


ҚҰРМЕТТІ ДОСТАР!
Биыл «Азаматтарға арналған үкіметке» 3 жыл 

толды. 2016 жылы тұңғыш Президенттің Ұлт жоспа-
рындағы 100-ші қадамды жүзеге асыру мақсатында 
құрылған мемлекеттік корпорация бүгінде төрт ірі 
мекеменің басын біріктіріп («Халыққа қызмет көр-

сету орталығы», «Жер кадастрының ғылыми-өндірістік 
орталығы», «Жылжымайтын мүлік орталығы» және 
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық»), 
22 мың қызметкерді жұмыспен қамтып отыр.

Жақында біз халықаралық аудиттің ISO 9000 сапа 

сертификатын алдық. Сондықтан Ұлт жоспарында көр-
сетілген 100-ші қадамды жүзеге асырдық деп айтуға 
толық негіз бар.

Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтерді көрсе-
тудің бірыңғай провайдеріне айналған корпорация 
мемлекеттік реестрдегі 752 қызметтің 621-ін, яғни 
83 пайызын көрсетеді.

Корпорация құрылғалы бері қазақстандықтарға 
мемлекеттік қызметтерді барынша қолжетімді ету 
мақсатында автоматтандыру және ықпалдастыру бағы-
тында ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Үш жылдың 
ішінде біз жүзден астам қызметтерді оңтайландырдық, 
проактивті және композиттік қызмет көрсету формат-
тарын енгіздік, азаматтардың өмірін едәуір жеңілдететін 
көптеген пилоттық жобаны іске қостық.

Жыл сайын мемлекеттік корпорацияның қызмет 
көрсету аясы айтарлықтай кеңейе түсуде. Бүгінде 
аумақтық әділет органдарының жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу жөніндегі функциялары корпорация 
құзырына берілді. Аймақтарда көші-қон қызметтері 
бойынша қызмет көрсететін орталықтар ашылды.

Біздің алдымызда «Жылжымайтын мүліктің 
бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық жүйе- 
сін әзірлеу және енгізу бойынша үлкен міндет тұр. Ол 
2020 жылдың желтоқсан айында іске қосылуы тиіс.

Сонымен қатар «Азаматтарға арналған үкімет» 
халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру бойынша 
жұмысты белсенді жүргізіп келеді. Қазірдің өзінде 
барлық облыс орталықтары мен Нұр-Сұлтан, Алматы 
және Шымкент қалаларында цифрлық халыққа қызмет 
көрсету орталықтары нәтижелі жұмыс істеп тұр. Осы 
уақытқа дейін арнайы жабдықталған сыныптарда 
электрондық үкімет порталын пайдалануды 5 мыңнан 
астам адам оқып үйренді. Мемлекеттік мекемелерде, 
сондай-ақ басқа да еңбек ұжымдарында ұйымдасты-
рылған іс-шаралар барысында біздің қызметкерлеріміз 
40 мыңға жуық адамның цифрлық сауатын жоғарылатты.

Цифрландыру үрдісінен мемлекеттік корпора-
цияның фронт-офистері де назардан тыс қалған жоқ. 
Биыл 328 фронт-офистің 174-і 60/40 қағидасы бойын- 
ша трансформациялаудан өтті. Қазіргі таңда ондағы 2

#3жылазаматтарменбірге



қызметтің 60% — «Connection Point» өзіне-өзі қызмет 
көрсету аймағы, ал 40% — операциялық зал арқылы 
жүзеге асырылады.

Тағы айта кететін жетістігіміз — мектептің оқу 
бағдарламасына электрондық үкімет порталының 
жұмысы бойынша дәріс енгізу жөніндегі бастамамызды 
ҚР Білім және ғылым министрлігі қолдады. Енді жаңа оқу 
жылынан бастап «Информатика» пәнінің бағдарлама-
сына «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы» және «Электрондық үкімет порталы» 
дәрістері енгізілетін болады.

Құрметті оқырмандар!
Журналдың әр санында біз сіздермен корпорация-

дағы атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар мен қызмет 
көрсету сапасын арттыру бағытындағы жаңалықтармен 
бөлісіп келеміз. Буклеттің бұл шығарылымы біздің үш 
жылдық қызметімізді қорытындылауға арналған.

Құрметпен, Әсемгүл Балташева, 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының басқарма төрайамы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
8 апреля нам исполнилось три года. Во исполнение 

сотого шага Плана Нации Первого Президента в 2016 году 
была создана госкорпорация «Правительство для 
граждан», которая объединила в себе четыре РГП («Центр 
обслуживания населения», «Научно-производственный 
центр земельного кадастра», «Центр по недвижимости» 
и «Государственный центр по выплате пенсий») и почти 
22 тысячи человек.

В этом году мы достойно прошли аудит и получили 
международный сертификат качества. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить о полном исполнении 
100-го шага «Плана Нации — 100 конкретных шагов», 
который предусматривал не только создание Правительства 
для граждан, но и прохождение международной сертифи-
кации госуслуг на соответствие стандартам менеджмента 
качества серии ISO 9000.

Призванная стать единым провайдером госуслуг 
сегодня госкорпорация оказывает 621 услугу, а это около 
83%, из 752 госуслуг, существующих в реестре.

Ежедневно наши работники проводят колоссальную 
работу по оптимизации и автоматизации госуслуг для того, 
чтобы казахстанцы могли получить их как можно проще 
и быстрее. За три года мы оптимизировали более сотни 
госуслуг, ввели проактивное и композитное оказание услуг, 
запустили множество пилотных проектов, которые значи-
тельно облегчили жизнь людей.

Вместе с тем, область деятельности госкорпорации 
продолжает значительно расширяться. В прошлом году 
нам передали функции территориальных органов юстиции 

по регистрации прав на недвижимость, мы открыли мигра-
ционные ЦОНы, в которых оказываем услуги по линии 
миграции. Перед нами стоит большая задача по разработке 
и внедрению информационной системы «Единый государ-
ственный кадастр недвижимости». Она должна заработать 
уже в декабре 2020 года.

Помимо этого, мы продолжаем активную работу 
по повышению цифровой грамотности населения. Уже 
во всех областных центрах и городах Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент успешно функционируют цифровые центры 
обслуживания населения. В их специально-оборудованных 
классах пользованию порталом электронного правитель-
ства обучились уже свыше пяти тысяч человек. Также в ходе 
выездных мероприятий в государственные и иные учреж-
дения наши сотрудники обучили около 40 тысяч человек.

На пути к всеобщей цифровой грамотности не оста-
лись без внимания и фронт-офисы госкорпорации. 
Из 328 фронт-офисов, подлежащих трансформации, 
на текущий момент 174 фронт-офиса прошли транс-
формацию по принципу 60/40, где 60% — это зона 
самообслуживания «Connection Point», а 40% — операци-
онный зал.

В этом году нашу инициативу о включении 
в школьную учебную программу подразделов 
о работе на портале электронного правительства 
поддержало Министерство образования и науки 
РК. Уже с нового учебного года в программу пред-
мета «Информатика» будут внедрены подразделы 
«Об электронном документе и электронно-цифровой 3
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подписи» и «Портал электронного правительства».
В этом выпуске буклета вы узнаете, какие результаты 

были достигнуты нами за три года работы госкорпорации, 
познакомитесь с авторами идей передовых проектов, 
сотрудниками корпорации, чьи истории, действительно 
вдохновляют на новые свершения, теми, кто работает 
в нашей сфере не только десятилетиями, но и династиями, 

ну и, конечно же, узнаете лайфхаки, как можно получать 
услуги не только просто, но и быстро.

С уважением, Асемгуль Балташева, 
Председатель правления некоммерческого 
акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан»

DEAR FRIENDS!
We were three years old on April 8th. In pursuance of 

the 100th step of the First President’s Nation Plan, the State 
Corporation “Government for Citizens” was created in 2016, 
which united four RSE (“Public Service Center”, “Research 
and Production Center of the Land Cadastral”, “Real Estate 
Center” and State Center for Pension Payment”) and almost 
22 thousand people.

We have successfully passed an audit and received 
an international certificate of quality this year. Thereby, 
it is sure about the full execution of the 100th step of the 
“Nation Plan- 100 concrete steps”, which provided not only 
the creation of a Government for Citizens, but also the 
passage of international certification ofPublic Services for 
compliance with ISO 9000 quality management standards.

Currently the State Corporation called to become a 
single provider of public Services provides 621 services, 
which is about 83% of the 752 public Services existing in 
the registry.

Every day, our employees do a tremendous job 
of optimizing and automating public Services so that 
Kazakhstan is can get them as easily and quickly as possible. 
For three years, we have optimized more than a Hundred 
State Services, introduced proactive and composite 
services, launched many pilot projects that made life easier 
for people.

At the same time, the area of activity of the State 
Corporation continues to expand significantly. Last year, 
we were transferred to the functions of the territorial 
bodies of Justice for registering rights to real estate, 
we opened migration PSCs where we provide services 
of migration. We are faced with a major task in the 
development and implementation of the “Unified State 
Real Estate Cadastral” information system. It should 
earn in December 2020.

In addition, we continue to work actively to improve 
the digital literacy of the population. Already in all regional 
centers and in Nur-Sultan, Almaty and Shymkent cities digital 
service centers are successfully operating. In their specially 
equipped classrooms, over five thousand people have 
already learned how to use the E-Government portal. Also, 
during the outreach activities in State and other Institutions, 
our employees trained about 40 thousand people.

On the way to universal digital literacy, the front 
offices of the State Corporation were not ignored either. 
Of the 328 front-offices to be transformed, currently 
174 front-offices have been transformed according to the 
60/40 principle, where 60% is a self-service “Connection 
Point” and 40% is an operating room.

This year, our initiative to include subsections on 
the E-Government portal in the school curriculum was 
supported by the Ministry of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan. Already from the new school 
year, the subsections “On electronic document and 
electronic digital signature” and “E-Government portal” will 
be introduced into the program “Computer sciences”.

In this issue of the booklet, you will find out what 
results we have achieved in the three years of the State 
Corporation, get acquainted with the authors of the ideas 
of advanced projects, employees of the Corporation, whose 
stories really inspire new achievements, those who work in 
our sphere not only for decades, but also dynasties, and, 
of course, learn life hacking, how to get services not only 
simply, but also quickly.

Best regards, Assemgul Baltasheva, 
Chairman of the Board of the 
Noncommercial Joint Stock Company “State 
Corporation“ Government for Citizens”4
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ 
ПРОВАЙДЕРІ: СӨЗДЕН ІСКЕ
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Мемлекеттік қызметтердің бірыңғай провайдері 
ретінде құрылған «Азаматтарға арналған үкімет» мем-
лекеттік корпорациясы азаматтар мен мемлекеттік 
органдар арасындағы байланысты нығайтуды көздейді. 
Бүгінде қазақстандықтардың игілігіне еліміздің түкпір-
түкпірінде 328 фронт-офис қызмет етеді. Халыққа қызмет 
көрсету орталығы ұйымының корпорацияға біріккелі 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер саны 530-дан 621-ге 
дейін өскен. Халықтан келіп түсетін өтініш-құжаттарды 
бүгінде 9 мыңға жуық қызметкер қабылдап алып, тиісті 
қызметтер көрсетеді.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік қыз-
меттерді оңтайландыру, автоматтандыру бойынша, 
қызметті алу процесін жеңілдету турасында тынбай 
еңбек етіп келеді. Қызмет еткен үш жыл ішінде мем-
лекеттік корпорация жүзге жуық мемлекеттік қызметті 
оңтайландырды, тағы 117 қызмет мемлекеттік реестрден 
мүлде алынып тасталды.

2018 жылы еліміздің басым бөлігінде миграциялық 

ХҚО-лар ашылып, 
шетелдіктерге көр-
сетілетін бірқатар 
қызмет бір жерге топ-
тастырылды. Бұрын 
еңбек мигранттары 
қызмет ету рұқсатна-
масын алу үшін бірнеше 
күнін жұмсайтын. 
Бүгінде бұл қызметті 
санаулы сағаттың 
ішінде алуға болады. 
Шетел азаматтарының 
қызметтерді алу ретін 
оңайлату — осы сала-
дағы жемқорлық 
фактілерін де азайтуға 
септігін тигізеді.

Халықтың цифр- 
лық сауатының артуы — мемлекеттік қызметтерді 
өздігінен онлайн алу мүмкіндіктерін көбейтеді. Бұл 
ретте халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс 
реті де өзгеріп отыр. Еліміздегі ХҚО-лардың жаңғыр-
тылуы негізінде ондағы қызмет көрсететін операторлар 
үлесі қысқарып, азаматтардың өздігінен қызмет ала 
алатын секторлар аумағы кеңейеді. 60/40 қағидасымен 
жұмыс істейтін ХҚО-ның 60 пайыз аумағында кеңесші 
мамандар ғана керекті анықтамаларды қалай, қайдан 
алу керектігі жөнінде айтып отырады.

