіз», – дейді Жамбыл аудандық 
бөлімінің басшысы Света Жолтаева.
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прАвительство для грАждАн  
в лицАх

пийского чемпиона РК по тяжелой атлетике Ар-
лана Атейбекова.

До трудоустройства в ЦОН наш герой рабо-
тал в отделе ЕНПФ г. Талдыкорган. Сейчас Ар-
лан работает инспектором во фронт-офисе и, 
как оказалось, он нашёл себя в этой профессии. 
«Работа с людьми всегда интересна – каждый 
день я проживаю сотни историй и учусь чему-то 
новому», – говорит молодой человек.

В свои 25 лет Арлан успел многое – создать 
прекрасную семью, в которой есть трое прекрас-
ных детей: сыновья Амирсултан и Ариман, пре-
красная дочурка Аяла; заручиться уважением кол-
лег и сделать блистательную карьеру в спорте.

Свободное от работы время Арлан посвя-
щает тренировкам, которые требуют много сил 
и упорства. В своей весовой категории Арлан – 
шестикратный чемпион Алматинской области, 
пятикратный чемпион республики, мастер спор-
та международного класса.

По словам Арлана, в жизни у него всегда 
была опора – отец Болат Жаксылыкбаевич, кото-
рый учил его, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя опускать руки. А кумиром 25-летнего ат-
лета является капитан паралимпийской сбор-
ной Англии по пауэрлифтингу Джон Амос – един-
ственный в мире человек, который смог на ин-
валидном кресле достичь высочайшей вершины 
Африканского континента – Килиманджаро.

Арлан мечтает стать участником Паралим-
пийских игр, а его наставник Денис Орлов уве-
рен, что у него все получится. 

В рубрике «Правительство для граждан» в 
лицах» мы продолжаем рассказывать вам о луч-
ших работниках госкорпорации. 

Каждый человек воспринимает свою жизнь 
по-разному. Для кого-то это череда испытаний 
и вызовов, для других — непрестанная борьба 
за место под солнцем. Но важно помнить, что 
жизнь дается лишь однажды и ее нужно про-
жить ярко. Сегодня мы расскажем о жизни ин-
спектора отдела ЦОН г. Талдыкорган и паралим-
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faces of the Government  
for citizens

In the “Faces of the Government for Citizens” 
section we continue to tell you about the best 
employees of the State Corporation.

“The work will never be a burden if you are 
doing what you love”, – as Venera Saibulatova 
often says.

Raised in a large family of workers, Venera 
has never been afraid of difficulties. Rather, she 
preferred to tackle challenging tasks. That is 
why right after high school she started working in 
Kazakh National University at the department of 
biophysics as a department assistant. A year later 
she entered the botany department of the biological 
faculty of Kazakh National University.

After graduating from the university, Venera 
was assigned to the State Land Planning 
Institute (Kazgiprozem) in Almaty as a geobotany 
technician. Over 29 years of work at the 
enterprise, she has worked within geobotanical 
groups in Kyzylorda, Aktobe, Atyrau, Mangistau, 
Zhambyl, South Kazakhstan and Almaty regions 
and currently she is the deputy head of the 
geobotanical survey and land monitoring unit of 
the department of agrochemical, soil surveys and 
complex survey works of Almaty city.

Over 29 years of work, Venera Bariyevna has 
proven herself to be a conscientious, efficient and 
responsible professional. It was upon her initiative 
that over 10 000 photographs of herbarium leaves 
of the Herbarium Fund, an electronic herbary 
version and an electronic catalogue of the list of 
plants under Engler system have been made, 

and in 2016 she was appointed as the herbarium 
supervisor of the department of agrochemical, soil 
surveys and complex survey works.

Venera found her favored one at work. 
Geobotany expert Alexander Valentinovich won 
her heart by his romantic qualities and their mutual 
similar interests. Venera was so mesmerized 
by joint mountain hiking, studying plants, guitar 
playing and Konstantin Simonov`s poetry, that she 
said a cherished “Yes” to her destiny after a while.
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БАлАлАр көзімен
Сіздердің назарларыңызға «Балалар 

көзімен» атты айдарды ұсынамыз. «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорацияның 
жұмыскерлерін балалардың тебіреністі шығар-
ма ларынан жақсырақ білетін боласыздар.

Майра Нұрғали, 8 жас, Маңғыстау облысы 
Түпқараған ауданы:

«Менің анам Халыққа қызмет көрсету 
орталығында жұмыс жасайды. Анамның аты 
Клара. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Кей кездері 
сенбі күндері сабақ болмаған кезде, үйде мені 
бағатын адам болмағанда, анам мені қасына 
алып кетеді. 

Анамның жұмысында адамдар көп болады, 
анама көп сұрақ қояды. Анам шаршамай бәріне 
мұғалім апай ұқсап түсіндіріп жатады. Анама таң 
қаламын, ауызы шаршамайма екен деп. Келген 
халық анама алғысын айтып бара жатады. 

