
АЗАМАТТАРҒА
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН

ТАЛАНТТЫЛАР ПУЛЫ
93 ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЛАУАЗЫМЫ ЖОҒАРЫЛАДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
95% РАБОТНИКОВ ЦОН ИМЕЮТ БЕЗОПАСНЫЙ СТАТУС В ASHYQ 

 
1414 БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫ

ЖАҢА КЕҢСЕЛЕР ЖӘНЕ КЕЛІСІМДІ ЕҢБЕКАҚЫ

ВЫХОДИ НА ПЕНСИЮ ВОВРЕМЯ
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ҚҰРМЕТТІ ДОСТАР, ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР!

Журналдың кезекті нөмірінде біз 
сіздерге «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының 2021 
жылдың бірінші жартысында сәтті іске 
қосылған жаңа жобалары туралы айтамыз.

Жылдың басында біз мамандан ды рыл
ған ХҚОларда трансформациялау жұмыс
тарын бастадық және дайын құжаттарды 
есікке дейін жеткізе бастадық. Сонымен 
қатар біздің клиенттеріміз мемлекеттік 
бажды QRкод ар қылы төлеу мүмкіндігін 
белсенді түрде қол дана бастады, ал екінші 
деңгейлі банктер мен бірге «цифрлық ипо
тека» сервисін іске қостық.

Мамандандырылған ХҚОларда тест 
ем ти хандарының анағұрлым ашық әрі 
объективті өтуі үшін пилоттық режимде 
Ustudy жүйесі сыналды.

2021 жылдың 1 сәуірінен бастап мем ле
кеттік корпорацияның құзырына өткен 1414 
Біріңғай байланыс орталығының санын арт
тырып, жұмысын жақсарттық. Орталық қыз
мет керлері қайта даярлық курстарынан өтті.

Сонымен қатар мемлекеттік корпо ра
ция ның кадрлық резервінің бірінші іріктеуі 
сәтті өтті. Нәтижесінде екі мыңға жуық 
үміткердің ішінен 353 адам «Таланттылар 
пулына» қосылды.

Қазір мемлекеттік корпорация арқылы 
662 мемлекеттік қызмет көрсетіледі, бұл 
бар лық мемлекеттік қызметтердің 95,9% 
құрайды. Оның ішінде 645 қызмет (93,4%) 
онлайн түрде қол жетімді.

Біз үшін халықпен байланыста болу 
маңызды, біз әрқашан олардың пікірлері 
мен ұсыныстарын ескереміз.

Өздеріңіз білетіндей, елдегі корона
вирустық жағдайға байланысты осы жазда 
халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
жұмыс кестесі өзгерді, клиенттерді қа былдау 
міндетті түрде электронды кезек ті алдын ала 
брондау ар қылы жүр гізілді. Сондықтан ХҚО
ларда адам дарды қабылдау шектеулі болды.

Бұл формат ыңғайсыз болған соң біз 
жаңа шешім қабылдадық. Енді ХҚОларға 
санитарлық норма ларды қатаң сақтай 
отырып, Ashyq қосым шасының көмегімен 
кез келген уақытта баруға болады.

Бірінші жартыжылдық біз үшін жаңа
лыққа толы және жемісті болды. Дегенмен, 
қол жеткізген белесте тоқтап қалмай, 
жылдың соңына дейін қазақстан дықтардың 
өмірін едәуір жеңілдететін тағы бірнеше 
қызметті енгізуді жоспарлап отырмыз.

Құрметпен, Әділ Қожықов,
«Азаматтарға арналған үкімет»  
мемлекеттік корпорациясының  

Басқарма төрағасы 
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, 
КАЗАХСТАНЦЫ!

На страницах нашего журнала мы 
расскажем о новых проектах Госкор
порации «Правительство для граждан», 
которые успешно стартовали в первой 
половине 2021го года.

В начале года мы инициировали 
боль шую работу по трансформации 
спецЦОНов, запустили доставку готовых 
доку ментов до двери. Наши клиенты стали 
активно пользоваться возможностью 
оплаты госпошлин с помощью QRкода, 
а совместно с банками второго уровня 
была запущена «цифровая ипотека». 

Для проведения максимально проз
рач ного и объективного тестового 
экза мена на права в спецЦОНах 
устанавливается система Ustudy. 

Была улучшена работа Единого 
контактцентра 1414, который с 1 апреля 
2021 перешел в ведение Госкорпорации. 
Открыты дополнительные точки, про
ведено обучение персонала.

Мы также успешно провели первый 
отбор в кадровый резерв Госкорпорации. 
Из почти двух тысяч претендентов в «Пул 
талантов» попали 353 человека. 

Сейчас через Госкорпорацию оказы
ваются 662 госуслуги, а это 95,9% всех 
госуслуг. Из них 645 услуг (93,4%) доступны 
онлайн. Продолжается актив ная работа 
над обеспечением ком форт ных условий 
для казахстанцев при получении госуслуг. 

Госкорпорация являясь Единым опе
ратором по предоставлению госуслуг, за
нимается и другими важными проектами, 
выступая в роли посредника между 
государством и гражданами. 

