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ҚҰРМЕТТІ ДОСТАР!
Қолдарыңызда
мемлекеттік корпорация журналының кезекті саны. Бұл
шығарылымда, біз әдеттегідей, сіздерге Азаматтарға
арналған үкіметтің мемлекеттік
қызмет
көрсету саласын жетілдіруге
арналған негізгі жобаларымен
таныстырамыз.
Цифрлық жаңашылдықтардың басы-қасында жүретін
корпорациямыздың
қызметтерді автоматтандырудағы негізгі жетістіктерімен
бөлісеміз.
2019 жылдың мемлекеттік қызмет көрсету саласының тарихында қалатын
оқиға — мекенжай анықтамасының алынып тасталуы.
Кеңес кезеңінің сарқыншағы болып қалған құжатты
бүгінде енді ешқандай мекеме талап ете
алмайды. Демек, ХҚО‑ға келіп, артық құжатты
алудың қажеттілігі жойылды.
Биыл мемлекеттік қызметтерді көрсету
заңнамасына бірқатар толықтыру енді. Ол
өзгерістер қызметтерді алу процесін жеңілдетіп, қызмет көрсету уақытын қысқартып,
жалпы мемлекеттік қызмет көрсету процесіне
оң әсер етеді.
Біз қағазбастылықты азайтуға мүмкіндік
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лікке шығатын азаматтар тиісті төлемдерін
алу үшін ХҚО‑ға келіп, өтініш жазбайды. Осы
әдіспен болашақта 27 түрлі қызметті ұялы телефон көмегімен алуға болады.
Құрметті оқырман, мемлекеттік корпорация қашанда қызметтердің сапалы әрі жылдам

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

беретін композит қызметтерінің санын арттыруға бағытталған жұмыстарымызды да жалғастырамыз. Азаматтардың бірнеше мемлекеттік
қызметті бір өтінішпен алу процесін жетілдіреміз. Осылайша 21 түрлі мемлекеттік қызметті бір ғана өтініш арқылы көрсету жоспарымызда бар.
Бұл ретте, ешқайда шықпай-ақ, мемлекеттік қызметтерді SMS арқылы алуға болатын
проактив қызметі бойынша бірнеше жобамыз
іске асты. Енді батыр аналар мен зейнеткер-

В законодательство о госуслугах внесены
существенные поправки, которые позволят
перейти к абсолютно новому подходу оказания госуслуг и повышению прозрачности процессов госорганов.
В частности, внедрены понятия «проактивных», композитных услуг, принципа экстерриториальности предоставления госуслуг,
биометрической идентификации граждан,
подтверждение сведений по одноразовому
sms-паролю и многое другое.
Проактивная услуга, подразумевает, что
государство само предлагает гражданину
получить услугу в той или иной жизненной
ситуации. В ближайшее время планируется
запустить 27 таких услуг по 17 жизненным
ситуациям. Проактивный способ оказания
госуслуг удобен тем, что не требует посещения ЦОН, позволяет получать услуги дома бесплатно с любого телефона по sms. Более того,
проактивный формат отвечает концепции
«слышащего государства».
Также расширится перечень композитных услуг, когда услугополучатель обращается
в ЦОН лишь один раз с одним заявлением
на оформление сразу нескольких государ-

көрсетілуіне мүдделі, сондықтан бұл саланы
дамыту бағытындағы жұмысымыздың жемісін
бірге көреміз деп ойлаймын.
Әсемгүл Балташева, «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ басқарма төрайымы

ственных услуг. Планируется, что в результате
принятия соответствующих норм будет 55
композитных услуг по 21 жизненной ситуации.
Внедрение экстерриториального принципа даст гражданам большую свободу действий. Теперь казахстанцы смогут обращаться
и забирать готовые документы в любом ЦОНе
Казахстана. Первыми услугами, оказываемыми без привязки к месту жительства, станут
акты регистрации гражданского состояния,
т. е. услуги по регистрации рождения ребенка,
заключения и расторжения брака, перемене
ФИО и регистрации смерти.
Вводимый способ биометрической идентификации данных позволит получать государственные услуги без предъявления документов удостоверяющих личность, при этом
обеспечив надежную защиту персональных
данных.
Помимо этого, в Казахстане будут оптимизированы 124 госуслуги, сократится 94 требуемых документа, а также значительно сократятся сроки оказания госуслуг.
В этом выпуске нашего журнала вы узнаете, что даст нам отмена «легендарной»
адресной справки, какие услуги теперь можно
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будет получить проактивно, а какие электронно, как оценивают работу госкорпорации
за рубежом, а также какие вершины покоряют
наши сотрудники на работе и за ее пределами.

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

DEAR FRIENDS!
Significant amendments have been made
to the legislation on public services, which will
allow to move to a completely new approach
of rendering public services and increase the
transparency of state bodies processes.
In particular, there was an introduction
of such concepts as «proactive», composite
services, the principle of extraterritoriality

of public services, biometric identification of
citizens, confirmation of information by a onetime SMS password and much more other things.
4

Proactive service means that the State
itself offers a citizen to get the service in some
particular circumstances. It is planned for
near future to launch 27 such services for 17
circumstances. The proactive way of rendering
public services is convenient because it does not
require a visit to the PSC, allows you to receive
services at home for free by sending SMS from
any telephone. Moreover, the
proactive format complies with
the concept of a «hearing state».
Also, the list of composite
services will be expanded, when
the service recipient applies
to the PSC only once with one
application
for
registration
of several public services. It
is planned that as a result of
adopting relevant standards there
will be 55 composite services for
21 circumstances.
The introduction of the
extraterritorial principle will give
citizens greater freedom of action.
Kazakhstan people will able to apply for and pick
up ready documents at any PSC in Kazakhstan.
The first services provided without reference to
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the place of residence will be the acts of civil
registration, i.e. services for registration of the
birth of a child, marriage and divorce, change of
full name and registration of death.
The introduced method of biometric
data identification will allow to receive public
services without submitting identity documents,
herewith ensuring reliable personal data
protection.
Besides, there will be an optimization of
124 public services, reduction of 94 required
documents and the period of rendering public

services in Kazakhstan.
In this issue of our magazine you will
learn what will be results of cancellation of
the «legendary» address certificate, what
services can now be received proactively
and electronically, how the state corporation
activity is evaluated abroad, and what peaks our
employees conquer at work and beyond.
Sincerely yours, Assemgul Baltasheva,
Chairman of the Board of NJSC “State
Corporation “Government for citizens”
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МЕКЕНЖАЙ АНЫҚТАМАСЫ КЕЛМЕСКЕ КЕТТІ

Қазақстанда 1 қарашадан бастап мекенжай
анықтамасы талап етілмейтін болды. Мемлекеттік
қызметтер реестрінен алынып тасталған құжатты
бұдан былай ешкім сұрата алмайды. Яғни, мемлекеттік органның, мектеп не медициналық мекеменің азаматтардан мекенжай анықтамасын
талап етуге құқығы жоқ.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы талдау жүргізіп, қазақстандықтардың жыл сайын әртүрлі ұйымдарға ұсыну үшін
20 миллионнан астам анықтаманы сұрататынын
анықтады, олардың жартысына жуығы — мекенжай анықтамалары. Олар негізінен жұмысқа
орналасу, балаларды мектеп пен балабақшаға
тіркеу, банк қызметтерін алу кезінде, сондай-ақ
әртүрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін
сұратылған. Осылайша, мекенжай анықтамаларының күші жойылғаннан кейін азаматтардың
ХҚО‑ға келу саны 10 миллион есе азаяды деп
күтілуде.
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Тұрғылықты мекенжайы туралы ақпаратты білу үшін қазақстандықтар egov.kz
электронды үкімет порталы мен eGov mobile
қосымшасындағы жеке кабинетін пайдалана
алады.
Мемлекеттік органдарға келетін болсақ,
олар бұл мәліметті Ішкі істер министрлігінің
деректер базасымен ықпалдастырылған
ақпараттық жүйелері арқылы алады.
Сонымен бірге, азаматтардың мекенжай
тіркеуі туралы ақпаратты сұратуы мүмкін
басқа ұйымдар, соның ішінде жекеменшік
компаниялар egov.kz электрондық үкімет
порталындағы үшінші тұлғаларға анықтама беруге
мүмкіндік беретін сервисті пайдалана алады. Бұл
тек азамат бір рет ақпарат алуға рұқсат беретін
SMS‑ке келісім бергенде ғана жүзеге асатын операция.
Бүгінде мемлекеттік корпорация анықтамалардың тағы 28 түрін қысқартуды ұсынып отыр.
Реестрден аталған қызметтерді алып тастау
мәселесі мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жөніндегі ведомствоаралық комиссияның
отырысында қаралатын болады.
Мекенжай анықтамасынан кейін жылжымайтын мүліктің бар-жоғы, псих-нарко, туберкулезге қарсы диспансерлердің анықтамасы,
жұмыссыз ретінде тіркелу сияқты және т. б.
анықтамалар да жойылуы мүмкін. Аталған
анықтама түрлері Әділет министрлігі, Қорғаныс
министрлігі, Бас прокуратура сияқты жалпы
10 ведомствоға қарасты.
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Оларды жою қызмет алушылардың өмірін
жеңілдетіп, халыққа қызмет көрсету орталықта-

рының жүктемесі мен қағаз айналымын азайтады
деп жоспарлануда.