Бүгінде қалтадағы смартфон да халыққа қызмет 
көрсету орталығына бармай, қажетті құжаттарды алуға 
мүмкіндік беретін көмекшіге айналған. Ондағы теле-
грам қосымшасындағы @EgovKzBot арқылы 24 түрлі 
сервис пен анықтамаға өтініш беруге болады. Олардың 
ішінде ең көп сұралатындары — мекенжай, зейнетақы 
аударымдары туралы, психоневрологиялық және нарко-
логиялық диспансерлердің анықтамалары. Бот көмегімен 
ХҚО кезегін онлайн белгілеп, дәрігерді үйге шақыртуға 
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болады. Былтырдан бері бот қызметіне 150 мыңға жуық 
қазақстандық жүгінген.

Смартфон арқылы мемлекеттік қызметтердің 90 түрін 
алуға болатын mGov.kz қосымшасы бар. Мұнда білім беру, 

денсаулық сақтау, әлеумет, жылжымайтын мүлік салалары 
бойынша ең қажет деген мемлекеттік қызметтер топтасты-
рылған. 2018 жылы аталмыш қосымшаны қазақстандықтар 
1,3 млн рет жүктеген.

Госкорпорация «Правительство для граждан» была 
создана с целью стать единым провайдером госуслуг для 
полного исключения контакта между человеком и госор-
ганом. В настоящее время в Казахстане насчитывается 
328 фронт-офисов, начиная от столицы, заканчивая сель-
скими районными центрами. За время существования 
Правительства для граждан количество оказываемых 
государственных услуг выросло с 530 до 621 госуслуги. 
Во фронт-офисах, то есть непосредственно на пере-
довой работают около 9 тысяч человек.

Правительство для граждан проводит посто-
янную работу по оптимизации и автоматизации 
государственных услуг, упрощению бизнес-процессов 
их получения. За 3 года работы госкорпорации опти-
мизированы более сотни госуслуг, еще 117 госуслуг 
полностью исключены из реестра, введены проактивное 
и композитное оказание услуг, запущено множество 
пилотных проектов, которые значительно облегчили 
жизнь людей.

Создание в 2018 году миграционных ЦОНов 
вывело оказание госуслуг иностранным гражданам 
на новый уровень. Ранее на выдачу и продление раз-
решений на работу мигрантам приходилось тратить 
от 3 до 5 дней, теперь этот процесс осуществляется через 
миграционные ЦОНы в течение двух часов. Ожидается, 
что с упрощением процесса получения госуслуг ино-
странцами будут минимизированы и коррупционные 
риски в этой сфере. На сегодняшний день в Казахстане 
функционируют 13 миграционных ЦОНов. Открытие 
еще 4 запланировано до конца текущего года.

Основным и наиболее трудоемким блоком для 
сотрудников фронт-офисов остается работа по повы-
шению цифровой грамотности населения. В 2018 году 
в Казахстане запущены 16 цифровых ЦОНов. До конца 

текущего года планируется открытие цифровых ЦОНов 
в Туркестанской области, Семее, Актобе, а также полно-
ценного цифрового ЦОНа в Алматы.

В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» 
госкорпорацией разработана учебная программа 
семинара по курсу «Электронное правительство и элек-
тронные государственные услуги» и материалы для 
обучения граждан навыкам пользования порталом 
электронного правительства. За год в классах цифровых 
ЦОНов обучено более 5 000 человек.

В целях обучения граждан навыкам получения 
онлайн госуслуг и повышения цифровой грамотности 
в целом модернизируются все ЦОНы по республике. 
До 60% увеличивается зона сектора самообслуживания, 
где консультанты обучают граждан самостоятельному 
пользованию порталом электронного правительства.

Большой спрос среди казахстанцев вызвало полу-
чение услуг с помощью смартфонов. В настоящее время 
посредством Телеграм-бот (@EgovKzBot) доступно 
24 вида государственных услуг и сервисов. Это получение 
адресных справок, справок о пенсионных отчислениях, 
справок из психо и наркодиспансера, а также такие сер-
висы, как онлайн бронирование очереди, вызов врача 
на дом и т. д.

Через мобильное приложение mGov.kz в насто-
ящее время доступно 90 госуслуг в сферах образования, 
семьи, недвижимости, здравоохранения и т. д. Согласно 
статистике, в 2018 году приложение mGov.kz было загру-
жено 1,3 млн раз.

Кроме того, перед Правительством для граждан 
стоит новая, не менее амбициозная задача, по оказанию 
государственных услуг с использованием биометриче-
ских данных. Это позволит оказывать гражданам услуги 
без предъявления удостоверяющих документов и обес-



The State Corporation “Government for Citizens” was 
created with the goal of becoming a single provider of 
Public services to completely eliminate contact between 
a person and a State Body. At present, there are 328 front 
offices in Kazakhstan, ranging from the capital, to rural 
district centers. During the existence of the Government 
for Citizens, the number of Public Services rendered 
has increased from 530 to 621 State Services. In the front 
offices, that is, about 9 thousand people work directly on 
the front line.

The Government for Citizens is constantly working 
to optimize and automate of Public Services and simplify 
business processes for obtaining them. Over 3 years 
of work, the State Corporation optimized more than 
a Hundred State Services, another 117 Public services 
were completely excluded from the registry, proactive 
and composite services were introduced, and many pilot 
projects were launched that made life much easier.

The creation of migration Public Service Centers in 
2018 brought the provision of Public services to foreign 
citizens to a new level. Previously, migrants had to spend 
from 3 to 5 days to issue and renew work permits, now 
this process is carried out through the migration PSCs for 
two hours. It is expected that with the simplification of 
the process of obtaining Public services by foreigners, 
corruption risks in this area will be minimized. Today in 
Kazakhstan there are 13 migration PSCs. The opening of 
another 4 is scheduled before the end of this year.

The main and most labor-intensive unit for front-
offices’ employees is the work on increasing the digital 
literacy of the population. Kazakhstan launched 16 digital 
PSCs in 2018. Until the end of this year, it is planned to 
open digital PSCs in the Turkestan region, Semey, Aktobe, 
as well as a full-fledged digital PSC in Almaty.

As part of the State Program “Digital Kazakhstan”, 

A SINGLE PROVIDER OF STATE SERVICES: 
FROM WORDS TO ACTIONS

the State Corporation has developed a training program 
for a seminar on the course “Electronic Government 
and Electronic Government Services” and materials for 
teaching citizens how to use the portal of Electronic 
Government. During the year, more than 5,000 people 
were trained in the classes of digital PSCs.

In order to educate citizens on how to obtain online 
Public Services and increase digital literacy in general, all 
PSCs in the Republic are being upgraded. The zone of the 
self-service sector is increasing to 60%, where consultants 
teach citizens how to self-use the E-Government portal.

The great demand among Kazakhstan residents 
was caused by the receipt of services via smartphones. 
Currently, through the Telegram-bot (@EgovKzBot) 
24 types of Public Services are available. These include 
receipt of address certificates, certificates of pension 
deductions, certificates from the psycho and drug 
treatment center, as well as services such as online 
booking a queue, calling a doctor at home, etc.

Through the mobile application mGov.kz, 90 public 
services are currently available in the fields of education, 
family, real estate, healthcare, etc. According to statistics, 
the mGov.kz application was downloaded 1.3 million 
times in 2018.

In addition, the Government for Citizens is facing 
a new, no less ambitious task for citizens to provide 
Public Services using biometric data. This will allow 
the provision of services to citizens without the 
provision of identification documents and will ensure 
full information security. Currently, you can register your 
biometric data in the Nur-Sultan, Almaty and Kyzylorda 
cities. By the way, 5.5 thousand people have already 
been registered in the biometric database. In the near 
future it is planned to extend the project to the entire 
territory of Kazakhstan.8
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печит полную информбезопасность. В настоящее время 
зарегистрировать свои биометрические данные можно 
в городах Нур-Султан, Алматы и Кызылорда. К слову, 

в базе биометрических данных зарегистрировано уже 
5,5 тысяч человек. В ближайшем будущем планируется 
распространить проект на территорию всего Казахстана.
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«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы құрылғаннан кейін мемлекеттік қызметтер, оның 
ішінде жер кадастры саласы да кезекті даму сатысына өтті.

Үш жыл ішінде жер кадастры және жылжымайтын 
мүлікті техникалық зерттеу саласы да бірқатар қызметін 
оңтайландырды.

Атап айтқанда, құжаттар топтамасын және қызмет көр-
сету мерзімдерін қысқарту бағытында бірнеше пилоттық 
жоба сәтті іске қосылды. Мәселен, жылжымайтын мүліктің 
техникалық тексеріс рәсімдері жеңілдетілді, жер учаске-
лерінің кадастрлық құнын анықтау бойынша қызметті алу 
уақыты едәуір қысқартылды.

Жалпы  мемлекеттік  корпорация  жер  кадастры   
бойынша монополиялық қызметтердің 26-сын және 
жерге орналастыру жұмыстарының 11 түрін көрсе-
теді. Қазіргі уақытта екі немесе одан да көп қызметті 
бір өтінішпен алуға болатын композиттік қызметтерді 
қалыптастыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде.

Егер бұрын жер учаскесін рәсімдеу үшін азаматтар 
әртүрлі инстанциялардың табалдырығын тоздырып, 

ЖЕР САЛАСЫН ЦИФРЛАНДЫРУ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
ОНЛАЙН ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТТІ

құжат дайындау үшін жарты жылға дейінгі уақытын 
кетірген болса, қазір қажетті құжаттар мемлекеттік кор-
порацияның фронт-офистерінде «бір терезе» қағидаты 
бойынша қабылданады. Мұндай жүйені енгізу халықтың 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл процесін жеңіл-
детуге мүмкіндік берді. Соның нәтижесінде мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімдері мен құжат тапсыратын мемле-
кеттік органдардың саны қысқартылды.

Бүгінде корпорация қызмет алушылар үшін жүк-
темені азайту және әкімшілік кедергілерді болдырмау 
мақсатында жер қатынастары саласындағы барлық 
қызметті электрондық форматқа көшіруде. Саланы цифр- 
ландыру — электрондық үкімет порталында онлайн 
қызметтерді қолжетімді етті.

Сондай-ақ «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мем-
лекеттік кадастры» ақпараттық жүйесін құру бойынша 
ауқымды жұмыс қолға алынды. Ақпараттық жүйе-
лерді қалыптастыру кезінде топологиялық ақпараттың 
дәлдігін қамтамасыз ету үшін «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы ұшқышсыз ұшу 
аппараттарын сатып алды. Бұл аппараттардың цифрлық 
деректері электрондық топографиялық карталардың 
дұрыстығын қамтамасыз етеді, сондай-ақ жергілікті 
жердің бедерін кеңінен зерттеуге мүмкіндік береді. 
Ұшқышсыз ұшу аппараттары бір далалық маусымда 
600-ден 6000 шаршы км-ге дейінгі аймақта картография- 
лық материал жасай алады. Әзірге мұндай аппараттар 
екі дана ғана, және тест тәртібінде қолданылып келеді. 
Алдағы уақытта пилоттық жоба оң нәтиже көрсетсе, ұшу 
аппараттарының санын арттыру көзделуде.

Бұдан басқа, жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу және жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
саласында 12 қызмет «Азаматтарға арналған үкімет» 
арқылы көрсетіле бастағаннан кейін, 2018 жылдың шілде- 
желтоқсан айларында 863 мыңнан аса жылжымайтын 
мүлікке құқықтар тіркелді.10
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С созданием госкорпорации «Правительство для 
граждан» государственные услуги, в том числе в сфере 
земельных отношений перешли на следующий этап 
развития.

Сфера земельного кадастра и технического обследо-
вания недвижимости, как одна из главных направлений 
деятельности госкорпорации, за три года прошла опти-
мизацию услуг. Запущено несколько весьма успешных 
пилотных проектов по сокращению пакетов документов 
и сроков оказания услуг. Например, это упрощение 
процедур технического обследования недвижимости, 
сокращение времени получения услуги по определению 
кадастровой стоимости земельных участков.

В настоящее время госкорпорацией оказывается 
26 видов монопольных земельно-кадастровых и 11 видов 
землеустроительных работ. Большая работа ведется 
по формированию композитных услуг, когда две или 
более услуги можно получить одним заявлением.

Если раньше в процессе оформления земельного 
участка были задействованы разные инстанции, и весь 
процесс затягивался почти на полгода, а то и больше, 
то сейчас все необходимые документы принимаются 
по принципу «одного окна» во фронт-офисах госкорпо-
рации. Внедрение такой системы позволило во многом 
упростить процесс взаимодействия населения с государ-
ственными органами, вследствие чего сокращены сроки 
оказания государственных услуг, сократилось количество 
государственных органов, которые ранее было необхо-
димо посетить заявителю.

Вместе с тем, в целях снижения нагрузки для услуго-
получателей и исключения административных барьеров, 
госкорпорацией ведется работа по переводу в элек-
тронный формат всех услуг в сфере земельных отношений.