Для нас важно быть на связи с 
казахстанцами, мы учитываем мнения и 
рекомендации наших клиентов. Как вы 
знаете, изза ситуации с коронавирусом 
этим летом изменился график работы 
ЦОНов, прием клиентов проходил только 
по обязательной предварительной брони 
электронной очереди. Изза этого ЦОНы 
могли принимать только ограниченное 
количество людей. Этот формат не был 
удобен, поэтому мы нашли решение 
– вход без брони по Ashyk со строгим 
соблюдением санитарных норм.

Первое полугодие получилось для 
нас насыщенным и плодотворным. Мы не 
будем останавливаться на достигнутом –  
до конца года планируем реализовать 
еще несколько сервисов и услуг, кото
рые зна чительно облегчат жизнь казах
станцам. 

С уважением, Адил КОЖИХОВ,
Председатель Правления НАО 
«Государственная корпорация  
«Правительство для граждан»
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DEAR FRIENDS,  
COLLEAGUES, PEOPLE OF KAZAKHSTAN!

In the pages of our magazine we will 
tell you about the new projects of the State 
Corporation «Government for Citizens», 
which were successfully launched in the 
first half of 2021.

At the beginning of the year, we 
initiated a lot of work on the transformation 
of special centers, launched the delivery 
of readymade documents to the door. 
Our clients began to actively use the 
opportunity to pay for state fees using a QR 
code, and together with secondtier banks 
we launched «digital mortgage». 

In order to maximize transparency and 
objectivity of the driver’s license test, the 
Ustudy system was tested in a pilot mode. 

Recently we also introduced the 
extraterritorial principle  several popular 
public services in the social sphere can now 
be applied for regardless of the place of 
residence. 

The work of the Unified Contact Center 
1414 was improved, which from April 1, 
2021 came under the jurisdiction of the 
State Corporation. Additional points were 
opened, personnel training was carried out.

We also successfully conducted the 
first selection to the personnel reserve of 
the State Corporation. Of the nearly two 
thousand applicants, 353 people were 
included in the Talent Pool.

Now 662 public services are provided 
through the State Corporation, which is 
95.9% of all public services. Of these, 645 
services (93.4%) are available through 

the Egov portal. Active work on ensuring 
comfortable conditions for the citizens of 
Kazakhstan in obtaining public services 
continues. 

Although the State Corporation is 
the Single Operator for the provision of 
public services, it is also engaged in other 
important projects, acting as an inter
mediary between the state and citizens. 

It is important for us to be in touch 
with the people of Kazakhstan, we always 
take into account their opinions and 
recommendations. As you know, because 
of the coronavirus situation this summer, 
the work schedule of CSC’s changed, and 
clients were accepted only by compulsory 
advance booking of the electronic queue. 
Because of this, CSC’s could only accept a 
limited number of people each day. This 
was not very convenient, and we went out 
of our way to help people. We were able 
to get permission to cancel the mandatory 
reservation. Now it is possible to visit the 
CES through the Ashyq application, but in 
strict compliance with sanitary norms. 

The first half of the year was rich 
and fruitful for us. We will not rest on our 
laurels – by the end of the year we plan to 
implement several more services, which 
will make life of Kazakhstan citizens much 
easier. 

Sincerely, Adil KOZHYKHOV,
Chairman of the board,

State Corporation  
«Government for Citizens» 
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ІРІКТЕУДЕН ӨТКЕН КІЛ МЫҚТЫ

Мемлекеттік корпорация алғаш 
рет «Кадр резерві» жобасын өткізіп, 
басшылық құрамға кіл мықтыларды 
іріктеді. Біз бұл жобаны болашағынан үміт 
күттірер қызметкерлерді тауып, олардың 
құзыретін дамыту және алдағы уақытта 
бос басшылық лауазымдарға ұсыну үшін 
қолға алдық. 

Осылайша наурыз бен сәуір айлары 
аралығында үш кезеңнен тұратын іріктеу 
кезеңдері өткізілді. Алғашқы екеуінде 
үміткерлердің логикалық және Қазақстан 
Республикасының заңдары бойынша 
білімі сыналса, соңғы кезеңде сарапшы 
құраммен әңгімелесуден өтті. Нәтижесінде 
1800ден астам келіп түскен өтініштен, 353 
адам іріктеліп, кадр резервіне өтті.

Біз жобаға жасы мен жынысына 
қарамастан, барлық ниет білдірген 
азаматтарды қатысуға шақырдық. Басты 

талап – жоғары білім мен 5 жылдан кем 
болмайтын еңбек өтілінің болуы. Жобаны 
әзірлеу барысында «Президенттік Жастар 
кадр резерві», «Елбасы Академиясының 
салалық менеджерлері» және «Жас 
Өркен» сияқты ұқсас жобалардың тәжі
рибесі ескерілді. Осылайша, мемлекеттік 
корпорация Қазақстандағы кадрлар 
резервін құрған төртінші мекеме болды. 

«Таланттылар пулына» іріктелген 
резервтегі қызметкерлердің ең көп 
саны СҚО (35 адам), Ақтөбе облысы (30 
адам) және Шымкентте (27 адам). Бүгінде 
іріктеуден өткен азаматтардың 93і жаңа 
қызметке тағайындалды, оның ішінде 
сырттан келген мамандар мен мемлекеттік 
корпорацияның өз жұмыскерлері де бар. 