В КАЗАХСТАНЕ ОТМЕНИЛИ АДРЕСНУЮ СПРАВКУ

С 1 ноября в Казахстане отменена адресная справка. Ее исключили из реестра государственных услуг.
Это означает, что государственные органы,
школы, медицинские учреждения и т. д. с 1 ноября не имеют права требовать ее с граждан.
Ее нельзя будет получить ни через филиалы
«Правительства для граждан», ни через портал
электронного правительства.
В случае необходимости, казахстанцы смогут проверить место своей прописки в личном
кабинете на портале электронного правительства egov.kz или через приложение eGovmobile.
Что касается государственных органов,
то они уже имеют доступ к данной информации посредством своих информационных
систем, которые были интегрированы с базами
данных МВД.
При этом, другие организации, в том числе
частные компании, которым может понадобиться информация о прописке гражданина,
смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на портале электронного правительства egov.kz. Это будет возможно только, если
гражданин даст свое согласие посредством
SMS на одноразовое получение сведений
о своей прописке.
Ранее государственной корпорацией
«Правительство для граждан» был проведен
анализ, в результате которого выяснилось, что
казахстанцы ежегодно через ЦОНы распеча-

тывают свыше 20 млн. справок для предоставления в различные организации, из них почти
половина — это адресные справки.
Работа по оптимизации и автоматизации
государственных услуг, в том числе информационных справок началась еще с осени
2017 года на площадке Межведомственной
комиссии по отбору государственных услуг
(МВК).
К слову, на заседании МВК госкорпорация
«Правительство для граждан» внесла на рассмотрение вопрос об исключении из реестра госуслуг еще 28 информационных справок, которые в настоящее время находятся
в ведомстве различных министерств. В случае
поддержания данной инициативы госорганам
предстоит проделать большую работу по интеграции баз данных. Это позволит вывести оказание госуслуг на качественно новый уровень,
устранить бюрократию, сократить очереди
в ЦОНах, самое главное — освободит граждан
от ненужного хождения за справками.
Таким образом, отказ от справок в бумажном виде и интеграция информсистем позволят изменить подход к получению государственных услуг. Казахстанцам больше не нужно
будет брать справки как доказательство, им
достаточно будет только через SMS подтвеждать разрешение на получение необходимых
сведений. Это однозначно облегчит жизнь
услугополучателей.
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THE ADDRESS CERTIFICATE WAS CANCELLED IN
KAZAKHSTAN
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Since November 1, address
certificate
has
been cancelled in
Kazakhstan. It was
excluded from the
register of public
services.
It means that
from
November
1,
governmental
bodies,
schools,
medical institutions
and others do not
have the right to
demand it from
citizens. It will not
be available either
through the branches of the «Government for
citizens» or through the e-government portal.
If necessary, Kazakhstani people can check
their residence place in their account at the e-gov
portal egov.kz or via eGovmobile application.
As for the governmental bodies, they already
have the access to this information by means of
their information systems which were integrated
with MIA databases.
Herewith other organizations, including
private companies which may need the information
on the citizen residence, will be capable to get this
information with the help of third parties service

at the egov.kz portal.
It will be possible only
in case if a citizen gives
his permission via SMS
to one-time receipt of
information about his
residence.
It should be
noted that the issue
on address certificate
cancellation was raised
by the Minister of
Digital Development,
Innovations
and
Aerospace Industry,
Askar Zhumagaliyev.
The
Ministry
of
Internal Affairs of
RK has supported this idea and integrated its
databases with other governmental bodies.
Previously, there was an analysis conducted
by “Government for citizens” and as a result it
turned out that Kazakhstan people print over 20
mln ceritificates via PSC annually to submit to
different organizations and almost half of them
are address certificates.
Work on the optimization and automation
of public services, including information
certificates began in the autumn of 2017 at the
site of the Interdepartmental Commission for
the selection of public services (IDC).
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By the way, at the IDC meeting the State
Corporation «Government for citizens»
introduced the issue of excluding 28 more
information certificates from the register of
public services, which are currently governed
by different ministries. If this initiative is
supported, governmental bodies will have a
lot of work to do for the databases integration.
This will allow to bring the provision of public
services to a qualitatively new level, to eliminate
bureaucracy, to reduce queues at the PSC, and

most importantly it will release citizens from
unnecessary visits to obtain certificates.
Thus, the rejection of paper certificates
and integration of information systems will
change the approach to obtain public services.
Kazakhstani people will no longer need to
take certificates as proof, it will be enough for
them to confirm permission for obtaining the
necessary information just by SMS. This will
definitely facilitate the life of service recipients.

9

gov4c.kz

ЖАҢА ФРОНТ-ОФИСТЕР – ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ

Мемлекеттік қызметтердің сапалы көрсетілуін қамтамасыз ету мақсатында Азаматтарға
арналған үкімет қосымша халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашып, шағын ғимаратта орналасқандарын кең аумаққа көшіру жұмыстарын
қолға алды.
Түркістан қаласындағы № 1 бөлім Павлодар
облысының атынан тарту болған жаңа ғимаратқа көшті. Бір жыл бұрын еліміздің тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ірі кәсіпкерлер
мен облыс басшыларына киелі шаһарда бір-бір
жаңа нысанның тұрғызылуын тапсырған болатын.
Биыл, міне, Елбасының өзі жаңа нысанға көшкен
орталықтың алғашқы мәртебелі қонағы болып,
ХҚО жұмысымен танысты.
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Бұл бөлімде 40 оператор
маман қызмет алушылардың
өтінішін қабылдап, 20 орынға
арналған Connection point
аумағында түркістандықтар қызметтерді өз бетінше ала алады.
Бұдан бөлек, Түркістан — биометрия арқылы қызмет алу жүйесі
қосылған төртінші аймақ атанды.
Бұл азаматқа анықтамаларды саусақ ізі арқылы, еш төлқұжатсыз
алуға мүмкіндік беретін заманауи жүйе. Сондай-ақ бұл жерде
цифрлық білім беру кабинеті
жасақталған. Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев осы сыныпқа ерекше
қызығушылық танытты. Себебі
дәл осы жерде түркістандықтар электронды
үкімет порталын пайдалануды үйреніп, мемлекеттік қызметтерді онлайн алуды меңгере алады.
Алматы қаласындағы Алмалы ауданында
екінші халыққа қызмет көрсету орталығы іске
қосылды. Халық тығыз орналасқан ауданда түрлі
мекемелер, оқу орындары мен тұрғын үйлер көп.
Бұл ретте, жаңа орталық Алматы тұрғындарына
қызметтерді ыңғайлы ғимаратта және тез алуына
мүмкіндік береді.
Мемлекеттік корпорация мамандандырылған ХҚО‑лардың жүктемесін азайту бойынша жұмысты белсенді атқаруда. Көлік жүргізушілерінің мемлекеттік қызметтерді алу ретін
ыңғайлы қылу үшін еліміздің бірқатар қаласында
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автоХҚО‑лар ашылды.
Көлік иелеріне арналған орталықтар Алматы
мен Алматы облысына қарасты Қарасай ауданында жұмыс істей бастады. Мегаполисте
ашылып отырған автоХҚО — шаһардағы алтыншы
мамандандырылған орталық. Алматыда күніне
автокөлік иелеріне орташа есеппен 6 000 қызмет
көрсетіледі. Жаңа автоХҚО олардың жүктемесін
азайтып, қызметтердің сапалы әрі жылдам көрсетілуіне мүмкіндік береді. Алматы қаласының
№ 6 Мамандандырылған ХҚО Кемел шағын
ауданы, Ақсуат 118 мекенжайында орналасқан.
Ауданы 1000 м2 алып жатқан орталықта 30 қызмет үстелі бар, қосымша өзіне-өзі қызмет көрсету — connection point залы қарастырылған.
Орталықтағы күту залы 200 орынға арналған.
300 көлікке арналған автотұрақ жұмыс істейді.
Жаңа орталық № 1 және № 2 автоХҚО жүктемесін 30% азайтады.
Алматы облысының Қарасай ауданы,
Кемертоған ауылында ашылған автоХҚО 1200 м2
аумақты алып жатыр. Қызмет алушылар үшін
22 жұмыс үстелі қарастырылған. Күту залы 150
орынға арналса, ғимарат сыртында 150 көлікке
арналған автотұрақ бар. Облыстық автоХҚО
Алматының № 1 және № 4 автоХҚО жүктемесін
50% азайтады.

Миллион тұрғыны бар Шымкент шаһарында
да тағы бір мамандандырылған ХҚО қызмет көрсете бастады. Жыл басынан бері 290мыңға жуық
автоқызмет көрсеткен қала үшін қосымша үшінші
автоХҚО қызметтер сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Шымкент қаласының Қызылжар
мөлтек ауданы, Жиделібайсын көшесі, 92 мекенжайында орналасқан орталықта 20 жұмыс орны
құрылған, мұнда 40 инспектор жұмыс істейді.
Орталық толықтай жаңа жиһазбен жабдықталған,
ал көлік тұрағында екі мыңнан астам автокөлікке
арналған орын қарастырылған.
Қараша айынан бастап Өскемен қаласындағы мамандандырылған ХҚО секторы да бөлек
ғимаратқа көшіп, қызмет көрсете бастады. Бұрын
автоқызметтерден бөлек мемлекеттік қызметтер көрсетілген фронт-офисте қатар орналасқан
сектор енді Гавань шағын ауданындағы көлемі
500м2 болатын кең ғимаратқа жайғасты. Онда 15
қызмет көрсету терезесі, өзіне-өзі қызмет көрсету
секторына арналған 12 үстел, ал ғимарат сыртында 50-ден астам көлікке арналған тұрақ бар.
Айта кетейік, еліміздің әр облысында мамандандырылған ХҚО жұмыс істейді. Көлік иелері
онда жүргізуші куәліктерін ауыстырып, көліктерін
қайта тіркеуге қойып, жүргізуші куәлігін алу үшін
емтихан тапсыра алады.

В
этом
году
госкорпорация
«Правительство для граждан» открыла сразу
несколько новых фронт-офисов по Казахстану.
Так, в ноябре состоялось официальное
открытие нового здания ЦОН в г. Туркестан,

которое презентовали Первому Президенту
РК, Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Особый
интерес у Елбасы вызвал цифровой класс обучения, где каждый туркестанец может обучиться цифровой грамотности, а также освоить

НОВЫЕ ФРОНТ-ОФИСЫ ГОСКОРПОРАЦИИ
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простые и современные способы получения
госуслуг. Также Нурсултану Назарбаеву продемонстрировали современное биометрическое оборудование, где туркестанцы могут
получить необходимые справки по отпечаткам
пальцев без ЭЦП и документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в новом ЦОНе функционирует сектор цифрового обслуживания,
где одновременно 20 человек могут получить
онлайн услуги.
Однако большинство из открытых госкорпорацией фронт-офисов — специализированные ЦОНы.
Так, для удобства алматинцев и жителей
Алматинской области госкорпорация запустила два новых спецЦОНа, один из них расположен в г. Алматы, а второй в Карасайском
районе Алматинской области. «Для нас
не новость, что спецЦОНы Алматы, а особенно первый отдел, очень загружены. Это
связано с тем, что в Алматы самый большой
авторынок по Казахстану, и сделки купли-продажи авто здесь совершают не только сами
алматинцы, но и приезжие со всей республики. В этом году вопрос
нехватки
спецЦОНов
встал особенно остро,
поэтому мы поставили
себе цель — решить эту
проблему. И вот уже
сегодня здесь открыты
сразу два новых спецЦОНа.
Предполагаем,
12

это поможет разгрузить очереди и улучшить
качество обслуживания», — говорит Асемгуль
Балташева, председатель правления госкорпорации.
Помимо спецЦОНа в Алмалинском районе Алматы был открыт дополнительный
ЦОН. Главной особенностью этого ЦОНа стала
новая концепция сектора самообслуживания
в форме эллипса с размещением консультантов внутри него. Такой метод работы позволит сотрудникам центра беспрепятственно
передвигаться от компьютера к компьютеру
и потратить максимальное количество своего
времени на каждого клиента. В день фронтофис может предоставить госуслуги около
1500 услугополучателям. Оснащение центра
современной оргтехникой позволяет гражданам получать услуги быстрее.
А в Шымкенте был открыт третий спецЦОН. Это позволит более оперативно оказывать госуслуги жителям города и повысит их
качество. Для приема и выдачи готовых доку-
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ментов в новом центре функционирует 20
рабочих мест, работает 40 инспекторов. Он
полностью оснащен новой мебелью, а на парковке предусмотрены места для более двух
тысяч автомобилей. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен пологий

пандус, работает кнопка вызова.
Кроме того, сектор спецЦОН был открыт
в Усть-Каменогорске. Он будет функционировать до тех пор, пока в областном центре
не построят полноценный специализированный ЦОН с автоматизированным автодромом.