Цифровизация сферы земельного кадастра позво-
лила получать услуги как во фронт-офисах «Правительства 
для граждан», так и онлайн на портале электронного пра-
вительства. В настоящее время услуги по предоставлению 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЙ 
СФЕРЫ ОТКРЫЛА ОНЛАЙН-ДОСТУП 
К УСЛУГАМ

сведений из государственного земельного кадастра 
доступны онлайн на сайте электронного правительства.

Для того, чтобы производить замеры и обследования 
территории Казахстана максимально точно и исключить 
возникновение топологических ошибок при формиро-
вании информационных систем госкорпорация приобрела 
беспилотные летательные аппараты.

В настоящее время госкорпорация работает над 
созданием информационной системы «Единый госу-
дарственный кадастр недвижимости». Использование 
цифровых данных беспилотников обеcпечит 
актуальность и достоверность электронных топо-
графических карт, а также позволит изучить рельеф 
местности. С помощью беспилотных летательных аппа-
ратов можно будет создавать картографический материал 
от 600 до 6000 км2 за один полевой сезон.

Пока таких аппаратов два, и они используются 
в тестовом режиме. Ожидается, что при положительных 
результатах пилотного проекта, будет произведен закуп 
дополнительных летательных аппаратов.

Помимо этого, «Правительство для граждан» оказы-
вает 12 услуг в сфере государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и регистрации залога движи-
мого имущества.

В целом с момента передачи функций в госкорпо-
рацию (т. е. с 30 июля по 29 декабря 2018 года) филиалами 
госкорпорации произведено более 863 тысяч регистраций 
прав (обременения прав) на недвижимое имущество. 
Наряду с осуществлением регистрации прав на недви-
жимое имущество госкорпорация также оказывает услуги 
по техническому обследованию зданий.

Также, отмена проведения технического обследо-
вания на вновь созданное недвижимое имущество. Это 
позволило правообладателям при регистрации прав 
на вновь возведенное недвижимое имущество снизить 
затраты порядка на 30% и более, а также получить услугу 
за 1 день. 11
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DIGITIZATION OF THE LAND CADASTRAL 
SPHERE ENABLED OPENING ONLINE 
ACCESS TO SERVICES

With the creation of the State Corporation 
“Government for Citizens”, State Services, including in 
the sphere of land relations, moved to the next stage 
of development.

The land Cadastral sphere and technical survey of 
real estate, as one of the main activities of the State 
Corporation, has been optimizing services for three 
years. Several very successful pilot projects have 
been launched to reduce the number of documents 
and services delivery schedules. For example, it is the 
simplification of procedures for technical inspection of 
real estate, reducing the time for receiving a service for 
determining the Cadastral value of land plots.

Currently, the State Corporation is 26 types of 
monopolistic land Cadastral and 11 types of land-use 
planning’s. Much work is being done on the formation 
of composite services, when two or more services can 
be obtained in one statement.

If before, different instances were involved in the 
process of registration of the land plot, and the whole 
process was delayed for almost half a year, or even 
more, now all the necessary documents are accepted 
on the “one window” principle in the State Corporation 
front offices. The introduction of such a system has 
greatly simplified the process of interaction of the 
population with State Bodies, as a result of which the 
terms for providing Public services have been reduced, 
and the number of State Bodies that were previously 
required to visit the applicant has decreased.

At the same time, in order to reduce the burden 
for recipient services and eliminate administrative 
barriers, the State Corporation is working to convert all 
services in the sphere of land relations into electronic 
format.

Digitization of the land Cadastral sphere allowed 
us to receive services both in the front offices of the 

“Government for Citizens” and online on the portal of 
E-Government. Currently, information services from 
the State land Cadastral are available online on the 
E-Government website.

In order to make measurements and surveys of 
the territory of Kazakhstan as accurately as possible 
and to exclude the occurrence of topological errors 
in the formation of information systems, the State 
Corporation acquired unmanned aerial vehicles.

Currently, the State Corporation is working on the 
creation of the information system “The Unified State 
Cadastral of Real Estate.” The use of digital data of UAVs 
will ensure the relevance and accuracy of electronic 
topographic maps, as well as allow you to explore the 
terrain relief. With the help of UAVs, it will be possible 
to create cartographic material from 600 to 6000 km2 
in one field season. 

While there are two such devices, and they are 
used in test mode. It is expected that with the positive 
results of the pilot project, additional aircraft will be 
procured.

In addition, the “Government for Citizens” provides 
12 services in the field of State registration of rights to 
real estate and registration of pledge of movables.

In general, since the transfer of functions to the 
State Corporation (i.e., from July 30 to December 29, 
2018), the State Corporation branches have made more 
than 863 Thousand registrations of rights (encumbrance 
of rights) to real estate. Along with the registration 
of rights to real estate, the State Corporation also 
provides services for technical inspection of buildings.

Also, the abolition of the technical survey on the 
newly created real estate. This allowed rightsholders 
when registering rights to newly built real estate 
to reduce costs by about 30% or more, as well as to 
receive the service in 1 day.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ 
ЗЕЙНЕТКЕРЛІК ТӨЛЕМДЕРІН 
КІМДЕР ЕСЕПТЕЙДІ?

Еліміздің азаматтарына тағайындалатын барлық  
әлеуметтік төлем Әлеуметтік төлемдердің ведомство-
аралық есептеу орталығында есептеледі. Бұл мекеме 
1997 жылы мемлекетімізде енді қолға алынған зейнеткер-
лікке шығу саясатын реформалау барысында құрылған. 
Кейін бұл ұйым құзырына зейнетақыны ғана емес,        
әлеуметтік төлемдерді есептеу де қосылды. 2016 жылы 
мекеме «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясының құрамына өтті. Бүгінде ведомствоаралық 
есептеу орталығы республикалық бюджет есебінен 
зейнетақы мен жәрдемақыны, әлеуметтік сақтандыру 
қорының қаражаты есебінен әлеуметтік төлемдерді 
тағайындайды, БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы төлемдерін 
аударады. Бұдан бөлек, орталық міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандырудың (МӘМС) енгізілуіне орай, 
МӘМС бойынша аударымдар мен жарналарды қабыл-
дайды. Үш жылдың ішінде орталық 4,5 млн мемлекеттік 
қызмет көрсетті, осы уақыт ішінде мекеме тарапынан 
көрсетілетін бірқатар қызмет оңтайландырылып, цифр-
ландырылды, ыңғайлы форматқа көшірілді.

Мәселен, 2016 жылдан бастап азаматтарға белгілі 
бір төлемдердің тағайындалғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы құжаттың дайындығы бойынша sms хабарла-
малар жіберіле бастады. Оған қоса, бірқатар жобаны 
проактивті форматта іске асыру бағытында елеулі 
қадамдар жасалды. Мұндай формат кейбір мемлекеттік 
қызметтердің қызмет алушының өтінішінсіз қолжетімді 
болатынын меңзейді.

Проактивті түрде ең алдымен зейнеткерлік төлем 
бойынша кеңес беру және алдын ала есептеу пилоттық 
жобасы іске қосылды. Жоба жұмыс істегелі бері зейнет-
керлікке шығуға дайындалып жүрген 42 мың қарт тиісті 
кеңес алды.

Проактивті форматта жүзеге асқан тағы бір жоба бала 
туумен байланысты. 2018 жылдың басынан бері жаңа 
босанған аналарға құттықтау хабарламасы жолданып, 

үш мемлекеттік қызметті бірден алуға ұсыныс жасалады. 
Перзентханадан шықпай-ақ, әйелдер баланың туу туралы 
куәлігіне тапсырыс, әлеуметтік жәрдемақының тағайын-
далуына өтініш беріп, балабақша кезегіне тұра алады. 
Аталған әдістің арқасында 67 мың баланың жеке құжаты 
рәсімделіп, 8,5 мың әлеуметтік жәрдемақы тағайын-
далған болатын.

Зейнеткерлікке шығу барысында рәсімделетін 
құжаттар мөлшерін азайту мақсатында “Азаматтарға 
арналған үкімет” композитті қызметті іске қосты. Болашақ 
зейнеткерлер зейнетақының тағайындалуы бойынша 
барлық қызметті бір ғана өтініштің көмегімен ала алады. 
Жоба іске қосылғалы бері БЖЗҚ есебінен жалпы сомасы 
2,2 млрд теңгенің зейнетақысы төленді.
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З ГОДА В АКТИВЕ. КТО ПРОСЧИТЫВАЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕНСИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ КАЗАХСТАНЦЕВ?

Все социальные выплаты, назначаемые нашим граж-
данам, просчитываются в межведомственном расчетном 
центре социальных выплат. Еще в 1997 году РГП «ГЦВП» 
создавалось для реализации целей пенсионных реформ. 
Позже в его ведомости было не только пенсионное обе-
спечение, но и все социальные выплаты. С 2016 года 
организация вошла в состав госкорпорации «Правительство 
для граждан». Межведомственный расчетный центр 
осуществляет выплаты пенсий, пособий за счет средств 
республиканского бюджета, социальных выплат за счет 
средств фонда социальных страхований, перечисляет 
в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы. Кроме того, 
в связи с внедрением обязательного социального меди-
цинского страхования центр ведет работу по приему 
отчислений и взносов по ОСМС. К слову, за три года центр 
оказал более 4,5 млн государственных услуг, за этот период 
предоставляемые центром услуги были оптимизированы, 
оцифрованы и переведены в удобный формат.

Так, в 2016 году граждане начали получать sms- 
уведомления о назначении госуслуг и готовности 
документа о назначении и приостановлении выплат. 
Кроме того, были сделаны существенные шаги по реа-
лизации ряда проектов в проактивном формате. Данный 
формат подразумевает, что некоторые государственные 

услуги доступны без заявления услугополучателя. При 
регистрации их телефонного номера в базе мобильных 
граждан, информационные системы отправляют уве-
домления при возникновении каких-либо жизненных 
ситуаций.

Первым шагом к проактивному оказанию услуг 
стал запуск пилотного проекта по консультации 
и предварительному расчету пенсионной выплаты. 
С момента запуска за консультацией обратились 
42 тыс. потенциальных пенсионеров.

Еще один проект, реализованный в проактивном 
формате, связан с рождением ребенка. С января 
2018 года мамы, родившие ребенка, получают sms 
с поздравлением и предложением воспользоваться 
сразу тремя государственными услугами. Не выходя 
из роддома, женщины могут подать заявление на полу-
чение свидетельства о рождении ребенка, подать 
заявку на социальные пособия, а также поставить 
ребенка в очередь в детский сад. Так, проактивным 
способом было выдано 67 тыс. документов на ребенка, 
а более 8,5 тыс. новоиспеченным мамам были назна-
чены социальные выплаты.

Планируется, что в скором будущем в проактивном 
формате будут назначаться социальные пособия 
по инвалидности, выплаты на случаи утраты трудоспо-
собности и потери кормильца, также без какого-либо 
заявления будут назначаться пособия многодетным 
матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 
«Күміс алқа».

Для того, чтобы уменьшить бумажную волокиту при 
выходе на пенсию Правительство для граждан создало 
композитную услугу, где будущие пенсионеры по одному 
заявлению могут получить все услуги по назначению 
пенсии. С момента запуска — 12 октября 2018 г. по насто-
ящее время из средств АО ЕНПФ выплачено пенсионных 
выплат на общую сумму 2,2 млрд тенге.
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THREE YEARS IN THE ASSET. WHO CALCULATES 
THE SOCIAL AND PENSION PAYMENTS OF 
KAZAKHSTAN?

All social benefits assigned to our citizens are 
calculated at the interdepartmental payment center for 
social benefits. Back in 1997, the RSE “SCPP” was created 
to implement the goals of pension reforms. Later in his 
statement there was not only pension provision, but 
also all social benefits. The organization became part of 
the state corporation “Government for Citizens” since 
2016. The interdepartmental settlement center makes 
payments of pensions, benefits at the expense of the 
republican budget, social benefits at the expense of 
the social insurance fund, transfers mandatory pension 
contributions to the NPF. In addition, in connection with 
the introduction of compulsory social health insurance, the 
center is working to receive deductions and contributions 
for the CSMI. By the way, for three years the center has 
provided more than 4.5 million State Services, during this 
period the services provided by the center were optimized, 
digitized and removed into a convenient format.

So, in 2016, citizens began to receive sms-notifications 
about the appointment of Public services and the readiness 
of a document on the appointment and suspension 
of payments. In addition, significant steps were taken 
to implement a number of projects in a proactive format. 

This format implies that some Public services are available 
without the application of the service recipient. When 
registering their phone number in the base of mobile 
citizens, information systems send notifications when any 
life situations occur.

The first step to the proactive provision of services 
was the launch of a pilot project on consultation and 
preliminary calculation of the pension payment. Since 
the launch, 42 thousand potential retirees have applied 
for advice.

Another project implemented in a proactive format is 
associated with the birth of a child. Since January 2018, 
mothers who have given birth to a child receive sms with 
congratulations and an offer to use three public services 
at once. Without leaving the hospital, women can apply 
for a birth certificate for a child, apply for social benefits, 
and also put the child in a queue at a kindergarten. Thus, 
67 thousand documents were issued to the child in a 
proactive way, and more than 8.5 thousand new mothers 
were assigned social benefits.