Көшеде, дүкендерде адамдар анамды көріп 
қалса, «сіз ЦОНда жасайсызғой, бір сұрақ қоюға 
болама» деп анамды тұрғызып сұрақ қоя бастай-
ды. Анам жұмыстан шаршап келе жатса да, сол 
адамдардың көңілін қалдырмай жауап береді. 

Мен анамның шыдамдылығына, төзімді-
лігіне таң қаламын. Бізге де солай тәрбие 
береді, сабырлы, шыдамды болыңдар деп. 
Мен де анама ұқсап Халыққа қызмет көрсету 
орталығында жұмыс жасағым келеді. Өскенде».
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глАзАми детей
Мы представляем вашему вниманию рубри-

ку «Глазами детей». Через трогательные дет-
ские сочинения вы сможете лучше узнать работ-
ников госкорпорации «Правительство для граж-
дан». 

Амир Сулейменов, 9 лет, Восточно-
Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск:

«Мы живем дружной семьей: мама, папа, я 
и брат. Наша мама работает ведущим специа-
листом в государственной корпорации «Прави-
тельство для граждан». Работа ей очень нравит-
ся, мама занимается этим уже давно. 

Работа у мамы важная, ведь она помогает 
людям собрать документы на пенсию, а также 
к ним обращаются много людей с разными во-
просами. Она ездит в разные деревни рассказы-
вает всем о пенсионных законах. Когда на рабо-
те у нее все хорошо, она дома улыбается. Мама 
целый день работает за компьютером, поэтому 
я очень переживаю за ее глазки. 

Я люблю приходить к ней на работу, там ра-
ботают хорошие тети, они всегда дарят подар-
ки и угощают вкусными конфетами. Коллектив у 
мамы очень дружный, они никогда не ссорятся. 
А еще очень хорошая начальница, им очень по-
везло. У мамы на работе очень красиво и уют-
но, много цветов и чистота. У них классный пан-
дус, я на коляске сам заезжаю, и мне нравится 
кататься по нему. 

Когда я вырасту, я хочу стать программи-
стом, буду создавать игры и программы. А вооб-
ще, мама говорит, что каждая професия важна и 

каждый труд ценится, и если люди не будут ра-
ботать, то вся жизнь прекратится. Моя мама на 
работе делает добрые дела, ведь помогать лю-
дям очень хорошо».
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We present you the heading “Through the 
eyes of children”. Through the touching essays of 
children you can learn about the best workers of 
the State Corporation “Government for Citizens”. 

Amina Zholodykulova, 12-year old, Astana 

«My grandmother has been working since 
1997 in “State center for Pension Payments”, and 
in 2016 this organization was renamed into “State 
Corporation”. I have known about my granny`s 
work since I was 3 years old, as she used to take 
me from kindergarten and I waited in her office till 
the end of her working hours. 

My grandmother`s colleagues have always 
been friendly to me. I was drawing, reading and 
overseeing her work. Pensioners and pregnant 
women used to come to her daily, and I saw them 
leaving gratefully. 

My grandmother really likes her work. She 
started her career as a specialist. After working for 
over 20 years in this field, she has been appointed as 
the head of the district department. I believe that she 
has been promoted due to her hard work, dedication, 
patience and perseverance over the years. 

Even when the guests come, she is happy 
to give them advice on pensions and payments. 
Despite the heavy workload, my grandmother goes 
to work even at the weekend. She has trained 
a great number of specialists over the years. I 
often visit them with her. These specialists invite 
us to various events, birthday parties. And I see 
them being greatly thankful and dedicated. She 
is trying to pay attention to everyone. Corporation 
specialists are like her children. My grandmother 
is concerned about all of them. Also, she never 

forgets about her seven grandchildren. Granny 
manages to take a walk and go to a movie with us. 

My grandmother has a lot of recognition letters, 
certificates of merit, also she was awarded a gold-
plated case watch and a lapel badge on “the 15-th 
anniversary of the SCPP”. My grandmother is the 
best. We are very proud of her. She has always 
been a role model for us. I also want to help people 
like she does».

throuGh the eyes of chilDren
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мАхАББАт дАстАны
«Махаббат дастаны» айдарында сіздерді 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясы қабырғасында пайда болған отбасы-
лармен таныстыруды жалғастырамыз. Себебі 
махаббатсыз өмір – тұл.

Алматы қаласының Бостанды қаудандық 
ХҚО бөліміне 2011 жылы жұмысқа кірген Рус-
лан Сейітбаев сондағы талдырмаш қыздардың 
бірі, ақылы көркіне сай Әйгерімге көзі түседі. 
Бөлімде 2009 жылдан бері жұмыс істейтін 
Әйгерім жаңа дан келген жігіттің өзіне қырындап 
жүргенін сезгенімен, сыр бермеді. Бір күні пысық 
жігіт батылдық танытып, Әйгерімге сезімін ашық 
білдіреді. Сол сәттен бастап екеуі қыз бен жігіт 
болып кездесіп жүрді. Сондай кездесулердің 
бірі көп ұзамай олардың өмірін басқа арнаға 
бұрды... 