This year the State Corporation “Government
for citizens” has opened several new front-offices
throughout Kazakhstan.
In November, there was an official opening
of the new PSC building in Turkestan, which was
presented to the First President of Kazakhstan,
Elbasy Nursultan Nazarbayev. Elbasy was especially
interested in the digital classroom where every
Turkestani resident can learn digital literacy, as
well as learn simple and modern ways to obtain
public services. Moreover, Nursultan Nazarbayev
was shown modern medical equipment, where
Turkestanis can get all the required information by
fingerprints without digital signature and identity
documents. In addition, the new PSC has a digital
services sector, where 20 people can receive online
services at the same time.
However, most of the front-offices opened
by the State Corporation are the specialized PSCs.
So, for the convenience of Almaty and Almaty
region residents, State Corporation has launched
two new special centers, one of them is located in
Almaty, and the second in Karasai district of Almaty
region.
«This is not news for us that special PSCs of
Almaty, especially the first Department, are very

busy. This is due to the fact that Almaty has the
largest car market in Kazakhstan, and transactions
of car purchase and sale here are made not only
by Almaty residents, but also by visitors from all
over the Republic. This year, the issue of shortage
of special PSCs was particularly acute, that is why
we’ve set a goal — to solve this problem. And
already today two new special PSCs are opened
here at once. We suppose that this will help in
relieving the queues and improving the quality of
service», — says Assemgul Baltasheva, chairman of
the Board of the State Corporation.
In Shymkent there was the third special PSC
opened. This will allow to provide public services
to the residents more promptly and to improve the
services quality. The new center has 20 workplaces
and 40 inspectors for receiving and issuing readymade documents. It is fully equipped with new
furniture, and parking has enough space available
for more than two thousand cars. For people with
disabilities, there is a gentle ramp with a working
call button.
In addition, the special PSC sector was
opened in Ust-Kamenogorsk. It will function until
the regional center builds a full-fledged specialized
PSC with an automated motor racing track.

NEW FRONT-OFFICES OF THE STATE CORPORATION
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БАТЫР АНАЛАРҒА ЖӘРДЕМАҚЫ SMS АРҚЫЛЫ
ТАҒАЙЫНДАЛАДЫ

«Алтын алқа», «Күміс алқа» иеленген
көп балалы аналарға тиісті жәрдемақы проактив тәсілімен тағайындалатын болды.
«Азаматтарға арналған үкімет» жаңа пилоттық
жоба аясында 6–7 баласы бар әйелдерге еш
құжатсыз-ақ, керекті төлемдерді аударады.
Ең алғашқылардың бірі болып, «Күміс
алқа» иеленуіне байланысты тиісті жәрдемақы14

ның
тағайындалғаны
туралы SMS‑ті Умида
Ахунжанова алды. Тараз
қаласында тұратын алты
баланың анасы келген SMS‑терге оң жауап
беріп, біршама уақытын
үнемдегенін
айтады.
«Мұндай дүниенің іске
қосылғанына таңмын.
Бұл болмағанда, кішкентай балаларымды
тастап,
құжаттарды
өткізіп жүретін едім. Бұл
менің қаншама алтын
уақытымды үнемдеді.
Себебі мен үшін бөбектеріммен өткізген әр
сағатым
қымбат», —
дейді ең алғашқы проактив тәсілімен жәрдемақы алған көп балалы
Умида Ахунжанова.
Жоба
аясында
Умиданың телефонына ең алдымен жәрдемақы алуға құқылысыз деген хабарлама
келген, кейін жәрдемақы аударылуы тиіс
есеп-шоттың нөмірі жолданған. Олардың
дұрыстығына келісімін берген батыр анаға
ең соңында жәрдемақының тағайындалғаны
туралы SMS келген. Айта кетейік, қызметті алу
үшін ұялы телефон нөмірі мобильді азаматтар
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базасында тіркелуі тиіс.
Көп балалы аналар награданы алу үшін
жергілікті әкімдікке өтініш жазып, кейін оның
тағайындалғаны туралы құжатты халыққа қызмет көрсету орталығына өткізетін. Бұдан бұлай
ХҚО‑ға барудың қажеті болмайды, қызмет
автоматты түрде көрсетілетін болады.
Айта кетейік, проактив — қазақстандықтардың құжаттарды ешқайда өткізбей-ақ,

мемлекеттік қызметтерді алуына мүмкіндік
беретін жоба. Бүгінде жас аналарымыз проактив аясында келетін SMS‑терге жауап беріп,
баланың туу куәлігін жасатып, оның күтіміне
байланысты жәрдемақыны рәсімдеп, балабақша кезегіне тұрып, сәбиді мекенжай тіркеуіне қоя алады. Бұл — мемлекеттік қызметтерді
цифрлы форматқа ауыстырудағы бірқатар
бастаманың бірі.

Государственная услуга «Назначение государственного пособия многодетным матерям,
награжденным подвесками «Алтын алқа»,
«Күміс алқа» или получившим ранее звание
«Мать-героиня», награжденным орденами
«Материнская слава» I и II степени» стала ока-

зываться в проактивном формате с помощью
sms.
Теперь для оформления пособия многодетной матери необходимо собрать пакет
документов, обратиться в местный исполнительный орган для получения награды и ждать

МАТЕРИ-ГЕРОИНЕ ИЗ ТАРАЗА НАЗНАЧИЛИ ПОСОБИЕ
ЧЕРЕЗ SMS
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ее присвоения. В то время как раньше после
получения звания «Алтын алқа» или «Күміс
алқа» заявительнице нужно было дополнительно посещать ЦОН. К слову,
выплата назначалась с момента обращения в центр.
Теперь для получения государственной услуги проактивно, многодетным
мамам необходимо только зарегистрироваться в Базе мобильных
граждан в любом из фронт-офисов госкорпорации или указать
свой номер телефона в личном
кабинете на портале электронного правительства egov.kz.
Далее матери-героине поступит sms-сообщение, на которое
нужно будет ответить и подтвердить свой 20-тизначный номер счета
в банке.
После успешного прохождения всех
вопросов данные поступают в информационную

систему для обработки и назначения пособия.
Одной из первых многодетных матерей,
оформивших пособие проактивным способом, стала Умида Ахунжанова, жительница г. Тараз. «Быть мамой для шестерых детей нелегко. Старшему сыну уже
шестнадцать и он во многом мне помогает.
Каждому из детей нужно уделить внимание,
помочь, объяснить, рассказать, но большая часть времени и внимания всей
семьи уделяется, конечно же, самому
младшему ребенку, ему только год.
Получить подвеску «Күміс алқа» —
это большая честь и гордость для
меня, но заниматься оформлением документов было бы сложно,
если бы не новый формат услуги.
Я зарегистрировалась в базе мобильных граждан, получила sms, ответила
на него и вот, мое пособие уже назначено.
Очень удобно для многодетных мам, спасибо
большое вам», — рассказала нам Умида.

THE ALLOWANCES FOR MOTHERS-HEROINES ARE
ASSIGNED VIA SMS
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The state service «Assignment of state
allowances to mothers of large families awarded
with pendants «Altyn Alka», «Kumis Alka» or
owing the title «Mother-heroine» before, or
awarded the order «Maternal glory» of I or
II degree» has being delivered in a proactive
format via sms.
Now the issuance of the allowance for
a large-family mother requires collecting a

package of documents, applying to the local
executive body for an award and waiting for
its assignment. Whereas earlier, after receiving
the title «Altyn Alka» or «Kumis Alka», the
applicant had to visit the PSC additionally. For
the records, the payment was appointed from
the moment of applying to the center.
Now, in order to receive the state service
proactively, mothers with many children need
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only to register in the mobile citizens database at
any of the front offices of the State Corporation
or indicate their phone number in the personal
account on the e-government portal egov.kz.
Next, the mother-heroine will receive SMS,
which will require the reply and confirmation of
her 20-digit Bank account number.
After the successful completion of all
questions, the data is sent to the information
system for processing and assignment of the
allowance.
Umida Akhunzhanova, Taraz city resident,
became one of the first mothers with many
children who was issued an allowance in a
proactive way.