It is planned that in the near future, social benefits 
for disability, payments for cases of disability and loss of 
a breadwinner will be granted in a proactive format, and 

benefits for mothers of many children 
awarded with “Altyn Alka” and “Kumіs 
Alka” will also be granted without any 
application.

In order to reduce paperwork 
at retirement, the “Government for 
Citizens” has created a composite service, 
where future retirees can receive all 
services for the purpose of retirement 
on one application. From the moment 
of launch — on October 12, 2018 to the 
present, pension payments in the total 
amount of 2.2 billion KZT have been paid 
from JSC NPF funds.16
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TOWN HALL-ДАҒЫ КЕЗДЕСУ
Town hall – қызметкерлердің корпоративті рухын қалыптастырып, қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған 

жиынның жаңа форматы. Мемлекеттік корпорацияның алғаш рет өкізген «галстуксыз» отырысында қызметкерлер 
өз тәжірибелерімен бөлісіп, ұсыныстарын айтып, мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету жолдарын еркін түрде 
талқылады.

Мемлекеттік корпорация – еліміздің барлық аймағын қамтыған бірегей ұйым. 22 мың жұмысшы мемлекеттік 
қызметтердің сапалы көрсетілуіне өз үлестерін қосып жүр. Олардың әрқайсысының инновациялық идеясы мен ұсы-
нысы қашанда қолдау табады. Бұған жүзеге асқан бірнеше жоба да дәлел. 

Town hall форматында өткен шараға мемлекеттік корпорацияның басқарма мүшелері, өңірлік филиал бас-
шылары, Нұр-Сұлтан филиалының қызметкерлері – жалпы 500 адам қатысты. Басқосу барысында корпоративтік 
мәдениет диагностикасы жобасының қорытындысы айтылып, цифрлық мәдениетті қалыптастыруға негіз болатын 
корпоративті құндылықтар айқындалды. Мұндай шараның мақсаты қызметкерлерді компанияның күнделікті жұмы-
сына белсенді атсалысуға ынталандыру, сервистік мәдениет деңгейін жоғарылатуға жұмылдыру.

Кездесу барысында мемлекеттік корпорацияның «Sana» цифрлық мәдениет коды таныстырылды.18
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Азаматтар мен мемлекеттік органдар, бизнес сектор арасында өзара байланыс орнататын мемлекеттік корпорация 
саналы қызмет көрсету арқылы сапалы нәтижеге қол жеткізуді мақсат етіп отыр. Мекеменің бетке алған бағдарын 
айқындайтын төрт бағыт келесідей: 

Senim – Біз көмегімізге мұқтаж азаматтарға шынайы көңілмен жәрдемдесуге тырысамыз.
Ashyqtyq – Біз цифрлық технологиялардың көмегімен инновацияларды дамытамыз.
Natije – Біздің қызмет алушыларымыз сапалы нәтиже көреді.
Abyroi – Халқымыз үшін адал қызмет ету – біз үшін абырой.

Аталған құндылықтар қызметкерлер арасында жүргізілген сұрау нәтижесінде анықталған. Мемлекеттік кор-
порацияның 8,5 мыңға жуық маманы корпоративті мәдениетті қалыптастыруда осы қағидаттарға дауыс берді. 
Қызметкерлердің бастамаларын қолдап, құндылықтарды дәріптеу – инновациялық цифрлық мәдениеттің қалыпта-
суына жол ашады.

Бүгінде азаматтардың цифрлық сауаттылық деңгейін 83%, электронды форматта көрсетілетін қызметтер үлесін 
90% жеткізу міндеті тұр. Осылайша, мемлекеттік корпорация «Sana» цифрлық коды арқылы да халық арасындағы 
цифрлық сауаттылықтың артуына өз үлесін қоспақшы.



В Нур-Султане прошел первый Town Hall госкорпо-
рации «Правительство для граждан» «Мы формируем 
цифровую культуру». Это не отчетное собрание и не рас-
ширенное производственное совещание — это встреча 
руководства и коллектива в неформальной обстановке, 
для обсуждения важных вопросов из жизни коллектива, 
подведение итогов проекта по диагностике корпора-
тивной культуры и запуск корпоративных ценностей для 
формирования новой цифровой культуры.

«Без галстуков» встретились более 500 сотрудников 
госкорпорации, среди них члены правления, руководи-
тели региональных филиалов и рядовые сотрудники.

Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» — одна из самых уникальных компаний 
по уровню сложности своей деятельности, по террито-
риальному охвату и даже по количеству работников. 
Взаимодействие между руководством и коллективом 
госкорпорации не может строиться только на при-
казах, распоряжениях, протокольных решениях. 
Каждодневный рутинный процесс не дает возможности 
увидеть ни руководителям, ни подчиненным общую 
картину деятельности компании. Поэтому было при-
нято решение проводить подобные Таун холлы раз 
в полгода для того чтобы, с одной стороны — подвести 
итоги прошедшего периода, а с другой — наметить 
планы на будущее.

Ержан Сәлімгереев, Атырау филиалының 
жылжымалы мүлікті тіркеу жөніндегі жетекші 
маманы 

Менің корпорацияға жұмысқа тұрғаныма көп 
болған жоқ. «Нәтижелі іс көремін десең, ең бірінші 
өзіңе сен» деген, сондықтан жұмыс барысында 
алғашында кездескен қиындықтарды жеңіп шығуға 
тырысып отырдым. Әріптестерімнің жан-жақты қол-
дауы да жаңа ортаға тез сіңісіп кетуіме көмектесті, 
жауапкершіліктің қадірін біле бастадым. 

Корпорация басшылығы менің спортқа деген 
қызығушылығымды әрқашан қолдап келеді. Бүгінде 
жүзуден халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. 
Белсенді жастардың қатарынанмын. «Жас Отан» 
жастар қанатының мүшесімін. Индонезия елінде 
Джакартада өткен паралимпиадада екі алтын медаль 
иелендім. Мен Атырау тарихында Азия параойын-
дарынан қос алтын алған тұңғыш спортшы екенмін. 
Сондай-ақ «100 жаңа есім» жобасында үздіктер 
қатарынан көрініп, тұңғыш Президент – Нұрсұлтан 
Назарбаевтың алдында сөз сөйледім. Бұл кездесу 
менің өмірге деген құлшынысымды арттырған тарихи 
сәт болды.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛОМАЕТ 



В ходе Таун холла выступили сотрудники госкор-
порации, которые ежедневно из рутинной работы 
находят новые возможности обучения, и выдвигают 
инновационные идеи для упрощения жизни простых 
казахстанцев.

Стоит отметить, что в период с декабря 2018  
по январь 2019 года в госкорпорации «Правительство 
для граждан» было проведено исследование по диагно-
стике корпоративной культуры, где каждый сотрудник 
смог принять участие и дать свою оценку. Исследование 
состояло из двух частей — проведение опроса по во- 
влеченности персонала и диагностика корпоративной 
культуры. В рамках проекта были проведены: онлайн 
анкетирование сотрудников госкорпорации, интервью 
и стратегические сессии с руководством организации, 
фокус-группы с линейными менеджерами.

В результате исследования на Таун Холле главной 
ценностью Правительства для граждан была провоз-
глашена формула «Через осознанное обслуживание 
к качественному результату» («Sanaly qyzmet — sapaly 
natije»), а кодом цифровой культуры стало слово 
«SANA» — senim, ashyqtyq, abyroi, nàtije (доверие, откры-
тость, честь и результат).

Также, согласно полученным данным разработана 
дорожная карта и даны рекомендации по устранению 
тревожных зон.

Ануар Кужахметов, главный специалист 
Департамента методологии и оптимизации 
государственных услуг (автор идеи перевода 
больничных листов в электронный формат) 

Большинство из нас живет по принципу «Всегда 
так было». Пример из жизни. Мой хороший знакомый 
потерял свой больничный лист. На работе потребовали 
принести дубликат. Он пошел снова в поликлинику, 
отстоял в очереди и получил дубликат. При этом радо-
вался, что очередь была небольшой. Я спросил его, а 
что если бы не нужно было идти в больницу? Ответ был: 
«Как так, всегда так было». И тут в моей голове промель-
кнула мысль, а если бы людям вообще не приходилось 
ходить в медучреждения за больничными? Так родилась 
идея по переводу больничных листов в электронный 
формат. Сейчас она находится на стадии реализации.

Работа с людьми ежедневно дает нам множество 
шансов, которые можно перевести в возможности. 
Главное - слушать и слышать людей.
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ДЛЯ ГРАЖДАН
СТЕРЕОТИПЫ



GOVERNMENT FOR CITIZENS BREAKS 
STEREOTYPES

In Nur-Sultan, the first Town Hall of the State 
Corporation “Government for Citizens” “We are forming 
a digital culture” took place. This is not a reporting 
meeting or an extended production meeting — this is 
a meeting of Management and team in an informal 
setting to discuss important issues from the life of the 
team, summarizing the project on diagnosing corporate 
culture and launching corporate values to form a new 
digital culture. “Casual” met more than 500 employees 
of the State Corporation, among them were Members 
of the Board, Heads of Regional Branches and Ordinary 
Employees.

State Corporation “Government for Citizens” is one 
of the most unique companies in terms of the complexity 

of its activities, territorial coverage and even the number 
of employees. The interaction between the Management 
and the staff of the State Corporation cannot be based 
only on orders, regulations, protocol decisions. The 
daily routine process does not allow the Managers or 
Subordinates to see the overall picture of the company’s 
activities. Therefore, it was decided to conduct similar 
Town Halls every six months in order, on the one hand, 
to take stock of the past period, and on the other hand, 
to outline plans for the future.

During Town Hall, State Corporation employees 
spoke out who daily find new learning opportunities 
from routine work and put forward innovative ideas to 
simplify the lives of ordinary Kazakhstan residents.22
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It is worth noting that in the period from 
December 2018 to January 2019, the State Corporation 
“Government for Citizens” conducted a study on the 
diagnosis of corporate culture, where each employee was 
able to participate and give his assessment. The study 
consisted of two parts — a survey on staff involvement 
and diagnosis of corporate culture. The project included: 
an online questionnaire of State Corporation employees, 
interviews and strategic sessions with the Leadership of 
the organization, focus groups with Line Managers.

As a result of the study on Town Hall, the formula 
“Through conscious service to quality results” 
(“Sanalyqyzmet — sapalynatije”) was proclaimed the 
main value of the Government for Citizens, and the 
word “SANA” — senim, ashyqtyq, abyroi, nàtije (trust, 
openness, honor and result) became the digital culture 
code.

Also, according to the data received, a road map has 
been developed and recommendations have been made 
for the elimination of alarm zones.

Sholpan Medetbekova, Head of Management HR 
development and MST of the Shymkent city State 
Corporation branch

Last year the Corporate Management received 
another task to interact with Universities, and we decided 
not to leave it on the tracks of formality and signed a 
Memorandum with the International Humanitarian-
Technical University, within which we helped develop and 
open the “University Service Center” at the University. 
They also taught students and teachers digital skills, 
showed how to get their own services on the E-Goverment 
portal, issued EDS to each and registered in the mobile 
citizens database. Thanks to active cooperation, our team 
received an invitation for an international internship in 
Poland, organized by the international partner of this 
University — AGH University of Science and Technology. 
During the internship, we had a meeting with 
representatives of UNESCO from different countries. We 
exchanged experiences and proudly showed the digital 
capabilities of Kazakhstan, said that the center for Universal 
digitalization in the country is “Government for Citizens”. 
Especially, our foreign colleagues were interested in the 
possibilities of egov, mgov and telegram-bot. They praised 
the method of obtaining information using smartphones 
and gadgets without visiting the PSCs.



Тұңғыш Президенттің 2015 жылы қабылдаған Ұлт 
жоспары — бес институционалдық реформаны жүзеге 
асыру жөніндегі 100-ші қадамы орындалды. Оған сәйкес, 
Канада мен Австралияның үлгісі бойынша мемлекеттік 
қызметтердің бірыңғай провайдері болатын «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясын құру 
тапсырылған. 2016 жылдың сәуірінде жұмысын бастаған 

корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық 
орталықты бір жүйеге интеграциялап, мемле-
кеттік қызметтерді бір жерден алу мүмкіндігін 
жасады. Сондай-ақ ұлт жоспарында мемлекеттік 
қызметті сапа менеджменті ISO 9000 сериясына 
сәйкес халықаралық сертификаттаудан өткізу 
міндеті қойылған болатын.

Бұл тапсырманы орындау мақсатында 
2017–2018 жылдары сапа менеджменті жүйе- 
сінің халықаралық стандарт қағидаттарын 
енгізу, қызметкерлерді оқыту жұмыстары жүр-
гізіліп, корпорация қызметі біріздендірілді.