Іріктеу қорытындысы бойынша 
үздік нәтиже көрсеткен Айнұр Тобаева 
корпорациямыздың Қызылорда облысы 
бойынша филиалының директоры болып 
тағайындалды, ал СҚОның филиал 
басшылығына резервтегі Жәнібек 
Қамбаров сайланды. Семейдегі қалалық 
ХҚОлардың бірінің директоры ретінде 
ШҚОдағы белгілі кәсіпкер және қоғам 
қайраткері Руслан Кибке тағайындалды. 
Бұрын Ақмола облысы Заречный ауылдық 
округінің әкімі болып жұмыс істеген, 
«Таланттылар пулына» қабылданған 
тағы бір кандидат Наталья Милюк 
Жылжымайтын мүлік департаментінде 
жаңа лауазымға ие болды.

Біз әріптестерімізге халыққа сапалы 
қызмет көрсету ісінде жетістіктерге 
жетуіне тілектеспіз!



6

gov4c.kz

«ПУЛ ТАЛАНТОВ»:  
93 РЕЗЕРВИСТА ПОЛУЧИЛИ ПОВЫШЕНИЕ

С июня 2021 года 93 участника «Пула 
талантов» были назначены на руководящие 
должности в госкорпорации «Правительство 
для граждан». 

Отбор в кадровый резерв госкор по ра
ции проходил с марта по апрель 2021 года. 
Участие в нем мог принять любой желаю
щий. Заявки на участие подали более 2000 
человек со всех регионов Казахстана. Кан
ди даты прошли несколько этапов отбора – 
различные тестирования и собеседование 
с Экспертной комиссией. По итогам отбора 
в кадровый резерв было зачислено 353 
человека, 13 из них – внешние кандидаты.

На сегодняшний день 93 резервиста, то 
есть треть участников «Пула талантов» уже 
получили назначения на новые должности в 
госкорпорации.  

Из тех резервистов, кто уже получил 
назначения можно отметить Айнур 
Тобаеву и Джанибека Камбарова – они 

возглавили филиалы госкорпорации по 
Кызылординской и СевероКазахстанской 
области. А в ВКО известный общественник 
Руслан Кибке прошел в кадровый резерв 
являясь внешним кандидатом и стал 
директором одного из отделений ЦОНа в 
Семее. Еще не сколько ре зер вис тов были 
назна чены на долж ности замес ти телей. 
Рус лан Кал му ратов стал замес тителем 
директором фи лиала «Правитель ства 
для граждан» по Кызыл ордин ской облас
ти, Бауржан Базыл беков – замес тителем 
ди ректора филиала по ЗКО, а Кайрат 
Менлибеков – замес тителем директора 
Атырау ского филиала госкорпорации.  

«Прежде всего, я хотел доказать, что в 
нашем государстве можно честно двигаться 
вперед по карьерной лестнице без каких
либо «помощников». Проект «Пул талантов»   
тому подтверждение. Принять участие 
в отборе я решил, потому что понимал  
улучшить сферу предоставления госуслуг 
я могу только изнутри. Хочу внести свой 
вклад в работу отдела ЦОНа и получить 
возможность улучшать сферу на высших 
должностях» – рассказал Руслан Кибке.  

«Пул талантов» был создан для повы
шений вовлеченности сотрудников госкор
порации и продвижению принципов ме
ри тократии. Это четвертый страновой 
проект по формированию кадрового ре
зерва после «Президентского молодежного 
кадро вого резерва», «Отраслевых менед
жеров «Академии Елбасы» и «Жас Оркен».  

Проект получил поддержку и одобрение 
Президента РК КасымЖомарта Токаева. 
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«TALENT POOL»: 93 RESERVISTS PROMOTED
Since June 2021. 93 members of 

the Talent Pool have been appointed to 
leadership positions at Government for 
Citizens. 

Selection for the personnel reserve of 
the state corporation was held from March 
to April 2021. Anyone could take part in it. 
More than 2000 people from all regions of 
Kazakhstan applied for participation. The 
candidates went through several stages of 
selection  various tests and an interview 
with the Expert Commission. According 
to the results of the selection, 353 people 
were enrolled in the personnel reserve, 13 
of them were external candidates.

«As of today, 93 reservists, that is, one
third of the Talent Pool participants have 
already been appointed to new positions at 
the state corporation. We are in touch with 
all the reservists, and each of them receives 
a list of vacant positions. Meetings with the 
reservists were held in all branches, and 
at the end of the year we plan a number 
of events to develop their competencies. 
The work on the «Talent Pool» is under 
our special control»  said Adil Kozhikhov, 
Chairman of the Board of the State 
Corporation «Government for Citizens». 

Of those reservists who have already 
received appointments can be noted 
Ainur Tobaeva and Dzhanibek Kambarov –  
they headed the branches of the state 
corporation in Kyzylorda and North 
Kazakhstan region. And in the East 
Kazakhstan region a wellknown public 

figure Ruslan Kibke joined the personnel 
reserve as an external candidate and 
became director of one of the branches of 
the CPS in Semey. Several other reservists 
were appointed to the positions of deputies. 
Ruslan Kalmuratov became deputy director 
of the branch «Government for Citizens» 
in Kyzylorda region, Baurzhan Bazylbekov 
became deputy director of the branch 
in East Kazakhstan Region, and Kairat 
Menlibekov became deputy director of the 
Atyrau branch of the state corporation.  