«Being a mother of six children is not easy.
My eldest son is sixteen, and he helps me so
much. Each of the children needs attention,
help, explanations, telling, but most of the time
and attention in family is paid, of course, to the
smallest one, he is only one year old. Getting
a «Kumis Alka» is a great honor and pride for
me, but it would be difficult to deal with the
paperwork if we hadn’t been for new format
of the service. I registered in the database of
mobile citizens, received SMS, replied and now,
my allowance is already assigned. It is very
convenient for mothers with many children,
thank you very much», - Umida told us.
17
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ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН КӨМЕГІМЕН ЗЕЙНЕТКЕРЛІККЕ ШЫҒУ
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы проактив әдісімен тағы зейнеткерлікке шығу мүмкіндігін іске қосты
Аталған пилотты жүзеге асыру жөніндегі
бірлескен бұйрыққа ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
мен ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі қол қойды. Жоба әзірге «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының
зейнет жасына жететін қызметкерлерін қамтиды.
Бүгінде корпорацияда 22 мың қызметкер еңбектенеді.
Зейнеткерлікке шығу барысында дәстүрлі
түрде ХҚО арқылы жасына байланысты зейнетақы мен мемлекеттік базалық зейнетақы
төлемдерін және бірыңғай жинақтаушы
зейнет ақы қорынан зейнетақы төлемдерін
тағайы- ндау мемлекеттік қызметтері рәсімделеді. Бұдан былай аталған қымзеттерді рәсімдеу
үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару
қажеттілігі жоқ.
Зейнет жасына толғанға дейін 10 күн бұрын

болашақ зейнеткерге қызметті проактивті түрде
рәсімдеуге ұсыныс білдіретін SMS‑хабарлама
жолданады. Келісім берілген жағдайда, кадр
бөліміне алдын ала тапсырылған құжаттар электронды түрде жауапты мемлекеттік органның
мақұлдауына жіберіледі.
Айта кетейік, зейнеткер жұмыс берушісінің
кадр бөліміне алдын ала еңбек өтілі, зейнеткерлік жүйеге қатысуы сияқты мәліметтерді ұсынады, бұл ақпарат, өз кезегінде, еңбек келісімдерін есепке алу бірыңғай жүйесіне енгізіледі.
Пилоттық жоба қорытындысы бойынша
оның өзге мекемелерге таралуы бойынша шешім
қарастырылады.
Айта кетейік, зейнеткерлер үшін «Азаматтарға
арналған үкімет» зейнеткерлік жасқа жетуіне,
базалық зейнетақының төленуі мен мемлекеттік
кепіл төлем жасау туралы, сондай-ақ БЖЗҚ-ға
төлемдерді төлеу сияқты төрт өтініштің орнына
бір ғана өтініш өткізуге мүмкіндік беретін композит қызметін 2018 жылдың қазанында енгізген
болатын.

Райхан Жолдықұлова, зейнеткер
Мен көп жылдар бойы мемлекеттік корпорацияның астаналық филиалында
еңбектендім. Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің жетекшісі лауазымынан
зейнеткерлікке шықтым. Корпорациямыз цифрлық жаңашылдықтардың үнемі
басы-қасында жүреді. Бірақ дәл осы зейнеткерлікке шығу жобасының алғашқы
қатысушысы боламын деп ойламаппын. Зейнет жасына жеткенде қаншама
құжаттың машақаты барын білемін. Барлығы sms-пен шешілгеніне қуаныштымын. Бұл игі бастаманың жалғасы болса деп тілеймін.
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НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ SMS
Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект
по оформлению пенсии проактивным способом.
Соответствующий приказ о запуске совместного
пилота был подписан между Министерством
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством
труда и социальной защиты населения РК.
На первом этапе проект действует среди
работников Правительства для граждан, а это
почти 22 тысячи сотрудников по Казахстану.
Если раньше будущим пенсионерам необходимо было в обязательном порядке посещать
ЦОН для оформления услуг по назначению пенсионных выплат по возрасту, государственной
базовой пенсионной выплаты и пенсионных
выплат из единого накопительного пенсионного
фонда, то сейчас за 10 дней до достижения пенсионного возраста потенциальному пенсионеру
приходит sms-сообщение с предложением оформить услугу проактивным способом. При согласии будущему пенсионеру необходимо просто

ввести слово «да» и отправить ответное sms.
Стоит отметить, для того, чтобы оформить
услугу проактивно, гражданину необходимо
заранее предоставить сведения о своей трудовой деятельности в отдел кадров по месту
работы для внесения их в Единую систему учета
трудовых договоров (ЕСУТД).
«Работая в госкорпорации мы привыкли
к тому, что многие услуги переходят в электронный формат, сокращается время их получения.
Но я и подумать не могла, что доживу до того
момента, когда буду оформлять пенсию с помощью sms-сообщения. Мне даже не пришлось
никуда идти, все действия за меня сделали отдел
кадров и мой мобильный телефон. Я горда тем,
что все эти новшества рождаются в стенах моей
организации», — рассказала Любовь Шестаева,
первая проактивная пенсионерка.
По результатам пилотного проекта будет
рассмотрена возможность его распространения
на другие организации.

Любовь Шестаева, пенсионер
Я стала одной из первых, кто испытал на себе все прелести оформления
документов при выходе на пенсию проактивным способом! Никогда не думала,
что в столь преклонном возрасте придется испытывать какие-то новинки на
себе. Когда мне предложили, думала согласиться или нет. А вдруг сделаю что-то
неправильно. Но как оказалось, это довольно просто! Все, что от меня требовалось, отправить «да» посредством sms. Не надо бегать и собирать документы, а
главное – огромная экономия своего времени!
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GETTING PENSIONS WITH THE HELP OF SMARTPHONES
The State Corporation «Government
for citizens» has launched a pilot project on
registration of pensions in a proactive way. The
relevant order to launch a joint pilot was signed
between the Ministry of digital development,
innovation and aerospace industry of RK and
the Ministry of labor and social protection of the
population of RK.
At the first stage, the project operates among
the employees of “Government for citizens”,
which is almost 22 thousand employees in
Kazakhstan.
If earlier future pensioners had to visit the
PSC for registration of services for the purpose of
pension payments by age, the state basic pension
payment and pension payments from the unified
accumulative pension fund, now 10 days before
reaching retirement age, a potential pensioner
receives SMS with a proposal to issue the service
in a proactive way. If the future pensioner agrees,
he or she just needs to enter the word «Yes» and

ЖОҒАРЫ СҰРАНЫСҚА ИЕ ТОП-5 АНЫҚТАМА

send a reply by SMS.
It should be noted that in order to issue
the service proactively, a citizen must provide
information about his/her work in advance to the
HR department at the place of work to input the
information into the Unified system of accounting
for employment contracts (USAEC).
Working in the State Corporation, we got
used to the fact that many services are transferred
to an electronic format and time spent on their
receipt is reduced. But I did not think that I would
live to see the moment when I will draw up a
pension with the help of SMS. I didn’t even have
to go anywhere; all the actions were done for me
by the HR Department and my mobile phone. I am
proud that all these innovations were invented
within the walls of my organization - said Lyubov
Shestaeva, the first proactive pensioner.
The possibility of the project extension to
other organizations will be considered upon the
results of the pilot project.

Olga Buzova, pensioner
«I am one of the first in the city who was issued a pension via SMS. Taking advantage
of the pilot project on registration of pensions in a proactive format for employees of
the state Corporation, I escaped the paperwork. Before the retirement age in advance
I handed over the necessary documents to the HR Department and 10 days before my
birthday I received SMS offering to receive the service in a proactive format. All you
have to do is to answer «YES» and send your Bank account number. I even could not
think that everything is so simple», - shares the famous Pavlodar Olga Buzova, a specialist
of the Public Services Department №2 in Pavlodar.
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Қазақстандағы ХҚО арқылы жыл сайын 30
миллионға жуық қызмет көрсетіледі. Олардың
жартысына жуығы — халықтың сұрататын түрлі
анықтамалары. Журнал оқырмандары үшін
біз жоғары сұранысқа ие 5 анықтама түрін
жариялаймыз. Бестіктің басында таяуда ғана
ресстрден шығарылған мекенжай анықтамасы
болған. Одан кейін тұрғындардың жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы,
жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар
(ауыртпалықтар) және оның техникалық сипат-

тамалары туралы, БЖЗҚ салымшысы қаражатының түсуі және қозғалысы туралы ақпарат
және соттылықтың болуы немесе болмауы
туралы сияқты анықтамаларды жиі алатыны
анықталды.
Нақты статистикалық деректерді келтірсек,
жыл басынан бері қазақстандықтар ХҚО‑дан
1 млн. астам жылжымайтын мүліктің бар/жоқ
екендігі туралы және жылжымайтын мүлікке
тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның
техникалық сипаттамалары туралы 800 мыңнан
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астам анықтаманы сұратқан.
Айта кетейік, бұл электрондық үкімет порталы және телеграмм-бот арқылы өз бетінше

алынған анықтамаларды есепке алмағандағы қазақстандықтардың ХҚО‑ға келіп алған
анықтамаларының көрсеткіші.

ТОП-5 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПРАВОК
Госкорпорация «Правительство для
граждан» назвало ТОП‑5 самых востребованных через ЦОНы справок. Ими оказались адресная справка, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества,
справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его
технических характеристиках, информация
о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ и справка о наличии либо отсутствии судимости.
Так называемый «рейтинг справок» был
выявлен в результате проведенного анализа.
Так, за 10 месяцев текущего года казахстанцы
запросили в ЦОНах около 5 млн. адресных
справок, более миллиона справок об отсутствии (наличии) недвижимости и более
800 тысяч о зарегистрированных правах
(обременениях) на недвижимое имущество

и его технических характеристиках. К слову,
это только те справки, которые казахстанцы
получили через ЦОН, не учитывая самостоятельно полученных справок через портал
egov.kz и телеграм-бот госуслуг.
Напомним, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев выступил с инициативой об упразднении адресной справки.
В результате, с 1 ноября в Казахстане упразднили выдачу адресной справки как услуги, т. е.
теперь проверить место своей регистрации
граждане смогут только в личном кабинете на
портале электронного правительства egov.kz.
Кроме того, госкорпорация «Правительство
для граждан» вынесла вопрос об исключении
еще 28 справок из реестра госуслуг на рассмотрение Межведомственной комиссии.
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on the absence (presence) of real estate and
more than 800 thousand on registered rights
(encumbrances) on real estate and its technical
characteristics. For the record, these are only
those certificates that Kazakhstani people
received through the PSC, without taking into
account the independently received certificates
through the portal egov.kz and telegram bot
public services.
It should be noted that earlier, the Minister
of Digital Development, Innovation and
Aerospace Industry, Askar Zhumagaliyev initiated

cancellation of address certificate issuance.
As a result, from November 1, Kazakhstan has
cancelled the issuance of address information
as a service, i. e. now citizens will be able to
check the place of their registration only in their
personal account on the e-government portal
egov.kz.
Furthermore, the state Corporation
«Government for citizens» submitted the issue
of excluding 28 more certificates from the
register of public services for consideration of
the Interdepartmental Commission.