«Азаматтарға арналған үкіметтің» ISO 
9001:2015 халықаралық стандартының талап-
тарына сай келуін тексеру мақсатында сапа 
менеджменті жүйесінің сертификаттау аудитін 
TUVThuringen Е. V. компаниясы (Германия) 
жүргізді.

Халықаралық стандарт талаптарына жауап 
беру — мемлекеттік қызметтерді онлайн форматқа ауыс- 
тыруға қатысы бар бизнес-процестерді үнемі жетілдіріп 
отыруға мүмкіндік береді. Бұл Халыққа қызмет көрсету 
орталығының қызметіне жүгінетін халық санын азайтуға, 
корпоративті және сервистік мәдениет деңгейін көтеруге, 
сондай-ақ корпорация қызметкерлерінің құзыреттілігін 
дамытуға ықпал етеді.

Госкорпорация «Правительство для граждан» 
прошла международную сертификацию госуслуг на 
соответствие стандартам менеджмента качества  серии 
ISO 9000. Сертификат был вручен директором ТОО 
«Интерсертифика-Тюф» совместно с «ТЮФ Тюринген», 
Романом Корякиным на Таун холле госкорпорации «Мы 
формируем цифровую культуру».

Отметим, госкорпрация провела большую работу 
по внедрению принципов международного стан-
дарта системы менеджмента качества. После чего 
ведущий международный орган по Сертификации  
TÜV Thüringene.V. (ТЮФ Тюринген) провел сертифи-
кационный аудит системы менеджмента качества 
госкорпорации на соответствие требованиям междуна-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН 
ИСПОЛНИЛО 100 ШАГ «ПЛАНА 
НАЦИИ – 100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ»

100-ШІ ҚҰТТЫ ҚАДАМ
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GOVERNMENT FOR CITIZENS PERFORMED 
100th STEP “NATION PLAN - 100 SPECIFIC STEPS”

State Corporation “Government for Citizens” passed 
the international certification of Public services for 
compliance with ISO 9000 quality management 
standards. The certificate was presented by the 
Director of “Intercertifica-TUV” LLP together 
with “TUVThuringen”, Roman Koryakin at Town 
Hall of the State Corporation “We form a digital 
culture”.

It should be noted that the State Corporation 
has done a lot of work on the implementation 
of the principles of the international quality 
management system standard. After that, the 
leading International Certification Body of 
“Intercertifica-TUV” LLP together with “TUV 
Thuringen” in the Republic of Kazakhstan 
conducted a certification audit of the State 
Corporation quality management system 
for compliance with the requirements of the 

international standard ISO 9001: 2015.
Thus, we can talk about the full 

implementation of the 100th step of the “Nation 
Plan- 100 concrete steps”, which provided for 
not only the creation of the “Government for 
Citizens” corporation, which was to become 
the sole provider of State Services, but also 
the passage of international certification of 

Public services for compliance with management 
standards ISO 9000 series quality.

Compliance with the requirements of the 
international standard will allow the Government 

for Citizens to constantly improve their 
business processes, transfer Public services 
into digital format, reduce queues at PSCs, 
improve the level of corporate and service 
culture, as well as the level of competence 

development of State Corporation employees.

родного стандарта ISO 9001:2015.
Таким образом, можно говорить о 

полном исполнении 100-го шага «Плана 
Нации – 100 конкретных шагов», предусма-
тривавшего не только создание корпорации 
«Правительство для граждан», которая 
должна была стать единым провайдером 
государственных, но и прохождение меж-
дународной сертификации госуслуг на 
соответствие стандартам менеджмента 
качества серии ISO 9000.

Соответствие требованиям междуна-
родного стандарта позволит Правительству 
для граждан постоянно улучшать свои 
бизнес-процессы, переводить госуслуги 
в цифровой формат, сократить очереди в 
ЦОНах, повысить уровень корпоративной 
и сервисной культуры, а также  уро-
вень развития  компетенции работников  
госкорпорации.
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Мемлекеттік корпорацияның бастамасымен инфор-
матика пәні бағдарламасына «электрондық үкімет 
порталы» бөлімдері енгізіледі. «Азаматтарға арналған 
үкіметтің» бұл ұсынысын ҚР Білім және ғылым минис- 
трлігі қолдап, тиісті бұйрыққа қол қойылды. Осылайша, 
11-сынып оқушыларының оқу бағдарламасына қажетті 
өзгерістер ендіріледі.

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасына сәйкес, 
орта, техникалық және жоғары кәсіби білім беру 
ұйымдарында цифрлық сауаттылықты арттыру қажет. 
Балалар мектеп жасынан-ақ цифрлық технология-
лардың тілін түсініп, түрлі 
электрондық жүйені 
қолдануды үйренуі тиіс. 
Осы орайда, 11-сынып 
оқушылары ақпа-
раттық технологиялар 
мен ондағы қауіпсіздік 
сабақтары аясында 
электронды үкімет пор-
талының жұмыс істеу 
алгоритмін біліп, элек-
трондық құжаттар, 
цифрлық қолтаңба 

сияқты терминдермен танысып, мемлекеттік қыз-
меттерді электрондық форматта алу үрдісін үйрене 
алады.

Орта есеппен жыл сайын мектепті 140 мың оқушы 
тәмамдайды десек, мемлекеттік қызметтерді ХҚО-ға 
бармай-ақ алуды білетін «цифрлық» ұрпақ саны осы-
лайша жыл өте көбейіп отырады. Оның үстіне, ол 
балалар ата-аналарына, ата-әжелеріне электронды 
үкімет порталын қолдануға көмектесе алады. Бұл халық 
арасында цифрлық сауаттылық көрсеткішінің артуына, 
сөзсіз, әсер етеді.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ НЕГІЗДЕРІ 
МЕКТЕПТЕ ҮЙРЕТІЛЕДІ

Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» выступила с инициативой о включении 
в школьную учебную программу подразделов о работе 
на портале электронного правительства. Данное предло-
жение поддержало Министерство образования и науки 
РК и уже подписан соответствующий приказ.

Таким образом, будут внесены изменения в базовую 
учебную программу для учеников 11 класса. В программу 
предмета «Информатика» предусмотрено внедрение 
подраздела «Об электронном документе  и электронно- 

цифровой подписи» в раздел «Информационная 
безопасность», а также подраздела «Портал электрон-
ного правительства» в раздел «Современные тенденции 
развития информационных технологий».

К слову, в Казахстане назрела необходимость в обу-
чении навыкам пользования порталом электронного 
правительства со школьной скамьи, поскольку в ЦОНах 
работа по обучению граждан пользованию порталом 
egov.kz уже проводится. Основная цель обучения состоит 
в том, чтобы люди умели правильно использовать ЭЦП, 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СО 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
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E-GOVERNMENT FROM SCHOOL
The State Corporation “Government for Citizens” has 

taken the initiative to include in the school curriculum sub-
divisions about work on the E-Government portal. This 
proposal was supported by the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan and the relevant 
order has already been signed.

Thereby, changes will be made to the basic curriculum 
for pupils in grade 11. The program of the subject 
“Computer sciences” provides for the introduction of 
the subsection “On electronic document and electronic 
digital signature” in the section “Information Security”, 
as well as the subsection “Portal of E-Government” in the 
section “Modern trends in the development of information 
technology”.

By the way, in Kazakhstan, there is a need to learn how 
to use the E-Government portal from school, since the PSCs 
is already working on training citizens to use the egov.kz 
portal. The main purpose of the training is to ensure that 
people know how to correctly use EDS, safely store it and 
learn how to receive information on their own.

It is worth noting that the introduction of subdivisions 
“Electronic-digital signature” and “E-Government portal” 
will be done in stages, while the Government for Citizens 
is ready to assist in the preparation of training materials 
for them.

These measures will increase the level of digital literacy 
of schoolchildren and relieve the queues at the PSCs, 

because an average of 140,000 graduates finish school in 
one year in Kazakhstan. It will not be superfluous for anyone 
to have basic knowledge of using the E-Government portal 
and put them into practice.

By the way, at present, the State Corporation 
“Government for Citizens”, within the framework of 
the “Digital Kazakhstan” program, is actively engaged in 
teaching citizens digital knowledge. In 2018, 16 digital 
public service centers were opened, in the classrooms of 
which special courses are held. They have already gained 
knowledge of more than 5 thousand people.

As well as, employees of the Government for 
Citizens trained over 3.5 thousand trainers from 
among the employees of Mayor’s Offices, who in turn 
provided training for using the egov.kz portal to over 
686 thousand citizens.



Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру бүгінде 
фронт-офис қызметкерлеріне жүктелген ең үлкен 
міндет. 2018 жылы «Азаматтарға арналған үкімет» мем-
лекеттік корпорациясы еліміздің 16 өңірінде цифрлық
халыққа  қызмет  көрсету орталықтарын ашты. Цифрлық 
ХҚО — азаматтардың электрондық мемлекеттік қызмет-
терді  өз бетінше, оператор мамандардың қатысуынсыз 
ала алатын фронт-офистың жаңа үлгісі. Цифрлық ХҚО 
жұмысы толықтай автоматтандырылған.

Мұнда азаматтар тегін «Цифрлық сауат ашу» курс- 
тарына қатысып, электрондық үкімет порталымен 
жұмыс істеу дағдыларын үйрене алады. Осы күнге 
дейін 5 мыңнан астам адам аталмыш курстардан өтіп, 
egov.kz электронды үкімет порталымен жұмыс істеуді 
үйренді. Бүгінде цифрлық сауатын арттырған азамат-
тарға тиісті сертификаттар да беріледі. Оған қоса, 
2018 жылы мемлекеттік корпорацияның ұйымдас- 
тыруымен «Электрондық үкімет және электрондық 
мемлекеттік қызметтер» курсынан жергілікті атқа-
рушы органдардың 3500 өкілі өтті. Олар, өз кезегінде, 
жаттықтырушы мәртебесін алып, алған білімдерін 
686 мың азаматқа үйретті.

Жыл соңына дейін Түркістан облысы, Семей, 

Ақтөбе қалаларында цифрлық ХҚО ашу жоспарланған. 
Бұған қоса Алматы шаһарында да толыққанды цифр- 
лық орталықты іске қосу көзделіп отыр.

ЦИФРЛЫҚ ХҚО – ЦИФРЛЫҚ 
БОЛАШАҚ НЫШАНЫ

ЦИФРОВЫЕ ЦОНЫ РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ 
ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА

На сегодняшний день в Казахстане функциони-
руют 16 цифровых центров обслуживания населения 
в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также 
в областных центрах. До конца текущего года пла-
нируется открыть цифровые ЦОНы в Туркестанской 
области, Семее и запустить полноценный центр 
электронных услуг в Алматы.

Цифровой ЦОН — это фронт-офис, где граж-
дане могут получать электронные государственные 
услуги самостоятельно, без участия «живых» опера-

торов. При формировании цифрового государства 
важной составляющей является заинтересованность 
граждан в обучении электронным новшествам, 
поэтому работа цифровых ЦОНов полностью 
автоматизирована.

С увеличением электронных услуг, госкорпо-
рация проводит мероприятия по обучению граждан 
навыкам получения онлайн госуслуг и повышению 
цифровой грамотности в целом. В этих целях 
модернизируются все ЦОНы по республике. До 60% 28
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DIGITAL PSC� OPERATE IN ALL CITIES OF 
KAZAKHSTAN

Currently, there are 16 digital service centers in 
Kazakhstan in Nur-Sultan, Almaty and Shymkent cities, 
as well as in regional centers. By the end of this year, it is 
planned to open digital PSCs in the Turkestan region, Semey 
and launch a full-fledged e-services center in Almaty.

Digital PSC is a front office where citizens can receive 
electronic Public services independently, without the 
participation of “live” operators. When forming a digital 
State, an important component is the interest of citizens in 
learning electronic innovations, so the operation of digital 
PSCs is fully automated.

With the increase in electronic services, the State 
Corporation is taking measures to educate citizens on how to 
obtain online Public services and improve digital literacy in 
general. To this end, all PSCs in the Republic are being 
upgraded. The zone of the self-service sector is increasing 
to 60%, where consultants teach citizens how to self-use the 
E-Government portal.

Recall that at present, of the 752 Public services 
available in the register, 506 services or 67% are available in 
electronic format. Every year the share of electronic services 
will grow and in 2020 it should reach 90%.

увеличивается зона сектора самообслуживания, где 
консультанты обучают граждан самостоятельному 
пользованию порталом электронного правительства.

Напомним, в настоящее время из имеющихся 

в реестре 752 госуслуг, 506 услуг или 67% доступны 
в электронном формате. С каждым годом доля элек-
тронных услуг будет расти и в 2020 году она должна 
достигнуть 90%.
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Халыққа қызмет көрсету орталығына еш құжатсыз 
келуге де болады. Мұнда сізге қажетті анықтамаларды 
алу үшін саусағыңыздың ізі ғана жеткілікті. «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы биометрия 
жобасын алғаш рет Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 
2018 жылдың желтоқсанында пилоттық тәртіпте іске 
қосты. Жыл басынан бері биометрия әдісі Қызылорда 
тұрғындары үшін де қолжетімді.