«First of all, I wanted to prove that in 
our state you can honestly move forward 
in your career without any «helpers.» The 
Talent Pool project is proof of that. I decided 
to take part in the selection because I 
realized that I could improve the provision 
of public services only from within.  
I want to contribute to the work of the CSC 
department and get the opportunity to 
improve the sphere in higher positions,» 
said Ruslan Kibke.  

«Talent pool» was created to increase 
the involvement of employees of the state 
corporation and promote the principles 
of meritocracy. This is the fourth country 
project for the formation of the personnel 
reserve after the «Presidential Youth 
Personnel Reserve», «Branch managers of 
the «Yelbasy Academy» and «Zhas Orken».  

The project was supported and 
approved by President KassymJomart 
Tokayev. 
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ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК КЕПІЛІН ТІРКЕУ 
ЖӘНЕ ИПОТЕКА АЛУ САЛАСЫНДАҒЫ 
BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Мемлекеттік корпорация 2019 жылдан 
бастап Blockchain технологиясын қолдану 
арқылы процестерді автоматтандыру 
және оңтайландыру бойынша жұмыс 
жүргізуде.

Blockchain – бұл желі мүшелерінің 
барлық транзакциялары туралы ақпа
ратты «блоктар тізбегі» түрінде сақтайтын 
таратылған мәліметтер базасы.

Blockchain технологиясын қолдану – 
үшінші тараптың қатысуынсыз екі жақты 
мәмілелерді қауіпсіз жүзеге асырудың 
кепілі.

2020 жылдың 20 қазанында Blockchain 
технологиясын қолдану арқылы «жыл
жымайтын мүлікке ауыртпалықтарды 
(кепілзатты) тіркеу» мемлекеттік қызметі 
сәтті жүзеге асырылды. Кепіл шарттарын 
тіркеу процесін цифрландыру тіркеу 
мерзімдерін 3тен 1 күнге дейін, құжаттар 
топтамасын 4тен 1 құжатқа дейін 
қысқартуға мүмкіндік берді, сондайақ 
клиент пен қызмет көрсетуші органмен 
байланысын жоққа шығарды.

Жылжымайтын мүлік кепілін тіркеу 
мүмкіндігіне «ForteBank», «Отбасы банк», 
«Halyk Bank» қосылған. Басқа банктерден 
қатысушылар құрамын кеңейту бойынша 
жұмыс жүргізілуде.

Қазіргі уақытта Мемлекеттік кор
порация blockchain көмегімен жылжы

майтын мүлік кепілін қайта тіркеу және 
тоқтату бойынша электронды қызмет 
көрсету мүмкіндігін қарастыруда.

Blockchain сізге ипотеканы онлайн 
режимінде алуға мүмкіндік береді.

«Фридом финанс Қазақстан» АҚмен 
бірлесіп, кепіл шартын ресімдей отырып 
(Blockchain технологиясын қолдана 
отырып), құрылыс компаниясынан жыл
жымайтын мүлікті (пайдалануға берілген) 
сатып алу процестерін автоматтандыру 
және оңтайландыру жөніндегі пилоттық 
жоба –  «Цифрлық ипотека» сәтті іске 
асырылды.

Жобаның мақсаты: жаңа техноло гия
ларды, оның ішінде Blockchainды қол
дана отырып, үлескерлік қатысу шарт
тарын жасау, ипотеканы брондау және 
рәсімдеу процестерін оңтайландыру,  
құрылыс компаниясынан тұрғын үйді 
са тып алу процесіндегі тәуекелдерді, 
әкімшілік кедергілерді азайту және  
ХҚОға бару қажеттілігін болдырмау. 

Процесс құрылыс компаниясының 
сайтында онлайн жүргізіледі, мәміле 
электрондық форматта рәсімделеді, 
деректер құқықтық кадастрға келіп 
түседі, одан кейін меншік иесі мен екінші 
деңгейдегі банк арасында кепіл шарты 
жасалады.
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ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА:  
КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО ОНЛАЙН

Госкорпорация совместно с парт
нерами из банка Freedom Finance пред
ставила общественности уникальный для 
казахстанского рынка продукт – «Цифро
вая ипотека». 

Теперь казахстанцы могут оформить 
ипотеку онлайн и стать владельцами 
жилья всего за один день. Ходить в банк 
или ЦОН больше не нужно, только к 
нотариусу. Раньше этот процесс занимал 
минимум три дня.

Внедрить такой продукт получилось 
благодаря технологии Blockchain, которую 
Госкорпорация стала использовать 
одной из первых среди госорганов. Еще 
осенью 2020 года совместно с Fortebank в 

пилотном режиме Госкорпорация успешно 
реализовала услугу по регистрации дого
вора залога недвижимости для физи
ческих лиц. 

В чем преимущество технологии 
Blockchain? Она обеспечивает безопас
ность данных клиента и полностью 
исключает передачу информации третьим 
лицам. 