TOP-5 MOST POPULAR CERTIFICATES
The State Corporation «Government
for citizens» named the TOP 5 most popular
certificates requested through PSC. They were
the address certificate, the certificate on absence
(presence) of real estate, the certificate on the
registered rights (encumbrances) on real estate
and its technical characteristics, information
22

on receipt and flow of funds of the investor of
UNPF and criminal record certificate.
The so-called «certificates rating» was
revealed as a result of the analysis. So, within
10 months of the current year, Kazakhstani
people have requested about 5 million address
certificates, more than a million certificates
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EGOV MOBILE - МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ АЛУ ТІПТІ
ОҢАЙ

Қазан айының басынан электрондық
үкіметтің жаңартылған eGovmobile мобильдік
қосымшасы іске қосылды. Қосымша мемлекеттік
қызметтерді алу процесін айтарлықтай жеңілдетті.
Жетілдірілген eGovmobile қолданыстағы
электронды-цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) 4 таңбалы PIN‑кодпен немесе биометрия мәліметтерімен сәйкестендіруге (Face ID, Touch ID) мүмкіндік береді.
Яғни, бір рет электронды-цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) PIN‑кодқа немесе саусақ ізіне байланыстырып алған қолданушы жүйеге кіру және
мемлекеттік қызметті алу кезінде ЭЦҚ таңдап
немесе құпиясөз енгізіп әуре болмайды.
Оның үстіне, ЭЦҚ‑ны мобильді құрылғыларда пайдалану үдерісі жеңілдетілді. Бұған
дейін ЭЦҚ смартфонға компьютер арқылы жүктелетін болса, қазір сертификатты қолданушының

электронды поштасындағы хаттан бірден ұялы
телефонға көшіріп алуға болады.
Сондай-ақ қосымшаның өзінде ЭЦҚ‑ны
қалай жүктеуге болатыны туралы, авторизациядан өту және т. б. кеңестер бар, әр жаңа қызметке
қадамдық нұсқаулық берілген. Осылайша әзірлеушілер — «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
АҚ қосымшаны қолданыста барынша қолайлы
етуге тырысты.
Айта кету керек, қазіргі уақытта қосымшада
28 қызмет қолжетімді. Олар: базалық зейнетақы
төлемін есептеу мөлшері туралы анықтама, бала
тууына байланысты және бір жасқа толғанға
дейін төлемнің тағайындалғаны туралы ақпарат,
соттылықтың болуы немесе болмауы туралы
анықтама, жылжымайтын мүліктің жоғы (бары)
туралы анықтама және т. б.
Қосымшаны AppStore және PlayMarket-тен
жүктеп алуға болады.

Нұрсұлтан Жанабаев, кәсіпқой боксшы
WBA intercontinental, WBO oriental, IBF Australasian белбеулерінің иегері
Мен спортшы болғандықтан, күнделікті күйбең тірлікте артық уақыт табыла бермейді. Шетелге құжаттар рәсімдеу барысында ХҚО-ға анықтама алуға көп баратын едім.
Таяуда кезекті жекпе-жектен соң елге оралып, Халыққа қызмет көрсету орталығына
барғанымда «eGov mobile» мобильді қосымшасының бар екенін білдім. Онда бірқатар қажет қызмет түрі бар. Жеке кабинеттен барлық мәліметті көріп отыруға болады.
Бұл – порталдың телефондағы шағын нұсқасы. Денсаулық паспорты, электронды еңбек
биржасы да бар. Бәрінен ең қызығы – жеке куәліктің цифрлық үлгісі. Болашақта төлқұжат
сұрататын жерлерге ұялы телефоннан қосымшаны ашып, жеке құжатыңды көрсете салуға
болады. Жарқын цифрлық жаңашылдықтардың пайдаланушысы болғаныма қуаныштымын.
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ПОЛУЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ СТАЛО ЕЩЕ
ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ

Запущена обновленная версия мобильного приложения электронного правительства
eGovmobile. Приложение значительно облегчает процесс получения государственных
услуг.
Усовершенствованный eGovmobile позволяет привязать имеющуюся Электронноцифровую подпись (ЭЦП) к 4-х значному PIN коду
или встроенной биометрии устройства (Face
ID, Touch ID). Один раз привязав ЭЦП к PIN коду
или биометрии можно не отвлекаться на выбор
ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации
и получении услуг.
Теперь, гражданин практически не чувствует
необходимость в ЭЦП. Все мы привыкли разблокировать телефон по отпечатку пальца или
через Face ID. Точно также, в этом приложении
можно привязать ЭЦП к своей биометрии и при
заказе услуг подтверждать запрос своим Touch
ID или Face ID. К тому же, был облегчен процесс
использования ЭЦП на мобильных устройствах.

Раньше нужно было загружать ЭЦП на смартфон
через компьютер, сейчас же имеющиеся сертификаты можно загрузить из письма в почтовом
ящике пользователя
Кроме того, в самом приложении есть подсказки как загрузить ЭЦП, как авторизоваться
и т. д., а еще к каждому новому сервису будут
размещены пошаговые инструкции. Это позволит сделать приложение максимально удобным
в использовании.
Стоит отметить, что на данный момент
в приложении доступны 28 услуг такие, как:
справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты, получение информации о назначении пособий на рождение ребенка и по уходу
за ребенком по достижению им возраста одного
года, выдача справки о наличии либо отсутствии
судимости, справка об отсутствии (наличии)
недвижимого имущества физического лица и т. д.
Приложение можно скачать в AppStore
и PlayMarket.

Талгат Тлес, председатель КОФ МК «Жас Отан»
Сейчас, когда в мире ежедневно внедряются технические новшества, удивить
человека чем-то заурядным очень трудно и практически невозможно. Признайтесь,
что вся наша молодежь, да и весь народ свою жизнь не представляет без смартфона.
Приложение Egovmobile в этот момент как нельзя кстати. Все нужные справки можно
получить там. Если бы пять лет назад кто-нибудь сказал мне, что можно будет получить все нужные документы через смартфон, я бы, честное слово, не поверил. Но
время не стоит на месте и с каждым годом наши возможности расширяются. Я думаю
- это большой шаг на пути к цифровому будущему!
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RECEIVING PUBLIC SERVICES BECAME EASIER AND
MORE CONVENIENT

An updated version of the mobile
e-government application eGovmobile has been
launched. The application greatly facilitates the
process of obtaining public services.
Advanced eGovmobile allows you to bind
an existing Electronic Digital Signature (EDS) to a
4-digit PIN code or built-in biometrics device (Face
ID, Touch ID). Once tying the EDS to the PIN code
or biometrics, you can not be distracted by the
choice of EDS and password input each time you
authorize and receive services.
Now, the citizen practically does not feel
the need for EDS. We all got used to unlock
the phone by fingerprint or Face ID. Similarly,
in this application, you can link the EDS to your
biometrics and while ordering services, you need
to confirm the request with your Touch ID or
Face ID. In addition, the process of using EDS on
mobile devices was facilitated. Previously, it was

necessary to download EDS to a smartphone via
a computer, now the existing certificates can be
downloaded from a letter in the user’s mailbox
In addition, the application itself has tips on
how to download EDS, how to log in, etc., and each
new service will have step by step instructions.
This will make the application as easy to use as
possible.
It is worth noting that at the moment,
there are 28 services available such as reference
for calculation of the base pension payments
amounts, receiving information on assignment of
allowances for the birth of a child and to childcare
until the child reaches the age of one year, the
issuance of criminal record certificates, certificate
of absence (presence) of immovable property of
physical persons, etc.
The application can be downloaded from the
AppStore and PlayMarket.

Ramazan Fayzullin, general director of construction company
I often have to work with documents in my job. Until today, I often visited the PSCs, which is not
always convenient both in time and location - traffic jams on the roads of Almaty are not a secret
for anyone.
To say how surprised I was to learn about the new version of Egov mobile is to say nothing.
«How? Us? In Kazakhstan? Really??» that’s about how you can describe my astonishment.
Just imagine, the new version of the application contains 28 top services, that is, I get
popular and in-demand certificates using my smartphone. This is not the limit. Now services
can be obtained without EDS, as many have become accustomed to, but by fingerprint or
Face-ID. Yes, the alternative is very cool. You don’t have EDS at hand, and here you just order the
service through a smartphone and signed with a fingerprint and it’s ready!!!
I think this is just a giant step for our country into the digital future. I congratulate all of us that we
live in such country and I urge to use innovations.
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ҚАЗАҚСТАН ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ
ПАСПОРТЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ ҮЛГІСІН ІСКЕ ҚОСТЫ
Жылжымайтын мүлік иелері бұдан
былай нысандарының (пәтерлер, жатақхана бөлмелері, жеке гараждар мен саяжайлар) техникалық паспортының электронды
нұсқасын онлайн рәсімдей алады. Цифрлық
жаңашылдықты «Азаматтарға арналған
үкімет» пен «Ұлттық ақпараттық технологиялар» жүзеге асырып отыр.
«ХҚО-ға бармай-ақ, техпаспортты
алудың онлайн баламасы мүлік иелерінің
уақыты мен қаржысын үнемдеуге мүмкіндік
береді. Бұған дейін жылжымайтын мүліктің
құжатын алу үшін ХҚО-ға барып, техникалық
паспортқа қағаз жүзінде өтініш беру керек
еді. Кейін мүлік иесі дайын болған құжатты
алу үшін қайтадан халыққа қызмет көрсету
орталығына баратын», – дейді «Азаматтарға
арналған үкіметтің» басқарма төрайымы
Әсемгүл Балташева.
Бұдан былай техникалық құжатқа
онлайн өтініш беріп, дайын үлгісін электронды үкімет порталынан көшіріп алуға

болады. Бұл үшін жылжымайтын мүлік
иесінің ЭЦҚ-сы мен құқық белгілейтін құжатының бірінің (сату-сатып алу келісімшарты,
сыйға беру шарты, жекешелендіру шарты,
сот шешімі және т.б.) скан көшірмесі болуы
керек. Бастапқы төлем жүргізілгеннен кейін
жылжымайтын мүлік иесі электронды құжаттың келгенін жеке кабинетінен көре алады.
Айта кетейік, жеке кабинетке келген
электронды техпаспортты жүктеп алу үшін
жылжымайтын мүлік иесі қызметтің нақты
құнының айырмасын төлегені туралы түбіртекті қоса көрсетуі тиіс. Тек содан кейін ғана
қызмет көрсетушіге арнайы код-хабарлама
жолданып, техпаспортты көшіріп алуға рұқсат беріледі. Техникалық паспорттың электронды үлгісінің күші ХҚО-да мөр басылып
берілетін төлқұжатпен тең болады.
Электронды түрде жылжымайтын мүлік
төлқұжатын әзірге Нұр-Сұлтан және Шымкент
қалаларының тұрғындары ала алады.