Биометрия жүйесіне сәйкес, жеке басын растайтын 
құжатсыз-ақ, мекенжай мен жылжымайтын мүлікке тір-
келген құқықтар туралы анықтамаларды саусақ іздерін 
пайдалана отырып алуға болады. Болашақта тағы елу 
анықтама түрі осы тәсілмен қолжетімді болады.

Азаматтарды бір жүйеге тіркеу үшін арнайы планшет 
қолданылады. Биометриялық мәліметтерін қалдыруға 
ниетті адамдар алдымен тиісті келісімге қол қояды. Кейін 
бет-әлпеті сканерленіп, ол сурет жеке құжаттағы фотомен 
сәйкестендіріледі, оған қоса оң және сол қолдарының 
сұқ саусақтарының іздері түсіріледі. Бүкіл әлемде қолда-
нылатын биометриялық деректер базасына мәліметтерді 
оператордың көмегімен бас-аяғы 5 минуттың ішінде 
енгізуге болады.

Аталған үш қала бойынша бүгінде биометрия база-
сына 6 мыңнан астам адам тіркелді. Олар, өз кезегінде, 
3 мың реттен аса түрлі анықтамаларға өтініш берген.

Жаңа жүйе азаматтардың дербес деректерінің қорға-
луын күшейтеді, өз бетінше алынатын қызметтер санының 
артуына әсер етіп, бөгде азаматтардың жалған анықтама 
алу фактілерін болдырмайды.

Айта кетейік, биометрия базасы қаржы, коммер-
циялық қызмет көрсету және қауіпсіздік салаларында, 
сондай-ақ ғимаратқа кіру жүйесінде пайдаланылуы мүмкін. 
Шетелдік тәжірибеде биометрия әдісін Ұлыбритания, 
Үндістан, Нидерланд королдігі ұтымды пайдалануда.

Биометрия жобасы қыркүйек айына дейін еліміздің 
барлық қаласында жүзеге асырылатын болады.

БИОМЕТРИЯ – МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТЕР ЕШ ҚҰЖАТСЫЗ

Сәбит Ибадулла, «Ақпараттық технологиялар орталығының» директоры, 
Қызылорда қаласы

Әлем жаппай цифрлық форматқа көшуде. Ал биометрия цифрландырудың маңызды элементі 
болып табылады. Осындай жаңашылдықтың жаршысы «Азаматтарға арналған үкімет» Нұр-Сұлтан, 
Алматы қалаларынан кейін Қызылорда тұрғындарына мемлекеттік қызметтерді саусақ ізімен алуға 
мүмкіндік жасағаны – аймақ үшін үлкен жетістік. Бұған дейін тәжірибе алдыңғы қатарлы, дамыған 

елдерде қолданылып келсе, енді бұл заманауи әдіс қызылордалықтарға да қолжетімді болды. 
Алғашқылардың бірі болып мен де ақпараттық жүйеге саусақ іздерімді енгізіп, анықтама алып көрдім. 

Өте ыңғайлы, әрі тиімді.30
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ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ ЛИЦА И 
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

Мирас Туляков, житель г. Нур-Султан 

Недавно прочитал в газете, что скоро можно будет получать государственные услуги без удо-
стоверения личности, нужно лишь зарегистрировать свои биометрические данные. По счастливой 
случайности узнал, что оставить их можно в цифровом ЦОНе, который находится как раз возле моего 
дома на территории EXPO. Я так обрадовался и в тот же день пошел туда. Мне просканировали лицо и 
отпечатки пальцев, прям как в айфоне. Это так радует, когда твое государство не стоит на месте, а идет 
в ногу со временем!
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В Казахстане  стартовал пилотный проект по 
оказанию государственных услуг посредством биометри-
ческих параметров. Он подразумевает использование 
лица и отпечатков пальцев услугополучателей при иден-
тификации личности в ЦОНах и на портале электронного 
правительства, без предъявления личных документов 
или ЭЦП.

Внедрение биометрической идентификации 
позволит казахстанцам получать государственные 
услуги, исключая риски идентификации полу-
чателей по чужим документам. Регистрация 
пользователей в биометрической базе данных 
проводится на добровольной основе и только 
после этого граждане могут использовать свои 
данные для получения госуслуг. 

К слову, оставить отпечатки пальцев и отска-
нировать лицо пока можно во фронт-офисах 
госкорпорации в городе Нур-Султан – это Центр 
электронных услуг на территории EXPO, в отделе 
№1 на пр. Мангилик Ел, 30 и Цифровом ЦОНе 
на ул. Сауран, 7, отделе ЦОН Бостандыкского 
района города Алматы и отделе №1 г.Кызылорды. 
В будущем проект распространится и на другие 
регионы республики.

Сейчас посредством биометрических данных 
можно получить адресную справку и справку об 
отсутствии (наличии) недвижимого имущества. 
Но уже в ближайшем будущем посредством 

биометрических данных будут доступны еще 42 вида 
информационных справок.

С момента запуска пилотного проекта уже более 6 
тысяч человек изъявили желание оставить свои биоме-
трические данные. Кроме того, около 3 тысяч человек 
уже получили услуги с помощью отпечатков пальцев.



RECEIVING SERVICES USING FACE AND 
FINGERPRINTS

A pilot project on the provision of Public services 
through biometric parameters has been launched in 
Kazakhstan. It involves the use of the face and fingerprints 
of service recipients when identifying individuals in the 
PSCs and on the E-Government portal, without presenting 
personal documents or EDS.

The introduction of biometric identification will allow 
Kazakhstan residents to receive State Services, eliminating 

the risks of identifying recipients 
by other people’s documents. 
Registration of users in the biometric 
database is carried out on a voluntary 
basis and only after that citizens can 
use their data to obtain State Services.

By the way, while you can 
leave fingerprints and scan your 
face in the front offices of the State 
Corporation in Nur-Sultan city, this is 
the Electronic Services Center in the 
EXPO territory, in department No. 
1 on MangilikYel Ave., 30 and Digital 
PSC on Sauran street, 7, a department 
of the PSC of the Bostandyk district 
of Almaty city and department No. 
1 of the Kyzylorda city. In the future, 
the project will be extended to other 
regions of the Republic.

Now through biometric data you 
can get an address certificate and a 

certificate of the absence (presence) of real estate. 
But in the near future, another 42 types of information 
sheets will be available through biometric data.

Since the launch of the pilot project, more than 
6 thousand people have expressed a desire to leave their 
biometric data. In addition, about 3 thousand people 
have already received services using fingerprints.

Akbota Alibekkyzy, resident of Almaty city:

I have to often attend PSCs in connection with my activities. Once in a hurry, I forgot to bring ID cards 
with me. Accordingly, without documents I could not get a service that day, consider all the plans have 
changed. It was then that I first learned that it was possible to get certificates and other services using my 
biometric data. Employees of the PSC told me in detail about this innovation, and the next day I came to 
register in the biometric database. Since then, I have been convinced once again that it is convenient and 

reliable to receive biometrics services. I calmly out of turn get my certificates, do not even worry about the 
passport forgotten at home.
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КӨШІ-ҚОН ҚЫЗМЕТТЕРІ БІР ОРТАЛЫҚТАН

Еліміздің 13 қаласында ашылған көші-қон қыз-
меттерінің орталығы арқылы алғашында еңбек 
мигранттары жұмыс істеу рұқсатын рәсімдеп, жеке 
сәйкестендіру нөмірін ғана алатын. Енді миграциялық 
ХҚО арқылы шетелдіктерге тағы бірқатар қызмет көр-
сетілетін болады. Мәселен, Қазақстан Республикасына 
уақытша келетін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар көші-қон қызметтері орталығының қызметіне 

жүгіне алады. 
Бұған дейін бұл қызмет тек ҚР ІІМ көші-қон коми-

теті тарапынан көрсетілетін.
18 ақпаннан бастап көрсетіле бастаған жаңа қызмет 

түрін пайдалану үшін шетелдік азаматтың өзімен бірге 
келесі құжаттары болуы тиіс:

— ҚР аймағына кіруге визасы бар шетелдіктің 
не азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәланды-
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Абдуллазаде Саид Фикрат Оглы, Әзірбайжан азаматы

Мен бес жылдан бері Қазақстан мемлекетінде тұрамын, отбасым Әзірбайжанда. Петропавл қала-
сындағы мейрамханада аспаз болып жұмыс істеймін. Келушілер үшін шығыс тағамдарын әзірлеймін. 
Мұндағы жалақы мөлшері өте жақсы, отанымда қалған отбасымды қамтуға жеткілікті. Қиырда жүріп 
еңбектенген оңай емес, жанұяңның қамын ойласаң, бәріне де дайын екеніңді түсінесің. Жыл сайын 
тоғыз айға еңбек ету рұқсатын рәсімдеймін, қалған уақытты Бакуде отбасыммен өткіземін. Миграция 
орталығының ашылуы бірқатар құжатты дайындау процесін жеңілдетті. Бұрын ол үшін бүкіл қаланы 
аралап, бірнеше күн жұмсайтынбыз. Шетел азаматтарына осындай ыңғайлы орталық құрғаныңыз үшін 
қуаныштымын. Мұнда келген сайын қанша уақытымды үнемдегенімді ойлап, риза боламын. 
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ратын жарамды құжаты;
— Шекараны кесіп өткені туралы белгісі бар 

көші-қон картасы;
— Еркін түрде жазылған қолдаухат.
Қызмет алушылар ҚР аймағына 6 айдан артық 

мерзімге келетін болса, қосымша толтырылған 2 мекен-
жайға келу парағын, келу парағына толтырылған 
статистикалық есепке алу талоны мен 3,5*4,5 көлемін-
дегі бір фотосурет тапсыруы керек.

Миграциялық ХҚО арқылы шетелдіктер бір күннің 
ішінде тіркеуге тұра алады. Мұндай орталық мемле-
кеттік қызметтерді жылдам әрі еш кедергісіз алуға 
мүмкіндік береді, жемқорлық әрекетіне жол бермейді.

Одан бөлек, болашақта миграциялық ХҚО арқылы 
өзге елге тұрақты тұруға шығатын азаматтар құжат-
тарын рәсімдей алады, сондай-ақ онда ҚР визаларын 
беру бойынша қабылдаушы тұлғалардың шақыруларын 
қабылдау және келісу жұмыстары жүргізілетін болады.
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Ризо Нусурдинов, гражданин Таджикистана, дизайнер-декоратор

С Казахстаном жизнь связала меня давно. Я занимался бизнесом в области создания декораций 
в Алматы. Два года назад решил уехать обратно в Таджикистан. Но недавно меня снова пригласили 
сюда работать. И я вернулся. За время моего отсутствия многое изменилось. Особенно порадовали 
изменения в части регистрации иностранных граждан. То, что раньше делалось в течение 2–3 дней, 
в миграционном ЦОНе делается за 2–3 часа. Для занятых людей очень важна скорость оформления 

документов и меня, как трудового мигранта, это особенно радует.

РАСШИРИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
МИГРАЦИОННЫХ ЦОНОВ 

Теперь лица без гражданства и иностранцы, временно 
пребывающие на территории РК могут пройти регистрацию 
в миграционных ЦОНах. До этого, услуга предоставлялась 
территориальными подразделениями Министерства вну-
тренних дел.

Таким образом, в настоящее время через миграци-
онные ЦОНы оказываются 
такие услуги, как выдача 
и продление разрешений 
на трудовую деятельность 
мигрантам, формиро-
вание ИИН и регистрация 
иностранцев и лиц без 
гражданства, временно 
пребывающих в РК. 
В ближайшем будущем 
в миграционные ЦОНы 
также будут переданы 
услуги по приему и согла-
сованию приглашений 
принимающих лиц 
по выдаче виз Республики 
Казахстан, а также оформ-
лению документов 
на выезд за пределы РК на ПМЖ.

Для регистрации мигрантам необходимо предоста-
вить действительный документ, удостоверяющий личность 
иностранца либо лица без гражданства с визой на въезд 
и пребывание в РК, миграционную карточку с отметкой 
о пересечении границы, а также заполнить ходатайство в про-

извольной форме. Для регистрации услугополучателей, срок 
временного пребывания которых больше шести месяцев 
дополнительно предоставляются два заполненных адресных 
листка прибытия, заполненный талон статучета к листку 
прибытия, фото размером 3,5*4,5. Срок оказания госуслуги — 
1 рабочий день.

К слову, создание 
в 2018 году миграционных 
ЦОНов вывело оказание 
госуслуг иностранным 
гражданам на новый уро-
вень. Ранее на выдачу 
и продление разрешений 
на работу мигрантам при-
ходилось тратить от трех 
до пяти дней, теперь этот 
процесс осуществляется 
через миграционные ЦОНы 
в течение двух часов. Здесь 
трудовым мигрантам 
оказываются все необхо-
димые услуги, включая 
медицинский осмотр, дак-
тилоскопию, оформление 

страхового полиса и присвоение ИИН. Ожидается, что с упро-
щением процесса получения госуслуг иностранцами будут 
минимизированы и коррупционные риски в этой сфере.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 
13 миграционных ЦОНов. Открытие еще 4 запланиро-
вано до конца текущего года.