Услугой «Цифровой ипотеки» уже 
вос пользовались несколько десятков 
человек.

Идут переговоры по сотрудничеству с 
другими БВУ и застройщиками. До конца 
этого года планируется помочь банкам 
вывести в онлайн такие процессы, как 
снятие залога и оформление перезалога 
на недвижимость, оформление уступки 
прав, рефинансирование ипотеки и 
покупку недвижимости юридическими 
лицами. 

В реализации данных проектов 
Госкорпорацию активно поддерживает 
Министерство цифрового развития, 
инно ваций и аэрокосмической промыш
ленности РК и лично министр Багдат 
Мусин. Ведь одна из основных задач 
Госкорпорации – максимально упростить 
казахстанцам процесс получения госуслуг. 
Одним из главных принципов при 
развитии новых проектов остаются слова 
Президента КасымЖомарта Токаева о 
том, что «бегать должны данные, а не 
люди». 
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DIGITAL MORTGAGE:  
YOU CAN BUY REAL ESTATE ONLINE

State Corporation together with its 
partners from Freedom Finance Bank 
introduced to the public a unique product 
for the Kazakhstan market – «Digital 
mortgage». 

Now Kazakhstanis can arrange a 
mortgage online and become homeowners 
in just one day. It is no longer necessary 
to go to the bank or CON, only to a notary. 
Previously, this process took at least three 
days.

We were able to introduce such a 
product thanks to Blockchain technology, 
which STATE CORPORATION was one of the 
first government agencies to use. Back in 
the fall of 2020, together with Fortebank, 
STATE CORPORATION successfully piloted 
a service to register a real estate pledge 
agreement for individuals. 

What is the advantage of Blockchain 
technology? It ensures the security of 
customer data and completely eliminates 
the transfer of information to third parties. 

The «Digital mortgage» service has 
already been used by several dozen people.

This is not the last project on which 
the State Corporation is working in the field 
of public services related to real estate. 
Thus, with the assistance of the Ministry 
of Justice is finalizing the project of online 
registration of real estate developer 
without visiting banks, CSC and notaries. 
Work on this project is already in its final 
stages. 

Negotiations are under way to 
cooperate with other BVIs and developers. 
By the end of this year it is planned to 
help banks to bring online such processes 
as withdrawal of pledge and repledge of 
real estate, assignment of rights, mortgage 
refinancing and purchase of real estate by 
legal entities. 

In the implementation of these projects 
STATE CORPORATION is actively supported 
by the Ministry of Digital Development, 
Innovation and Aerospace Industry of 
Kazakhstan and personally Minister Bagdat 
Musin. After all, one of the main objectives 
of the State Corporation is to simplify the 
process of obtaining public services for 
Kazakhstanis as much as possible. One of 
the main principles in the development 
of new projects are the words of President 
KassymJomart Tokayev that «data should 
run, not people. 
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1414 ОПЕРАТОРЫНЫҢ ЖАУАБЫН КҮТУ 
УАҚЫТЫ ҚЫСҚАРАДЫ

2021 жылғы 1 сәуірден бастап 1414 
Бірыңғай байланыс орталығы «Азамат
тарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚға берілді. 

Халыққа қызмет көрсету орталықтары 
және egov.kz электрондық порталы ар
қылы мемлекеттік қызметтерді алу мәсе
лелері бойынша байланыс орталы ғына 
ай сайын 1,5 млн қоңырау келіп түседі, 
қоңырау қабылдау деңгейі 90% құрайды. 
Callорталықтың жұмыс қабілетін арттыру 
үшін клиенттерден қоңырауларды ғана 
емес, аудио және бейне хабарламаларды 
да қабылдауға мүмкіндік беретін омни
каналды платформа іске қосылды. 

Байланыс орталықтары НұрСұлтан, 
Қызылорда, Қостанай, Петропавл және 
Көкшетау қалаларындағы жеке алаңдарда 
орналасқан. 

Бірінші шілдеден бастап байланыс 
орталығы әлеуметтікеңбек саласы 
бойынша да қоңыраулар қабылдайды. 
Бұрын осы мәселелер бойынша 1411 
қысқа нөміріне хабарласу қажет болатын.

2021 жылғы 1 сәуірден бастап «Ұлттық 
ақпараттық технологиялар» АҚ 1414 
Бірыңғай байланыс орталығын «Аза
маттарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының құрылымына берді. 
Қарамағына берілген сәтінен бастап 
Мемлекеттік корпорация callорталықтың 
қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша 
бірқатар шара қабылдады.

Қызметкерлердің жүктемесін азайту 
мақсатында Петропавл, Көкшетау, Қы
зылорда және Қостанай қалала рында 
бірыңғай байланыс орталығының қо
сымша кеңселері ашылды. Оператор лар
дың жұмысын онлайн мониторинг жүр гізу 
қызметі пайда болды, сондайақ дауыстық 
робот жұмысы жаңартылды. Опе ратор
ларды қосымша оқыту жүргізілді.