Күн жексенбі болатын. Қос ғашық ертең 
дүйсенбі болғандықтан, кездесуді жоспарла-
май, жұмыста жолығатын болған. Бірақ кешкісін 
«алып қашу операциясын» жоспарлай кел-
ген Руслан мен жүздесуге үй киімімен шыққан 
Әйгерім ғашығының үйінен бір-ақ шықты. Сол 
күннен бастап Сейтбаев тар әулетінің ақ ора-
малды келіні атанды. Бұл 2012 жылдың көктемі 
болатын.

Келесі жылы 11 наурызда Әйгерім 
Русланның туған күнінде тұңғыш ұлы 
Айсұлтанды дүниеге әкеліп, сыйлық жаса-
ды. Одан кейін өмірге Әліби, Абылайхан атты 
ұлдары келді. Бүгінде Әйгерім бір жастағы 
кенжесінің күтімімен демалыста отыр.

«Біз Азаматтарға арналған үкіметтің 
халыққа қызмет көрсету орталығында таны-
сып, шаңырақ көтердік. Балаларымыз өмірге 

келді. Барлық уақытта жұбымыз жазылмай, бірге 
жүреміз, сондықтан бір-бірімізді түсінісу оңай. 
Біздің танысып, кездесіп, отбасы болуымызға 
себепші болған, өмірімізге оң өзгеріс әкелген 
ХҚО-ға алғысымыз шексіз», – дейді ғашықтар. 
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проекты в тренде, мы развиваем цифровые тех-
нологии, делая жизнь людей проще и госуслу-
ги доступнее. Открываются новые возможности, 
которые вдохновляют наш коллектив двигаться 
в правильном направлении», – говорит семей-
ная пара. 

соединяя сердцА
В рубрике «Соединяя сердца» мы продол-

жаем вас знакомить с семьями, сложившими-
ся в стенах госкорпорации «Правительство для 
граждан». Потому что в жизни всегда есть место 
любви. 

Эта история любви началась с SMS суббот-
ним вечером. Жулдыз пришла работать в 2006 
году в Павлодарский ЦОН. Тогда зарплата ин-
спектора была 13 600 тенге, оказывалось всего 
25 госуслуг в 40 окошках, где работники сидели 
огороженные от услугополучателей, вспоминает 
она. Через несколько лет девушка перевелась в 
Астану. 

Аслан присоединился к коллективу цен-
трального аппарата в 2015 году, когда ЦОНы, 
пройдя серьезную модернизацию, объедини-
лись под крыло РГП ЦОН. Проработав бок о бок 
год, они даже не думали об отношениях. «Хотя 
меня всегда привлекала его воспитанность, 
аналитический склад ума, ответственность. Не 
скрою, что подкармливала его в обед домашни-
ми пирожками и блинчиками, наверное они и по-
действовали», – смеется Жулдыз. 

Появившаяся, благодаря ЦОНу семья, 
очень активная, Аслан и Жулдыз занимаю-
ся спортом, любят гулять на природе, собирать 
вокруг близких друзей, звать гостей, мечтают о 
собственном бизнесе и 4-5 детях. Сегодня Ас-
лан – заместитель директора Департамента ре-
гионального развития аппарата правления, а 
Жулдыз – руководитель Центра развития ком-
петенций и сейчас в декретном отпуске. У пары 
две дочки: Малика и Айлана. 

«Мы гордимся, что являемся частичкой кол-
лектива госкорпорации. Сейчас все наши новые 
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connectinG hearts 
In the heading “Connecting hearts” we 

continue to inform you about families, established 
in the State Corporation “Govenrment for Citizens”. 
Since there`s always a room for love in life.

We are going to tell how friendship would 
grow into something more, as it happened 
with Abzal and AigerimToleukhan. In 
2007,AigerimKopzhassarova, a smiley pretty 
girl, began to work in Kyzylorda PSC. Abzalhas 
worked in the same front office in the sector,where 
completed documents are issued.It turned out that 
both Abzal and Aigerim live in the same part of 
town, and often meet each other on the bus to or 
from work. One daythe bus broke down and they 
decided to walk back home. A young couple was 
so fascinated by heart-to-heart conversations,that 
one day Abzal asked for Aigerim`sphone 
number. Since that daytheywalkedtogether more 
frequently, talking aboutmanycommontopicsand 
eventuallythey became very good friends. As time 
went on, Abzal and Aigerimtook the measure of 

each other, andtheir friendly relations turned into 
sincere love, which eventually provided a good 
basis fora strong family. 

Two years latercolleagues got married, and 
a year later their first child was born. Today Abzal 
and Aigerim are parents of two sons and two 
daughters. The eldestchildhas just started the 
second grade.

According to Toleukhans spouses, common 
tasks at work, knowledge and interests draw them 
together as nothing else.

“Abzal assists me in all ways, I’m 
completelysure of himat all times. For my part, I 
also try to support him. To be honest, it was very 
difficult for me to share our story – we are not used 
to much attention to our family. But I believe that 
my husband is worthy of being written about. Abzal, 
thank you for every moment of our relationship, for 
your support, warmth and for making me happier 
day by day,” – said Aigerim to her husband.

We wish this wonderful family prosperity and 
many years of happily married life!



www.gov4c.kz

48