Valizhon Urinov, citizen of Uzbekistan

“My family is waiting for me at home. Wife and three sons. I cannot say that there is no work in Uzbekistan. 
There is. But here it is more profitable for me to work. Yes, I don’t see my family for two or three months, but I 
have the opportunity to support it. I take breaks between labor seasons.I go on a “vacation” home. I honestly 
say, I am pleased with the fact that a migrant PSC appeared in the region. He came, issued all the necessary 
documents in one place, here and paid the state duty immediately at the checkout. Isn’t that convenient? 
Conveniently. Yes, and PSC employers smiling, patient, always tell me how to fill out forms. Someone comes 
to Kazakhstan for the first time, they need support. By the way, I’m leaving home tomorrow. To the family. Two 
months later, the construction season will start just active, I will return to you in Kazakhstan. And again, I will 
come to the migration PSC, so we’ll meet again”.

THE LIST OF SERVICES OF MIGRATION PSC�
HAS BEEN EXPANDED

Now stateless persons and foreigners temporarily 
staying on the territory of the Republic of Kazakhstan can 
be registered at the migration PSCs. Prior to this, the service 
was provided by the territorial divisions of the Ministry 
of Internal Affairs.

Thus, at present, such services as the issuance and 
renewal of work permits to migrants, the formation of IIN 
and the registration of foreigners and stateless persons 
temporarily staying in the Republic of Kazakhstan are 
provided through migration PSCs. In the near future, the 
migration centers will also receive services on receiving and 
coordinating invitations of recipients for issuing visas to the 
Republic of Kazakhstan, as well as paperwork for leaving the 
Republic of Kazakhstan for permanent place of residence.

To register, migrants must provide a valid document 
proving the identity of a foreigner or stateless person with 
a visa to enter and stay in the Republic of Kazakhstan, a 
migration card with a mark about crossing the border, 
and also fill out an application in an arbitrary form. For 
registration of service recipients, the period of temporary 
stay of which is more than six months, two completed 
arrival address sheets are additionally provided, a 
completed registration certificate for the arrival sheet, a 
photo of 3.5 * 4.5. The deadline for the provision of Public 
services is 1 working day.

By the way, the creation in 2018 of migration PSCs 
brought the provision of Public services to foreign citizens 

to a new level. Previously, migrants had to spend from 
three to five days to issue and renew work permits, now 
this process is carried out through the migration PSCs 
for two hours. Here, all necessary services are provided 
to migrant workers, including medical examinations, 
fingerprinting, insurance policy and assignment of IIN. 
It is expected that with the simplification of the process of 
obtaining Public services by foreigners, corruption risks in 
this area will be minimized.

Currently in Kazakhstan there are 13 migration PSCs. 
The opening of another 4 is scheduled before the end of 
this year.
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КӘСІБИЛІК БАР ЖЕРДЕ АБЫРОЙ БИІК

Журналдың «Әрқашан жаныңызда» тұрақты айда-
рында біз сіздерге мемкорпорацияның фронт-офистерін 
таныстырып келеміз. Буклеттің осы санында «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алматы 
қаласындағы Агрохимиялық, топырақты зерттеу және 
кешенді іздестіру жұмыстары департаментінің ұжымы 
туралы жазуды жөн көрдік. Департамент жерге орналас- 
тыру жұмыстарының іргетасын қалыптастырып, зерттеу 
сапасын арттырудың тың тәсілдерін бекітті. Саладағы 
көпжылдық тәжірибесінің арқасында мекеме осы 
нарықтағы көшбасшылардың қатарынан көрініп келеді. 
Бүгінде «Теңізшевройл», «КИНГ», «Бейнеу-Шымкент газ 
құбырлары», «KEGOC» секілді отандық және шетелдік ірі 
компаниялар мемлекеттік корпорацияның сенімді серік-
тесіне айналған.

Департамент қызметінің негізгі бағыты — жер 
учаскелерін   бөлу  және   сәйкестендіру  құжаттарын  
дайындау, елдімекендердің шекараларын бекіту, жерге 
орналастыру жобаларын әзірлеу, топырақ-мелиора-
тивтік іздестірулерді жүргізу, шаруа қожалықтарының 
жерлерін құжаттандыру, топырақ зерттеу бойынша зерт-
ханалық жұмыстарды жүргізу. Сондай-ақ департамент 
мемлекеттік органдарға Қазақстан аумағындағы жердің 
жай-күйі мен пайдаланылуы туралы жиынтық талда-
малы есептерді тұрақты негізде ұсынып келеді.

Қазіргі уақытта департаменттің қызметі заманауи 
технологияларға көшіп, қызмет көрсетудің жаңа сатысына 

шықты — жұмыс үдерісі толықтай цифрлық форматқа 
көшірілуде. Соның нәтижесінде мемлекеттік жер кадас-
трының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (МЖК 
ААЖ) әзірленіп, өнеркәсіптік пайдалануға енгізілді.

Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты жер 
ресурстары комитетінің автоматтандырылған ақпа-
раттық жүйесінің басты провайдері — «Азаматтарға 
арналған үкімет». Мемлекеттік корпорация мемлекеттік 
жер кадастрының деректер қорын жүргізу және жүйелеу, 
ақпарат жинау, енгізу жұмыстарын атқарады. Бұл ақпа-
раттық жүйенің деректерін тек мемлекеттік органдар 
ғана емес, сондай-ақ мүдделі заңды және жеке тұлғалар 
электрондық жер-кадастрлық карталар және жер кадас- 
тры мәліметтерінің www.aisgzk.kz сайты арқылы онлайн 
пайдалана алады.

Мамандар соңғы жылдары жастардың топырақтану 
мамандығына қызығушылығы артқанын айтады. Осыған 
орай, департамент басшылығы Алматы аграрлық 
университеті, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Каспий уни-
верситеті секілді бірнеше жоғары оқу орындарымен 
меморандумға қол қойды. Бүгінде корпорацияның 
білікті мамандары студенттердің тәжірибесі мен білімін 
шыңдауда.

Сондай-ақ департамент жанында 40 жылдық тарихы 
бар Қазақстандағы әралуандығы мен маңыздылығы 
бойынша екінші болып табылатын бірыңғай гербарий 
қоры жұмыс істеп тұр.38
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ВСЕГДА РЯДОМ
«Всегда рядом» наша постоянная рубрика, 

в которой мы рассказываем о подразделениях госкор-
порации. И сегодня мы хотим вас познакомить 
с коллективом Департамента агрохимических, почвенных 
обследований и комплексно-изыскательской работы. 
За годы деятельности департаментом сформирован фун-
дамент землеустроительных работ, изменился подход 
к качеству и способам исследований. Многолетний опыт 
в данной сфере позволил коллективу завоевать на рынке 
исследований лидирующие позиции. В настоящее время 
такие крупные компании, как «Тенгизшевройл», «КИНГ», 
«Газопровод Бейнеу-Шымкент», «KEGOC» и другие 
организации ценят партнерство с департаментом за про-
фессионализм и надежность.

Отвод земельных участков и изго-
товление идентификационных документов, 
установление границ населенных пунктов, проведение 
почвенно-мелиоративных изысканий и составление 
проектов рекультивации земель, паспортизация 
земель крестьянских хозяйств, создание электронных 
земельно-кадастровых карт учетных кварталов, 
лабораторные работы по исследованию почв грунтов — 
основное направление деятельности департамента. 
Также, на постоянной основе составляются сводные 
аналитические отчеты о состоянии и использовании 
земель на территории Казахстана для госорганов.

В настоящее время разработана и введена 
в промышленную эксплуатацию автоматизированная 
информационная система государственного земельного 
кадастра (АИС ГЗК). Отметим, что АИС ГЗК — это инфор-
мационная система Комитета по земельным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства. Госкорпорация 
«Правительство для граждан» является провайдером 
системы по внедрению, сопровождению, сбору, 
систематизации и ведения базы данных государствен-
ного земельного кадастра. Данными АИС ГЗК могут 
пользоваться не только государственные органы, 
но и заинтересованные юридические и физические 
лица. Данные АИС ГЗК, а именно электронные земель-
но-кадастровые карты и сведения земельного кадастра 
доступны онлайн на сайте www.aisgzk.kz.

Увеличение объемов работ явилось залогом при-
влечения молодежи в ряды специалистов. За последние 
годы заметно обновился возрастной состав работников. 
Наблюдается большой интерес со стороны молодежи 
к профессиям почвоведа и землеустроителя.

В связи с этим, департамент агрохимических, 
почвенных обследований и комплексно-изыскатель-
ской работы заключил меморандумы с Алматинским 
аграрным университетом, Казахским Национальным 
университетом им. Аль-Фараби, Каспийским универ-
ситетом. Магистранты и студенты каждый год проходят 
производственную практику, многие в последующем 
устраиваются на работу. Опытные специалисты депар-
тамента с удовольствием делятся профессиональными 
навыками и знаниями.

При департаменте функционирует Единый 
Гербарный Фонд, который является вторым по много-
образию и значимости в Казахстане. Фонд содержит 
более 10 тысяч видов кормовых растений, среди 
которых лекарственные, редкие и исчезающие виды 
растений. В настоящее время гербарий оцифрован, 
а также сформирован каталог для быстрого нахож-
дения растений.
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Бүкіл саналы ғұмырын жер саласының дамуына 
арнаған жан. Бүгінде 58 жасты еңсерген ел ағасы 
Мұхамбетжан Сүйіндіковтің жерге орналастыру, зерттеу 
саласында жүргеніне 36 жыл. Осы уақыт ішінде тәжірибелі 
маман таңдаған кәсібінің жылдар өте қалай дамып келе 
жатқанының куәсі.

«Жерге орналастыру, зерттеу жұмыстарына заманауи 
цифрлық технологияларды енгізу — саланың неғұрлым 
тиімді дамуына ықпал етті. Кезінде біз жер учаскелерінің 
шекарасын картаға сызып, оның көлемін планиметрмен 
өлшеп шығаратынбыз. Саланы цифрландыру жерге орна-
ластыру жұмыстарын жүргізуді ыңғайлы, тез әрі тиімді 
етті. Спутниктік құралдардың жəне ARC GIS графикалық 
бағдарламасының арқасында бүгінде нақты мәліметтер 
базасы жасақталуда. Онда жер телімі туралы толық 
ақпарат жинақталады, кез келген азамат ашық алаңда 
өзіне керекті мәліметті ала алады», — дейді маман.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» 
ТҰЛҒАЛАРЫ

Өз кәсібінің қыр-сырын жақсы меңгерген 
Мұхамеджан Есқожаұлы Тәуелсіз Қазақстанның көршілес 
елдермен шекарасын қайта анықтау, белгілеу бойынша 
делимитациялық жұмыстарында өз қолтаңбасын қал-
дырған. Нақтырақ айтқанда, 2003–2004 жылдары ол 
Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы мемлекеттік 
шекараны нақтылау жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құрамында болып, Ташкент қаласында өткен мемлекеттік 
келісім актісіне қол қою рәсіміне қатысқан. Сонымен 
қатар 2007 жылы Қазақстан-Ресей мемлекетаралық 
комиссия құрамында атқарған жұмысы да ерен. Бұл жолы 
Мұхамеджан аға Ресей мемлекетінің Байқоңыр кешенінен 
ғарышқа ұшырылатын зымырандардың Қызылорда мен 
Қарағанды облыстарының шектесетін жерлерін зерттеп, 
шекараны нақтылау бойынша жұмыстардың басы- 
қасында жүрген.

Сыр елінің тумасы М. Сүйіндіков жоғарғы оқу орнын 
1983 жылы жерге орналастыру инженері мамандығы 
бойынша тәмәмдап, алғашқы еңбек жолын Шиелі маман-
дандырылған механикалық колоннасында бастаған. 
Қазіргі таңда мемлекеттік корпорацияның Қызылорда 
облысы бойынша филиалында жерге орналастыру, мони-
торингілеу және зертханалық зерттеу басқармасының 
басшылығын қолына алып, абыройлы еңбек етуде.

Майталманның ел алдындағы еңбегі республикалық, 
облыстық деңгейде марапатталды, «Еңбек ері» төсбелгісі 
берілді. Бүгінде ол өсіп-өнген отбасында 5 ұл-қыз тәрбие- 
леп, 7 немере бағып отырған асқар тау әке.

Ең қызығы, әріптесіміздің ағасы, інісі, қарындасы 
және әйелі де жерге орналастыру мамандығының иесі. 
Отбасылық жалпы еңбек өтілі 138 жылды құраған бере-
келі әулет бүгінде өнегесімен көпке үлгі.

Зейнеткерлікке «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының Маңғыстау облыстық 
филиалынан шыққан Лидия Кривошееваның жерге 
орналастыру саласындағы жалпы өтілі 45 жыл. Жарты 
ғасырға жуық уақытта кәсіпорынның атауы, құрылымы 
өзгерсе де Лидияның өзі таңдаған мамандығына деген 

құрметі сол қалпы. Қызметін қарапайым инженерліктен 
бастаған ол, бөлім бастығы, кәсіпорын директоры лауа-
зымдарын абыроймен атқарды.