2021 жылғы сәуір мен маусым 
ара лығындағы кезеңде Бірыңғай 
байланыс орталығының жұмыс 
сапасын жақсарту бойынша оң 
серпін байқалады. Callорталықтың 
өткізу қабілетін арттыру үшін 
клиенттерден қоңырауларды ғана 
емес, аудио және бейне ха бар
ламаларды да қабылдауға мүм
кіндік беретін бірың ғай арналы 
платформаға өту жұмыстары жүр
гізілді. Клиенттердің қоңырау
ла рын қабылдау пайызы 69дан 
92%ға дейін өсті, опе ра тордың 
жауабын күту уақыты 5 минуттан  
15 секундқа дейін төмендеді.

2021 жылғы 1 шілдеден бастап 1414 
Бірыңғай байланыс орталығы әлеуметтік
еңбек саласы бойынша қоңыраулар 
қабыл дайды. 
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ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 1414:  
НОВЫЕ ОФИСЫ И СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

С 1 апреля 2021 года АО «Нацио наль
ные инфор мационные техно логии» пе
редали Единый контактцентр 1414 в 
веде ние Госкор порации «Прави тельство 
для граждан». С момента передачи Гос кор
порация приняла ряд мер по повы шению 
качества обслу жи вания callцентра.

Для снижения нагрузки на сотрудников 
были открыты дополнительные офисы ЕКЦ 
в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде и 
Костанае. Поя вился онлайнмониторинг 
дей ствий операторов, возоб новлена ра
бо та голосового робота. Про ведено до
пол ни тельное обучение операторов. 

В период с апреля по июнь 2021 
отмечена положительная динамика по 
улучшению качества работы ЕКЦ. Для 
повышения пропускной способности call
центра произведен переход на омни
канальную платформу, которая позволяет 
принимать не только звонки от клиентов, 
но и аудио и видео сообщения. Процент 
дозвона клиентов вырос с 69 до 92%, 
время ожидания ответа оператора сни
зилось с пяти минут до 15 секунд. 

Ежемесячно в контактцентр по воп
ро сам получения государственных услуг 
через центры обслуживания насе ления 
и электронный портал eGov.kz поступает  
1,5 млн звонков. Также сотруд ники контакт
центра при ни мают и обрабатывают текс
товые сообщения из мес сенджеров и 
со циальных сетей. Всего в работе контакт
центра задействовано около 500 опера
торов. 

С 1 июля контактцентр 1414 при
ни мает звонки также по вопросам 
социальнотрудовой сферы. Ранее по этим 
вопро сам, необ ходимо было обра щаться 
на короткий номер 1411.

Для того, чтобы моти ви ровать опера
торов callцентра с 1 июля начался 
пилотный проект по сдельнопре миаль
ное системе оплаты труда. В нем прини
мают участие 106 операторов из отделов 
ЕКЦ г. НурСултан, Акмолинской, Кызыл
ординской, Костанайской и Северо
Казахстанской областей. 

По новой системе участники пилот
ного проекта получили возможность 
зара батывать больше в зависимости от 
качества своей работы. При этом у них 
есть фиксированный минимальный оклад, 
который они получат при выполнении 
среднего дневного показателя – 90 звон
ков в день. За каждый следующий звонок 
выше среднего показателя начисляется 
дополнительная оплата. 
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UNIFIED CONTACT CENTER 1414:  
NEW OFFICES AND PAY SYSTEM

As of April 1. in 2021 National Infor
mation Technologies JSC transferred the 
Unified Call Center 1414 to the State 
Corporation «Government for Citizens». 
Since the transfer, the State Corporation has 
taken a number of measures to improve the 
quality of service of the call center.

Additional ECC offices were opened in 
Petropavlovsk, Kokshetau, Kyzylorda and 
Kostanai to reduce the load on employees. 
Online monitoring of operators’ actions 
appeared, and the voice robot resumed its 
work. Additional training of operators was 
conducted. 

From April to June 2021 there was a 
positive trend to improve the quality of 
the ECC. To increase the capacity of the call 
center, we switched to an omnichannel 

platform that allows us to receive not 
only calls from customers, but also audio 
and video messages. The percentage of 
customer calls increased from 69% to 92% 
and the waiting time for an operator to 
respond decreased from five minutes to 48 
seconds. 

Every month, the contact center 
receives 1.5 million calls on receipt of 
public services through public service 
centers and eGov.kz electronic portal. The 
contact center employees also receive and 
process text messages from messengers 
and social networks. A total of about 500 
operators are involved in the work of the 
contact center. 

Since July 1. Contact Center 1414 has 
also been accepting calls on social and 
labor issues. Previously, for these issues, 
you had to call the short number 1411.

In order to motivate call center 
operators, a pilot project on piece
ratepremium remuneration system 
was launched on July 1. It involves 106 
operators from ECC departments in Nur
Sultan, Akmola, Kyzylorda, Kostanay and 
North Kazakhstan regions. 