В КАЗАХСТАНЕ ВВЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХПАСПОРТ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Очередной шаг на пути к цифровизации
в сфере недвижимости сделан в Казахстане.
Теперь жители столицы и города Шымкент
могут получить техпаспорта на объекты
недвижимости (квартиры, комнаты в обще28

житии, индивидуальные гаражи и дачные
строения) онлайн на портале электронного правительства egov.kz. Особенность
новых электронных техпаспортов в том, что
они имеют специальные штрих-коды, кото-
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рые содержат данные,
полученные из государственной базы данных
«Регистр
недвижимости», и приравниваются к
бумажным техпаспортам.
Работа по оптимизации и автоматизации
данной услуги была проведена госкорпорацией
«Правительство
для
граждан» совместно с АО
«Национальные информационные технологии».
Автоматизация
услуги
позволит
гражданам
подавать заявку и получать результат, не выходя
из дома, в то время как
раньше услугополучателю необходимо было
дважды посещать ЦОН, на что соответственно
услугополучатели затрачивали финансовые и
временные расходы.
Для подачи заявления и получения электронного техпаспорта на недвижимость собственнику жилья необходимо авторизоваться
на портале электронного правительства
egov.kz, в разделе «Недвижимость» выбрать
услугу «Подача заявления на получение
электронного технического паспорта объектов недвижимости», заказать услугу онлайн,
заполнив заявку и прикрепив к ней скан
копию правоустанавливающего документа
(договор купли-продажи, договор дарения,
договор о приватизации и т.д.). Также необ-

ходимо произвести оплату посредством
платежного шлюза электронного правительства либо прикрепить квитанцию об оплате.
Со статусом готовности техпаспорта можно
ознакомиться в личном кабинете.
Пилотный проект продлится до февраля
2020 года. По его итогам будет принято решение о распространении его на другие города
Казахстана.
Стоит отметить, что для оформления
техпаспорта на недвижимость на портале,
необходимо иметь электронно-цифровую
подпись, которую можно получить в ЦОНе.
Получив ее однажды, вы можете продливать
срок ее действия на сайте pki.gov.kz.
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TECHNICAL PASSPORTS FOR REAL ESTATE WILL BECOME
ELECTRONIC
Technical passports for real estate will be
available through the e-government portal
egov.kz. Currently, the Government for citizens
is working on the optimization and automation
of this procedure. Residents of the capital and
Shymkent will be the first to receive electronic
technical passports.
Automation of services for the issuance
of electronic passports will allow citizens to
apply and get the order without leaving home,
whereas before the service recipient had to visit
the PSC twice, which required to spent financial
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and time costs.
To apply for and obtain an electronic
registration certificate for real estate through
the e-government portal egov.kz, the owner
of the property along with the title certificate
to the property must have an electronic digital
signature, can be received in the PSC. By the
way, if a citizen does not know how to use the
portal egov.kz, he can learn it here in the selfservice sector.
It is planned that the pilot project will be
launched in November this year.
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ГРУЗИЯЛЫҚ САРАПШЫЛАР: ҚАЗАҚСТАННЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮЛГІСІНІҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ КӨП
Грузияның
әлеуметтік
қызмет көрсету агенттігі мен
зейнетақы агенттігінің өкілдері Нұр-Сұлтандағы ХҚО мен
цифрлық орталығында болып,
әлеуметтік сала бойынша көрсетілетін қызметтер ретімен
танысты.
Қонақтарға
еліміздегі
әлеуметтік
қамсыздандыру
саласы бойынша көрсетілетін
қызмет түрлері жайлы мағлұмат беріліп, тұрғындардың
жәрдемақылар мен
зейнетақыны қалай рәсімдейтіні туралы айтылды. Өз кезегінде, меймандар Қазақстанның ХҚО қызметін
жоғары бағалап, елдерінде де әлеуметтік қызметтердің бір жерден көрсетілуін көздейтін
фронт-офистерді құрғысы келетінін айтты.
«Әлеуметтік қызмет көрсету
агенттігі жұмыспен қамту,
босқындар мәселесі,
дәрі-дәрмекпен қамту, әлеуметтік төлемдерге
қатысты сұрақтарды қарастырады. Бұлардың
барлығына қатысты қызметтерді грузиялықтар
бір орталықтан алады. Бірақ Қазақстандағыдай
құжаттарды қабылдайтын фронт-офистер жоқ.
Сіздерден үйренеріміз көп», — деп айтып өтті
Грузияның әлеуметтік қызмет көрсету агенттігінің орынбасары Леван Гогодзе.

Атап өтетіні, Грузияда зейнеткерлікке шығу
үшін азаматтар құжаттарын Зейнетақы агенттігіне барып тапсырады. Бүгінде олар бұл қызметті әлеуметтік қызметтермен бірге бір орталықтан алатындай етуді жоспарлап отыр. Бұл
ретте, Қазақстанның қызмет көрсету үлгісінің
артықшылықтары көп деп атап өтті грузиялық
делегация өкілдері.
Айта кетейік, бүгінде Грузияда әлеуметтік
төлемдер мен зейнетақыға қатысты қызметтер әр түрлі органдарда көрсетіледі, ал жеке
басты құжаттандыру қызметтерін тұрғындар
қазақстандық ХҚО‑ға ұқсас «Әділет үйінен»
алады.
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КАЗАХСТАН ЛИДИРУЕТ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ

Об этом в ходе международного технологического форума «Digital Bridge» заявил управляющий партнер Tech Farm Аман Тентиев. По его
словам программа цифровизации, в рамках
которой запланировано развитие электронных госуслуг Кыргызстана, была запущена
в 2017 году, в то время как в Казахстане автоматизация госуслуг проводится более 13 лет.
«Казахстан в сфере развития электронных
госуслуг лидирует. Люди дистанционно могут
регистрировать, открывать компании онлайн.
По-моему у вас это доступно уже пять — шесть
лет как минимум. В этом направлении Казахстан
делает большие вложения и находится впереди», — говорит Тентиев.
32

Кроме того, Тентиев
назвал «прогрессивным» оказание госуслуг
посредством популярных
мессенджеров и социальных сетей. «Пока все
услуги в Кыргызстане
оказываются только
по ЭЦП на портале получения госуслуг, но в будущ е м м ы п л а н и р уе м
также перенять опыт
Казахстана и оказывать
услуги через соцсети», —
добавил он.
По словам специалиста, обучение граждан пользоваться цифровыми сервисами не заставит себя ждать, ведь
сегодня мир стремителен и быстр: «Все хотят
получать госуслуги здесь и сейчас. И никто уже
не хочет ходить в ЦОНы специально за услугами,
поэтому такие альтернативные способы получения услуг как телеграм-боты и мобильные
приложения будут только развиваться и все
больше находить положительный отклик в сердцах людей».
Напомним, в октябре в Нур-Султане состоялся международный технологический форум
«Digital Bridge». Его участниками стали эксперты
в сфере IT‑решений, цифровых технологий и т. д.
из разных стран.
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THE PROFESSOR FROM THE USA IS IMPRESSED
WITH THE DIGITAL SOLUTIONS OF THE ELECTRONIC
GOVERNMENT IN KAZAKHSTAN

Mike Fisher, Professor of Interactive Media
at the University of Southern California, visited
the digital PSC at the EXPO. The guest was shown
the possibilities of e-government, obtaining public
services through the e-gov mobile application and
the telegram bot messenger. However, the foreign
expert was mostly interested in the opportunity to
record an online video message of citizens to the
first heads of governmental bodies and to receive
public services in a biometric way.
«I am impressed by the opportunity to
send information directly to the Heads of the
governmental bodies. It means that you do not
need to go to the city hall and waste
your time, you can record it online.
It’s very convenient, « Fisher said.
In his opinion, this increases
involvement of citizens in the public,
social and political life of the country.
Thereby, allowing governmental
bodies to understand the needs of
Kazakhstanis.
In addition, Professor from
America did not remain indifferent
to the biometric method of obtaining
public services.
«This whole system is really
amazing and interesting for me. It
means that, if you lose your ID card
you have a great way of so-called

«backup», you will get the necessary service without
a document», - he added.
In conclusion, the well-known game maker
tested the car simulator in a digital PSC and
compared it with a video game, considering that
the car simulator, unlike the game, aims not only
to reach the goal quickly, but also observing the
rules of the road.
It should be reminded that there was an
international technology forum «Digital Bridge» held
in Nur-Sultan, the participants of which were experts
in the field of IT solutions, digital technologies and
others from different countries.
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DEVELOPMENT DAY – ЕРЕКШЕ ФОРМАТТА ОҚЫТУДЫҢ
ЖАҢА ТӘСІЛІ

DEVELOPMENT DAY — НОВЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Мемлекеттік корпорацияның аймақтық
филиалдарында бейресми форматтағы
оқытудың жаңа тәсілі «Development day»
оқулары өткізілді. Мұндай кездесудің
алғашқысы ҚР Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар
Жұмағалиев пен ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының
ректоры Альтаир Ахметовтың қатысуымен
өткен болатын. Әр жиналыс қызметкерлердің
жеке қасиеттерін дамытуға, сонымен қатар
цифрлық сауаттылық, инновациялық даму
және т. б. салалардағы құзыреттіліктерін
арттыруға бағытталған. Екі аптада бір рет
өткізілетін шарада, сондай-ақ тайм менеджмент, жоспарлау, жаңа дағдыларды үйрету

Development
Day — новый подход в обучении
в нестандартном
для госкорпорации
формате. Каждая
встреча посвящена
темам,
направленным на развитие
личностных
качеств сотрудников, а также повышению их компетенций в таких
сферах, как цифровая
грамотность,
развитие инноваций и т. д. Первая
встреча в формате
«Development Day»
прошла при участии
Министра цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Аскара
Жумагалиева и ректора Академии государственного управления при Президенте РК
Альтаира Ахметова.
Development Day также запущен в филиалах госкорпорации «Правительство для граждан». Они регулярно проводят такие встречи
и с целью обмена опытом и развития личных
качеств работников филиалов госкорпорации

бойынша сабақтар өткізіледі.
Түрлі тақырыптардағы оқуларды кәсіби
коучерлер, сарапшы мамандар береді.
Университеттермен жасалған меморандумдар аясында аймақтық жоғары оқу орындарының үздік оқытушылары, ҚР Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
аймақтық департаменттерінің өкілдері,
сондай-ақ ҚР Президентінің жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясының филиалдарының мамандары шақырылады.
«Development day» қызметкерлердің
кәсібіне қатысты мәселелерді егжей-тегжейлі
талдап, ұжымдық даму стратегиясын құруды
үйренуге, іскерлігін шыңдауға, біліктілігін
арттыруға, жаңаша ойлауына әсер етеді.