Ол өмірлік жары Геннадий Тимофеевичті де осы 
саладан жолықтырды. Ерлі-зайыпты Кривошеевтер 
қол ұстаса жүріп, атақ-абырой, дос-жаран жинады. 40
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН В ЛИЦАХ
В рубрике «Правительство для граждан» в лицах» 

мы рассказываем о наших лучших работниках.
В марте сотрудники земельного кадастра 

госкорпорации отмечали свой профессиональный 

праздник — День землеустройства, геодезии и карто-
графии. К слову, в этом блоке госкорпорации работают 
более двух тысяч человек. Некоторые из них занимаются 
вопросами землеустройства не то, что годами — десяти-
летиями, некоторые — трудятся здесь династиями.

Одним из таких примеров является династия зем-
леустроителей с необычной фамилией Ковека.

Владимир Ковека по специальности — агроном. 
За 32 года работы о выборе профессии он не пожалел 
ни разу. «Почвовед — это настоящая мужская работа. 
Это поле, романтика, жизнь в палатках, пища, приготов-
ленная на костре. Работа нелегкая, а потому мужская. 
Неделями в поле, надо копать ямы для того, чтобы 
исследовать почву, и все это несмотря на погодные 
условия. Нелегко, но без этого уже никак», — делится 
Владимир Федорович.

Сегодня среди коллег Владимира Федоровича и его 
сын Константин. С 16 лет он стал ездить с отцом в коман- 41
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Лидия камералдық жұмыспен айналысса, жол-
дасы далалық жұмыстарды ұқыптылықпен атқарды. 
Отбасында ұл-қыз тәрбиелеп өсірді.

90-шы жылдардағы аумалы-төкпелі заманда 
көп мекемелер көлденең қиындықтарға шыдамай, 
жабылып қалып жатты. Лидия ханым басқарған ұжымда 
да тапсырыс болмай, жұмысшыларға айлап жалақы 
төленбеді. Алайда өз ісіне адал басшы мекеме қызмет-
керлерінің негізгі құрамын сақтап қалды.

Бірде жолдасы әріптестерімен Бейнеу ауданына 
шаруашылық меңгерушілердің шекарасын тексеруге 
шыққан болатын. 70-ші жылдары қонақүй деген ауыл 
тұрмақ, қалада да болмайтын. Жұмысқа беріліп кеткен 
мамандар, ауылдан ұзап кеткенін кеш қарайған кезде 
бір-ақ білген. Маң далада түнеуге аң-құстан жүрексініп 
тұрғанда, сол елдімекенді жақсы білетін жанындағы 
әріптесі сенімді дауыспен «Жүріңіз, мен сізді қазір 
қонақүйге апарамын», — деп уәде етеді. Айдалада 
қонақүйдің барына санасы сенбегенімен, үмітін 
үзбеген оның әріптесінің соңынан еруден басқа амалы 
қалмайды. Сөйтсе, қонақүй дегені қазақи зираттың 
басы болып шығады. Амал жоқ, қос әріптес сол жерге 

қонып, таңертең  жұмыстары жалғастырады.
«Жұмысымыз көбіне сыртта болған соң, жай-

лылықты онша қажет 
ете бермейтінбіз. 
Кейде қараңғыда 
жол таппай, көлікке 
түнеп, таңертең бір 
келе түйенің орта-
сында оянған кезіміз 
де болды. «Құдайы 
қонақпыз» деп жолда 
кездескен ауылға 
түссең, қолынан 
келген көмегін 
аямайды, үйінде 
бар дәмін алдыңа 
тосады. Өз басым 
қазақтың қонақжай-
лылығының талай 
куәсі болдым», — деп сағынышпен еске алады бүгінде 
еңбегінің зейнетін көріп отырған сала ардагері.



дировки, изучал особенности почв во всех уголках 
Костанайской области.

«Сначала почвоведы во главе с отцом проводят 
обследование, а потом к работе приступаем мы — 
я и мои коллеги-геоботаники. Главное в нашей с папой 
работе — это знания. Диплома мало. Многое надо знать, 

учитывать, анализировать. Но я всегда знаю, что, если 
моих знаний недостаточно, на выручку всегда придет 
многолетний опыт отца», — делится Константин.

В марте семья Ковека отмечала один профессио-
нальный праздник на двоих. А вы бы хотели, чтобы ваши 
дети унаследовали и продолжили вашу профессию? 

FACES OF THE GOVERNMENT FOR CITIZENS
become the Head of the Information Systems Department 
at the Zhambyl branch of the State Corporation 
“Government for Citizens”.

How colleagues respond, Irina Valeryevna is 
distinguished by her literacy and exactingness. The 
grandmother of a beautiful granddaughter and a 
professional in her own business — over the years of her 
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Самат Сарсенов работает в землеустроительной 
отрасли уже сорок лет. Окончив Целиноградский 
сельскохозяйственный институт и получив про-
фессию инженера-землеустроителя, Самат 
Шымырбекович начал трудовую деятельность инже-
нером в Шымкентском филиале проектного института 
«Казгипрозем». Грамотность и ответственность моло-

дого специалиста не остались незамеченными. 
В разные годы он занимал посты начальника отдела 
сельскохозяйственных исследований, заместителя пред-
седателя Комитета управления земельными ресурсами 
по ЮКО, замдиректора межрегиональной земельной 
инспекции по Жамбылской, Кызылординской и Южно-
Казахстанской областей, директора деапартамента 
государственного контроля за использованием 
и охраной земель, руководителя управления государ-
ственного контроля за использованием и охраной 
земель Министерства сельского хозяйства.

Сарсенов из тех, кто привык работать на совесть, 
на ком держится производство, на кого можно поло-
житься. За любовь к своей работе и верность профессии 
он награжден орденом «Құрмет», почетной гра-
мотой Президента РК, нагрудным знаком «Почетный 
землеустроитель» и юбилейной медалью «20 лет 
Независимости Республики Казахстан». Совсем недавно 
Самата Шымырбековича наградили также медалью 
«Ветеран труда».

Профессионалу, до тонкостей знающему свою 
работу, Самату Сарсенову не чуждо чувство «прекрас-
ного». Он отлично играет на домбре. Поддерживать 
здоровье и физические данные помогает занятие 
боксом. По выходным он вместе с внуками ходит 
на каток и в бассейн.



work, she has been awarded certificates of honor more 
than once, but rewards are not important for her.

“I always try to follow the new trends, because time 
does not stand still and we, just the generation of those 
who have to develop digitalization. I want to be part 
of this progress and leave a developed country to my 
children and grandchildren. My work is connected with 
progress, digitalization and innovations, and I really like it,” 
shared Irina Ten.

Land surveyors at Non-commercial Joint-Stock 
Company always monitor trends, try to be on the digital 
wave, and this is a great example for other professions!

Fate brought together Shoman and Assel Nurakhmetovy 
at the Institute. The spouses after graduating from the 
S. Seyfullin Akmola Agrarian University in the specialty 
“Land Cadastral and Real Estate Appraisal” celebrated a 
wedding, were employed in the Subsidiary State Company 
“PavlodarNPTszem”. Young professionals learned the 
basics of the profession from veteran Vladimir Dopko, who 
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devoted five decades to land management.
Over the years of work, Shoman Sagidollayevich has 

passed all the steps of the career ladder and now he is the 
Head of the Pavlodar Department of the Land Cadastral and 
Real Estate, his spouse is the Leading Expert in Managing 
Archives and Data Systematization.

Shoman is proud that he participated in the 
restoration of the administrative borders of Ekibastuz city, 
the K. Satpayev Irtysh-Karaganda canal.

An experienced land surveyor contributed to the 
delimitation work of the Bayanaul State National Natural 
Park.

Since then, as a husband and wife worked hand in 
hand in one team, almost 20 years have passed. They 
have a lot of joint memories, field stories about which the 
spouses are happy to tell friends and children. The son and 
daughter are growing up in the family. Together they love 
to travel in their native spaces, and each time they try to 
discover new places.

“At one time it was the hard work of the whole team. 
To clarify the boundaries of land plots, one had to carry 
bulky equipment on his back for 3–4 days. Now, thanks to 
new technologies and digitalization of the sphere, the work 
of land surveyors is much easier. And the deadlines for the 
provision of services have decreased. Let this technique is 
expensive, but it justifies itself. Performance is high. Now 
the technique does as much work as ten people before. 
You will work all day and you won’t even get tired,” said 
the Land Surveyor.



«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясының 600-ден астам қызметкері қан тапсырып, 
қан қорын 280 литрге толықтырды. Еліміздің барлық 
филиалын қамтыған донорлық акциясы аясында 
халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында қан 
алу орындары ұйымдас- 
тырылды. Сондай-ақ 
бірқатар қалада қан 
тапсыру шарасы қан орта-
лықтарында өтті.

Ерікті түрде қан 
өткізуге басшылықтан 
бастап қызмет көр-
сету орталықтарының 
мамандарына дейін ниет 
білдірді. Шара бары-
сында донорлар алдын 
ала дәрігер бақылауынан 
өтіп, денсаулық жағдайын 
тексертті. Көшпелі бри-
гада лаборанттары сол 
жерде қан тобын нақтылап, гемоглабин көрсеткішін 
анықтап беріп отырды. Әр қызметкерден шамамен  
350–450 мл мөлшерінде қан донацияланды.

Қызметкерлердің  қатарында бірнеше рет 
донор атанған азаматтар да жетерлік. Солардың 

бірі — «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясының Алмалы фронт-офисының қызметкері 
Динара Тұрғалиева. Ол соңғы он жылдың ішінде 58 рет қан 
тапсырып, 25 литр өткізген. Қан орталығы оған «Сенімді 

донор» атағын да берген.
«Денімнің саулығы 

маған өзге жандарға 
көмек көрсетуге мүмкіндік 
береді. Донорлықтың 
материалдық тұсы мені 
мүлде қызықтырмайды. 
Қаным адамның өмірін 
аман алып қалуға көмек-
тескені туралы алғыс 
жазылған хабарламалар 
келгенде қуанамын», — 
дейді Динара.

Өзге адамның 
өмірін құтқарып қалуға 
көмектесетін шара бары-
сында жиналған қан 
онкологиялық аурухана-

лармен өзге де медициналық мекемелерге жіберілді. 
Жыл сайын елімізде донордың қан компоненттеріне 
шамамен 80 мың адам зәру. Осылайша «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының қыз-
меткерлері де бұл игілікті іске өз үлестерін қосты. 

АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТТІҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 280 ЛИТР ҚАНЫН БЕРДІ

ПОЧТИ 280 ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ 
СОТРУДНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН 

Правительство для граждан приняло участие 
в республиканской акции «День донора» и собрало 
почти 280 литров крови за одну неделю. Стать доно-
рами изъявили желание 607 работников госкорпорации, 

включая инспекторов ЦОН и директоров департаментов 
центрального аппарата.

Сотрудники корпорации сдают кровь еже-
годно. В этом году с предложением принять 
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участие в добровольном донорстве крови выступил 
Научно-Производственный центр трансфузиологии. 
Госкорпорация поддержала данную инициативу.

Стоит отметить, что среди сотрудников госкор-
порации есть постоянные доноры. Так, сотрудница 
фронт-офиса филиала госкорпорации «Правительство 
для граждан» по г. Алматы Динара Тургалиева 
за последние десять лет сдала кровь 57 раз — это 
25 литров крови. Она награждена званием «Надежный 
донор» Центром крови по г. Алматы.

«Мое здоровье позволяет мне оказывать помощь. 
И мне всегда приятно, когда приходят сообщения от бла-
годарных людей о том, что моя кровь стала им полезна 
или помогла им выжить», — говорит Динара.

К слову, в этом году донорство производилось как 
в городских центрах крови, так и с выездом в отделы 
госкорпорации. Для каждой группы донора крови был 
выполнен предварительный лабораторный анализ, 
а также проведена консультация врача по ранее пере-
несенным заболеваниям. Каждый пациент, прошедший 
медицинское обследование, сдал от 350 до 450 мл крови.

ALMOST 280 LITERS OF BLOOD WERE 
DONATED BY GOVERNMENT FOR
 CITIZENS EMPLOYEES

Almaty city, donated blood 57 times over the past ten 
years — that is 25 liters of blood. She was awarded the 
title of “Reliable Donor” by the Blood Center in Almaty 
city.

“My health allows me to assist. And I am always 
pleased when messages from grateful people come that 
my blood has become useful to them or helped them 
survive,” says Dinara.

By the way, this year the donation was made 
both in urban Blood Centers and with departure to the 
Departments of the State Corporation. For each blood 
donor group, a preliminary laboratory analysis was 
performed, and a Doctor was consulted on previously 
transferred diseases. Each patient, which has past medical 
examination, has donated from 350 to 450 ml of blood. 45
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