Under the new system, participants in 
the pilot project were able to earn more 
depending on the quality of their work. They 
have a fixed minimum wage, which they 
will receive if they meet the daily average 
of 90 calls a day. For each additional call 
above the average, they receive extra pay.  
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ДАЙЫН БОЛҒАН ҚҰЖАТТЫ ХҚО-ДАН 
ҮЙІҢІЗГЕ ЖЕТКІЗІП БЕРЕМІЗ 

ХҚОға екі рет келіп, әбігер болудың 
қажеті жоқ. Тек алғашында қажетті 
құжатты рәсімдеу үшін өтініш беруге 
барсаңыз, кейін әзір болған қағазды алу 
үшін халыққа қызмет көрсету орталығына 
бармайақ, курьер қызметіне тапсырыс 
беріңіз. Біз алғашында НұрСұлтан, Алматы 
және Шымкент қалаларында дайын 
болған құжаттарды үйге жеткізу қызметін 
іске қостық. Енді қызмет Қазақстан 
бойынша қолжетімді.

Үйге дейін жеткізу қызметіне тапсы
рыс беру өте оңай. Құжаттар дайын 
болғаннан кейін клиенттің қажетті мекен
жайына құжаттарды жеткізуді рәсімдеуді 
ұсынатын вебсілтемесі бар SMSхабар
лама жолданады. Әрі қарай клиент ХҚО

да берілген қолхаттың нөмірін теріп, 970 
теңге көлеміндегі қызмет ақысын төлеп, 
курьер баруы тиіс мекенжайды көрсетеді. 
Құжат бір күннің ішінде жеткізіледі. 

Қазақстандықтар әзірге 144 түрлі 
мемлекеттік қызмет нәтижесін үйіне 
алдырта алады. Оның ішінде жылжы
майтын мүлікке құқықтарды (ауырт па
лықтарды) мемлекеттік тіркеу, жер учаске
лерінің актілері, білім туралы құжат тарды 
апостильдеу, мұрағат анықтамалары, 
әскери билеттердің телнұсқаларын 
беру және басқалар бар. Жақын арада 
жүргізуші куәлігін, жеке куәліктерді, пас
порт тарды және басқа да құжаттарды үйге 
дейін тапсырыспен жеткізу қызметтері 
қолжетімді болады.

Біз қашанда қазақстандықтар үшін мемлекеттік қызметтерді алу кезінде барынша қолайлы 
жағдай жасауға тырысамыз. Құжаттарды үйге жеткізу сервисі өткен жылы сынала бастады 
және содан бері біртіндеп жетілдіріліп келеді. Бұл біздің клиенттеріміз үшін мемлекеттік 
қызметтерді алу барысын жеңілдетіп, олардың қаржысы мен уақытын айтарлықтай үнемдейді. 
Бүгінде серіктес курьерлік қызмет арқылы 2,5 мыңнан астам құжат клиенттің үйіне дейін 
жеткізілді. 

ДАЙЫН ҚҰЖАТТАРДЫ ЖЕТКІЗУГЕ ТАПСЫРЫС БЕР
1. Мемлекеттік қызметті ХҚО немесе Egov.kz арқылы рәсімде.
2. Құжаттардың дайындығы туралы SMS хабарлама ал.
3. Хабарламадағы сілтемеге өт.
4. Сайтта деректерді толтыр және жеткізу ақысын төле.
5. Құжатты курьердің қолынан қабылдап ал.
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ДОКУМЕНТЫ ДО ДВЕРИ:  
УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Госкорпорация реализовала новый 
сервис по доставке готовых документов до 
двери клиента. Первыми к проекту были 
подключены города НурСултан, Алматы и 
Шымкент. Сейчас услуга доступна по всему 
Казахстану.   

Сервис охватывает 144 госуслуги, 
среди которых государственная регис
трация прав (обременений) на недви
жимое имущество, акты на земельные 
участки, апостилирование документов об 
образовании, выдача архивных справок, 
дубликатов военных билетов и многое 
другое. 

Также активно прорабатывается 
вопрос включения в список доставки 
води тельских прав, удостоверения лич
ности и паспорта гражданина.

Как работает сервис? При подаче 
заявки на услугу, к которой подключен 
сервис, можно выбрать доставку. Как 
только документ будет готов, клиент 
получит SMSсообщение со специальной 
ссылкой на вебстраницу, где нужно 
запол нить необходимые данные для 
оформления. 

Услуга является платной, стоимость 
доставки по городу – 970 тенге.

В 2020м Госкорпорацией был успеш
но реализован пилотный проект по дос
тавке готового техпаспорта и гос но мера 
на автомобиль до двери клиентов. 

За время работы сервиса по доставке 
готовых документов было доставлено 
более 2,5 тыс. документов. 

В ближайшее время планируется 
внед рение сервиса и в других городах 
Казахстана. 