1 раз в 2 недели.
В рамках реализации Меморандумов
с ВУЗами для проведения диалогов на данные мероприятия приглашаются лучшие лектора областных ВУЗов, представители областных департаментов Агентства Республики
Казахстан по противодействию коррупции,
а также филиалов Академии государственного управления при Президенте Республики
Казахстан.
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DEVELOPMENT DAY — A NEW APPROACH IN
SPECIALISTS’ TRAINING
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Development Day – a new approach to
the training in a non-standard format for the
State Corporation. Each meeting is devoted to
topics aimed at the development of personal
qualities of employees, as well as improving

branches of the State Corporation «Government
for citizens». They regularly hold such meetings
once in 2 weeks for the experience exchange
and developing personal qualities of employees
of the state Corporation branches.

their competencies in such areas as digital
literacy, innovation development, etc. The first
meeting in the format of «Development Day»
was held with the participation of Minister of
Digital Development, Innovation and Aerospace
Industry, Askar Zhumagaliyev and Rector of the
Academy of Public Administration under the
President of RK Altair Akhmetov.
Development Day was also launched in the

As part of the implementation of
memorandums
with
universities,
the
best lecturers of regional universities,
representatives of regional departments of
the anti-corruption agencies of the Republic of
Kazakhstan, as well as branches of the academy
of public administration under the President of
the Republic of Kazakhstan are invited to these
events for dialogue conduction.

gov4c.kz

КЕМЕЛ КЕҢЕС

Азаматтарға арналған үкіметтің орталық
аппаратында Ардагерлер және Жастар кеңестері құрылды. Өмірлік тәжірибесі мол, еңбек
жолында түйгені көп кемел қариялар кеңесі
мен алғыр, ізденімпаз, жаңашылдыққа құмар
жастар кеңесінің ұжым үшін маңызы зор.
Қарттар күніне арналған салтанатты жиын
барысында құрылған ардагерлер кеңесіне
мемлекеттік корпорацияның дамуына

үлкен үлес қосқан және құрметті демалысқа
шыққан, бұрын зейнетақы төлеу орталығы,
жер кадастры, жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру және халыққа қызмет көрсету
орталықтарында еңбектенген қызметкерлер
кірді. Кездесу барысында дауыс беру арқылы
ардагерлер кеңесінің төрағасы анықталды,
ол — жер кадастры саласының ең тәжірибелі
мамандарының бірі Нұрман Хатиев. Өзінің
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еңбек жолын 1979 жылы бастаған ол, бар
өмірін жерге орналастыру жұмысына арнаған.
Бірнеше жылдар бойы ол басшылық лауазымында жұмыс істеп, 2019 жылдың шілдесінде
жер кадастры басқармасының маманы лауазымынан зейнеткерлікке шыққан.
«Мемлекеттік корпорация — азаматтарымызға барлық дерлік мемлекеттік қызметтерді
көрсететін мекеме. Халықтың көңілінен шығып,
қызметтерді стандартқа сай көрсету — оңай
шаруа емес. Зейнеткерлікке шықсам да, кәсіби
маман ретінде жастарға бағыт-бағдар көрсетуге

дайынмын», — дейді Ардагерлер кеңесінің
жаңадан сайланған төрағасы Нұрман Хатиев.
Өз кезегінде, жастар кеңесінің төрағасы
болып басқарма қызметін ұйымдастыру департаментінің қызметкері Айдос Үмбетияр сайланды. 20 мың жұмыскері бар мемлекеттік
корпорацияның 67% жастар десек, бұл буын
өкілдеріне көңіл бөлу өте маңызды. Себебі
цифрлық жаңашылдықтардың негізгі үлесін
дәл осы жастар ойлап тауып, халық арасында
таралуына үлесін қосады.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ТРАДИЦИЯХ
В госкорпорации «Правительство для
граждан» создали Совет ветеранов и Совет
по делам молодежи. И, если цель создания
Совета ветеранов по большей части — хранить
традиции и делиться с молодыми специалистами своим опытом и знаниями, то Совет
по делам молодежи создан для того, чтобы
вдохнуть свежие идеи в развитие государственных услуг, разработать абсолютно новый, инновационный подход к их получению. К тому же
планируется, что молодые специалисты будут
формировать современную корпоративную
культуру, зарождая новые традиции.
Путем всеобщего голосования Совет ветеранов возглавил один из самых опытных специалистов земельного кадастра Нурман Хатиев,
а Совет по делам молодежи — молодой и энергичный специалист Айдос Умбетияр.
«Госкорпорация — это прежде всего тра38

диции. Традиции быть всегда нужными людям,
делать лучшее для народа. Я очень рад, что,
даже выйдя на пенсию, мы будем продолжать
совершенствовать сферу оказания госуслуг,
делиться с молодыми специалистами тем, что
мы знаем и умеем лучше всего — быть профессионалами», — рассказал Нурлан Хатиев.
«Для меня большая честь возглавить Совет
по делам молодежи госкорпорации. Вместе
с тем и большая ответственность. Мы хотим
не только привнести что-то новое в нашу
работу, но и перенять опыт старшего поколения. Ведь преемственность в традициях - залог
успеха», — говорит Айдос Умбетияр, председатель Совета по делам молодежи Центрального
аппарата.
Госкорпорация «Правительство для граждан» поздравляет своих коллег по цеху и желает
им успехов и процветания в новом начинании.
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CONTINUITY IN THE TRADITION
The State Corporation» Government for citizens
« has set up the Veterans council and the Council
for youth affairs. Purpose of Veterans council
creation is mostly to keep traditions and to share the
experience and knowledge with young specialists.
Council for youth affairs was established to inhale
fresh ideas in development of public services and
develop absolutely new, innovative approach to
obtain them. In addition, it is planned that young
professionals will form a modern corporate culture,
creating new traditions.
By the blanket vote, the Veterans council is
to be headed by one of the most experienced
specialists of the land cadastre Nurman Khatiev,
and youth council to be headed by a young and
energetic specialist Aidos Umbetiyar.
«The State Corporation is first of all is about
a tradition. Traditions are always necessary to

people and do the best for the people. I am very
glad that even after retiring, we will continue to
improve the sphere of public services, share with
young professionals what we know and know
best — to be professionals», — Nurlan Khatiev
said.
«It is a great honor for me to head the Council
for youth Affairs of the State Corporation. At the
same time, it is a great responsibility. Not only we
would like to bring something new to our work,
but also to adopt the best practices of the older
generation. After all, continuity is in traditions», says Aidos Umbetiyar, chairman of the Council of
Youth Affairs of the central office.
The State corporation «Government for
citizens» congratulates its fellow tradesmen and
wishes them success and prosperity in their new
endeavor.
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ЖЕҢІС ТҰҒЫРЫ

НАШИ ПОБЕДЫ

Үздік мерген — Нұржан Құдабаев
Павлодар облысының филиалында әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің бас маманы
болып жұмыс істейтін әріптесіміз Нұржан
Құдабаев облыс деңгейінде өткен жарыста
нысана көздеуден 2-орын алды. Тоғыз жылдан бері еліміздегі параойын жарыстарына
қатысып келе жатқан Нұржан түрлі спорт түрінен жеңімпаз болған. Мергендігімен көзге
түскен ол, сондай-ақ жеңіл атлетика, волейбол,
үстел теннисімен де айналысады. «Қандайда
нәтижеге қол жеткізу үшін мақсат айқын болу
керек», дейді ол.
Би қимылы ым-ишара тілімен
Айнұр Сайынова — Петропавл қаласындағы № 1 бөлім маманы. Сөйлеу және есту
қабілеті нашар азаматтарға қызмет көрсететін
ол ым-ишара тілінде ән айтып қана қоймай, би
де билейді. Айнұр тіптен сөзбен айту мүмкін
емес эмоцияларды қимылмен керемет жеткізеді. Әріптесіміз өзінің би тобымен халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысып, Испания,
Ресей, Болгария, БАӘ‑де өткен өнер додаларында гран-при мен жүлделі орындарды
жеңіп алған. Ал 2020 жылы олар Калифорнияда
өтетін жарысқа дайындалып жатыр. Таяуда
ғана Айнұр командасымен «Baiterek-fest»
республикалық фестивалінде хореография
номинациясы бойынша 2-орын, ым-ишарамен
ән айту номинациясында 1-орынға ие болды.
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Лучшая пресс-служба в Казахстане работает
в госкорпорации
Пресс-служба Правительства для граждан
названа лучшей пресс-службой среди национальных компаний Казахстана в 2019 году.
Благодаря проводимой разъяснительной работе
и по результатам независимого голосования
журналистов госкорпорация «Правительство
для граждан» была признана компанией наиболее открытой к диалогу.
Свою награду наши коллеги получили
в рамках шестого PR‑форума Astana. В конкурсе
приняли участие более 150 пресс-секретарей
и менеджеров по связям с общественностью
государственных структур, национальных компаний, бизнес-структур и представителей медиа
сообщества со всего Казахстана.
Мы поздравляем Департамент по связям
с общественностью и региональных пиар-менеджеров с победой и желаем им новых побед
и свершений.

Чемпионы «TÚNGІ FÝTBOL LIGASY»
Команда госкорпорации «Правительство
для граждан» стала победителем 3-го сезона
Чемпионата Республики Казахстан «QAZAQSTAN
QYZMET CUP: TÚNGІ FÝTBOL LIGASY» по мини-футболу среди госслужащих и работников квазигосударственного сектора, осилив в последнем
туре АО СПК «Астана» со счетом 4:2.
В текущем сезоне сборная госкорпорации
стала чемпионом, выиграв из 11 игр 10, 1 игру
сыграли в ничью, тем самым набрав 31 очко
из 33 возможных.
В течение трех месяцев 24 команды играли
по круговой системе, которые были разделены
на 2 дивизиона — лиги «QUAT» и «BIRLIK». В лиге
«QUAT» победили футболисты «Правительства
для граждан», серебряным призером стала
команда МВД РК, третье место досталось
АО «Национальные информационные технологии».
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OUR VICTORIES
From the PSC to the dancefloor
Employee of the branch «Government
for citizens» in West Kazakhstan region Kairat
Nugmanov has become a winner in the prestigious
international festival in Finland.
Kairat
is
disabled
since
childhood, but
this does not
prevent him from
an active lifestyle.
He has been
working in the
state Corporation
since
2017.
He loves the
work, where he
helps people in
obtaining public
services
and
gives consultations every day.
He loves his colleagues, who at any moment
are ready to help each other and he thanks the
management, which is always ready to help him
and supports his creativity.
Kairat started practicing wheelchair dancing
in 2013 and his skills were highly appreciated
at many competitions. Recently, he brought an
award from Finland, where he managed to get the
prize, becoming the winner of the international
level festival among the contestants from 17 CIS
countries and abroad.
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ҚЫЗМЕТТІ ОНЛАЙН АЛ ДА, ҰТЫСҚА ҚАТЫС

Kairat has a dream: «to become a champion
of Paradances to become independent.» And we,
in our turn, wish our talented colleague great
success on the stage.
The best of the best
Meet Aliya Mikhailova — chief specialist
of Social Security Department of Semey. Aliya
Mikhailovna participated in the Republican
contest «the Best
employee of the
social system»
and won in the
nomination «The
best employee
of the pension
system».
And
we
are
not
surprised at all,
because she has
been working in
the social area
since 1986. The
professional of
the business who brought up not one generation
of good experts. She is very responsible in her
work; her colleagues note her empathy and
openness to people.
Congratulations to Aliya Mikhailovna with
another victory. We are sure that Kazakhstani
people should not worry about their pensions
or allowances as long as there are such social
workers.

«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік қызметтерді онлайн алған
қазақстандықтар үшін қатарынан бірнеше
конкурс ұйымдастырды.
Көлік иелерінің арасында 1 тамызда жарияланған байқау шарты бойынша
жаңа көлік сатып алған азаматтар оны
электрондық үкімет порталы арқылы
онлайн тіркеуі тиіс болған. Байқауға барлығы 4 696 адам қатысты.
Байқаудың басты демеушісі – Aster
Auto ұсынған жүлделер автоәуесқойлар үшін нағыз пайдалы сыйлық болды.
Олардың арасында дөңгелектер жиынтығы, сақтандыру полисі, көлік жуу абонементі (автокөлікті химиялық тазалау),
бейнетіркегіш, май ауыстыру және толық баг жанар-жағармай талоны болды.
Жеңімпаз ЖСН-ның кездейсоқ генерациясы әдісімен
анықталды.
Бас
жүлдеге
қойылған дөңгелек жиынтығына ақшалай сертификатты
Қостанай қаласының тұрғыны
Николай Потоцкий ұтып алды.
Ал жаңа босанған аналар
арасында өткізілген «Анаға
цифрлық көмек» атты байқау шарты бойынша атааналар бала тууға байланысты берілетін жәрдемақыға
өтінішті
egov.kz
порталы
арқылы рәсімдеп, ол туралы
әлеуметтік желіде пост жазуы
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керек еді. 50 ана қатысқан байқау жеңімпаздары «Аналар күні» қарсаңында анықталды.
Кездейсоқ тәсілмен таңдалған 3 жеңімпаз
bebek.kz интернет-дүкенінен «Sweety» брендінің бір айлық қорының жөргектерін алуға
мүмкіндік беретін сертификаттарды ұтып
алды. Жеңімпаздардың ішінде қостанайлық Гульмира Шошақова, семейлік Зарина
Құрманғалиева, Жетісай ауданының тұрғыны
Жанар Ябаева болды.
Сондай-ақ баланың бір жасқа дейінгі

күтіміне
берілетін жәрдемақыны
онлайн рәсімдегендер арасында
тағы бір «Цифрлы
сәби»
конкурсы
ұйымдастырылды.
Оған сәбилері мен
мемлекеттік корпорацияның ресми
логотипінің суретін
салғандар қатысты.
Әлеуметтік
желіде
жариялаған
суреттері
бойынша ең көп
лайк жинағандар
байқау жеңімпазы
атанды. Сыйлыққа
ие болғандардың арасында Атырау облысының тұрғыны Алтынгүл Қайырғожиева бар.
Мемлекеттік қызметтерді онлайн алуды
насихаттайтын байқаулар тоқсан сайын
ұйымдастырылатын болады. Әр конкурс – қызметтерді электронды түрде алып қана қоймай,
цифрлық сауатты жетілдірудің де бір құралы.
Egov.kz барлығын үйде отырып-ақ, жылдам
рәсімдеуге мүмкіндік береді, ендеше цифрлық
жаңашылдықтардың игілігін барлығымыз бірдей көрейік.

ОСЕННИЙ МАРАФОН ПРИЗОВ ОТ ГОСКОРПОРАЦИИ
Правительство для граждан активно ведет
свои официальные странички в социальных
сетях Facebook, Twitter, Instagram. Помимо
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того, что там казахстанцы могут задать все
интересующие их вопросы, оставить отзыв или
предложение, в социальных сетях можно уча-
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ствовать в различных конкурсах корпорации.
Например, в конкурсе под названием
«Покупай онлайн машину – выиграй к ней
резину», который проводился среди автовладельцев,
победителем
стал житель села Буденовка
Костанайской области Николай
Потоцкий. В августе он перерегистрировал авто онлайн на
портале egov.kz и автоматически стал участником конкурса,
после чего генератор индивидуальных идентификационных
номеров (ИИН) путем случайного выбора определил его как
победителя.
Также госкорпорация проводила конкурс для новоиспе-

ченных мам «Цифровая помощь маме».
География победительниц этого конкурса
была самой разнообразной от городов
Семей и Костанай до поселка Асыката в
430 км от г. Туркестан.
Принять
участие
в
конкурсе
«Цифровой малыш» могли только те
казахстанцы, кто оформил пособие
по уходу за ребенком до года через
портал электронного правительства
egov.kz. Победителем стала Жадыра
Бекпенбетова, жительница села Шолак
корган Туркестанской области.
Принимать участие в конкурсах
корпорации на официальных страницах
gov4c.kz не только увлекательное занятие, но и прибыльное. Во-первых, вы оттачиваете свои цифровые знания. Во-вторых, в
случае победы получаете приличную награду
в виде полезных призов.
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Жылжымайтын мүліктің бар/жоғы туралы анықтаманы қалай
алуға болады?
Егер мемлекеттік бағдарламаларға қатысу не банктен баспанаға
қатысты қызметтерді алу үшін жылжымайтын мүліктің бар/жоғы туралы
анықтама қажет болса, оны онлайн алуға болады.
Тұрғындар арасында сұранысқа ие анықтаманы egov.kz порталы,
egovkzbot 2.0 телеграм-боты және FB мен VK мэссенджерлерінен жүктеп
ала аласыз.
Ол үшін электронды үкімет порталынан немесе боттан «Жеке тұлғаның жылжымайтын мүлiгінің болмауы (болуы) туралы анықтама беру»
қызметін таңдайсыз.
- ЭЦҚ‑мен онлайн сұрау жасап, анықтаманы кімге сұрататыныңы-

Как получить государственные услуги в социальных сетях
FACЕBOOK и VK?
Теперь получить самые востребованные справки и услуги можно
не только в мессенджере телеграм, но и в социальных сетях FACЕBOOK
и VK.
Для этого нужно произвести следующие действия:
- В поисковике ввести «Портал egov.kz»;
- Запустить бот;
- Выбрать вкладку «услуги»;
- Выбрать нужную справку;
- Ввести свой номер телефона;
- Ввести свой ИИН;
- Ввести проверочный код из sms.
Готовая справка придет к вам в мессенджер. При желании вы можете отправить ее на почту.
Напомним, через чат-бот в Facebook доступны 15 услуг, а через чат-бот Вконтакте – 19.

Как работает новый сервис получения адресных сведений на
Egov.kz?
С 1 ноября в Казахстане отменят адресную справку. Казахстанцы
смогут посмотреть место своей регистрации в личном кабинете на
портале Egov.kz.
Для тех, кто захочет получить ваши адресные данные с вашего
согласия (работодатель, учебные, медицинские организации и т.д.) с
1 ноября на портале заработает сервис получения адресных сведений
третьими лицами.
Как он будет работать?
- Авторизация на портале электронного правительства;
- Раздел «Сервис получения справок третьими лицами»;
- Заполнение в поле «ИИН» данных человека, на которого запра-

Әлеуметтік мәртебені қалай білуге болады?
2020 жылдан бастап енгізілетін міндетті әлеуметтік сақтандыру
жүйесінің қатысушысы болу үшін азаматтар арнайы әлеуметтік мәртебе санатына жататынын тексеруі керек.
Бұл үшін:
Egov.kz порталына ЭЦҚ-мен кіріп, «Әлеуметтік мәртебені тексеру» қызметін таңдап, шыққан жолаққа ЖСН енгізу қажет.
Сұрау соңында портал сіздің қай әлеуметтік мәртебе санатына
жататыныңызды көрсетеді. Сізге «Жұмыскер», «Әлеуметтік төлемдер
алушы», «18 жасқа дейінгі балалар», «Өзін-өзі жұмыспен қамтушы»,
«Зейнеткер» мәртебелерінің бірі шығады.
Егер «Мәртебе анықталмаған» деген жауап берілсе, «мәртебені
өзгерту» батырмасына өтіп, анкетаны толтырасыз. Мәртебеңіз туралы жауапты мемлекеттік орган 5 күн
ішінде береді.
Әлеуметтік мәртебені телеграмдағы EgovkzBot 2.0 және Facebook мэссенджері мен VK желісіндегі
egov.kz парағы арқылы да тексеруге болады.

зды белгілесіз;
- Аймақты таңдайсыз.
Дайын анықтама сіздің жеке кабинетіңізге келіп түседі!

шиваются адресные сведения;
- Гражданину должно прийти sms с уведомлением о том, что на него запрашиваются адресные сведения с указанием, что нужно ответить в случае согласия и что в случае отказа. Ответить нужно не позднее
2-х часов с момента поступления sms.
Получить адресные сведения на гражданина можно будет только в том случае, если он зарегистрирован в базе мобильных граждан.
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