Берик ТОЙЛЫБАЕВ, житель города Шымкент

«Отличный сервис, сильно облегчает 
жизнь и экономит время и силы. Видно, 
что в Госкорпорации стараются.  Оформил 
документы на недвижимое иммущетво, 
пришло SMS-сообщение со ссылкой на 
веб-страницу для оформления доставки. 
Пройдя по ссылке заполнил данные, 
указал адрес доставки и оплатил услугу. 
Недавно читал в газете, что в ЦОНы 
доставляют готовые документы на дом. И 
тут же решил воспользоваться и оценить 
на сколько это комфортно и быстро. Я 
обрадовался, что не нужно никуда ходить.  
Хорошо когда услуги ЦОНа не стоят на 
месте, а идут в ногу со временем!»   
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Oksana Amraeva, resident of Almaty

I executed documents in the Auezov district for public services branch 
of the non-profit joint stock company «State Corporation «Government 
for Citizens». There I received the service «Entering into the legal 
cadastre of identification and technical information of buildings, 
structures and their components for newly created real estate, 
issuing a technical passport of real estate objects and a conclusion 
on the establishment of discrepancies of identification and technical 
information based on the results of the state technical survey of the 
newly created real estate object». The operators told me that the 
documents would be ready the next day. If I wish I can arrange home 
delivery and couriers will take me home. I was glad that at such a 
time I did not come to the PSC once again, risking my health. And the 
application was issued with the delivery of documents to the adress. 

DOOR DELIVERY:  
CONVENIENT SERVICE FOR CUSTOMERS

State Corporation has implemented a 
new service for the delivery of documents 
to the door of the client. So far the service 
is available in NurSultan, Almaty and 
Shymkent.   

Service covers 144 public services, 
including the state registration of rights 
(encumbrances) to immovable property, 
acts on land, apostille documents on 
education, the issuance of archive 
certificates, duplicates of military tickets 
and much more. 

The issue of including a driver's license, 
a citizen's ID card and a passport in the 
delivery list is also being actively worked 
on.

How does the service work? When 
applying for a service to which the service 
is connected, you can choose delivery. As 

soon as the document is ready, the client 
will receive an SMS message with a special 
link to the web page, where you need to fill 
in the necessary data for registration. The 
service is chargeable, the cost of delivery in 
the city is 970 tenge.

In 2020 the State Corporation suc
cessfully implemented a pilot project for 
the delivery of technical passports and 
license plates to customers' doors. 

During the ope ration of the service 
for the delivery of readymade docu
ments in NurSultan more than 2000 
docu  ments were deli vered, in Almaty –  
3500 Shymkent – 1500. 

In the near future, it is planned to 
introduce the service in other cities of 
Kazakhstan. 
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ЖАҢА КӨЛІГІҢДІ АВТОХҚО-да САҚТАНДЫР 

Клиенттермізге ыңғайлы сервистердің 
артқанын байқаған болар сыз. Кезек көлік 
иелеріне де келіп жетті. Енді басқа қызмет 
көрсету терезелеріне кезекке тұрудың 
немесе «делдалдардан» сақтандыру 
полисін рәсімдеудің қажеті жоқ. Жаңа 
көлік сатып алып маман дан дырылған 
орталықта тіркеуге қоятын көлік иелері 
оператордың қасында отырыпақ, 
сақтандыру полисін рәсімдей алады. 

Әзірге пилоттық жоба аясында 
қызметті Алматы, НұрСұлтан, Шымкент 
және Орал қалаларының тұрғындары 
сынап көре алады. Клиенттерге көлікті 

қайта тіркегеннен кейін ақпараттық 
жүйелері бірбірімен ықпалдастырылған 
сақтандыру ұйымын таңдау ұсынылады. 
Бүгінде бір сақтандыру компаниясымен 
келісім жүзеге асырылған. Пилоттық 
жоба сәтті жүзеге асса, өзге сақтандыру 
компаниялары да тартылатын болады.

АвтоХҚО операторларының сақтан
дыру қызметін рәсімдеп беруі – әдетте 
мамандандырылған орталық маңында 
клиенттерге өз қызметін ұсынатын 
бөгде адамдардың алаяқ әрекетінен 
сақтандырады. 
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АВТОСТРАХОВАНИЕ В СПЕЦЦОНЕ
Летом 2021го еще одним проектом 

Госкорпорации стал проект по авто
страхованию в спецЦОНе. Раньше казах
станцы при оформлении авто в спецЦОНа 
сталкивались с различными агентами, 
которые предлагали застраховать авто 
прямо на месте.

По этой причине для комфорта 
клиентов в июне 2021 года в городах  
НурСултан, Алматы и Шымкент Гос
корпорация дала старт пилотному 
проекту по оказанию услуг страхования 
автовладельцам. Офор мляя перере гис
трацию авто, клиент может тут же при
обрести страховой полис у оператора. 
Больше нет необходимости занимать 
очередь у других окон или оформлять 
страховку у так называемых «помогаек».

О внедрении пилота подробно рас
сказал первый заместитель председателя 
правления корпорации «Правительство 
для граждан» Суйениш Абдильдин.

«Страхование автовладельцев опе
раторами спецЦОНа поможет решить 
задачи, связанные с жалобами клиентов 
на так называемых «помогаек», которые 
обычно дежурят у спецЦОНов и пред
лагают свои услуги клиентам. Если пи
лотный проект пройдет успешно, мы 
внедрим услугу по страхованию и в других 
спецЦОНах страны», – сказал Суйениш 
Абдильдин. 

Клиентам после перерегистрации 
автомобиля предлагается выбрать стра
ховую организацию, информацион ные 
системы которых уже интегрированы 

между собой. На данный момент уже 
действует договоренность со страховой 
компанией, идут переговоры и с другими 
компаниями. В перспективе данная услуга 
станет доступна во всех спецЦОНах 
страны. 

Нурсултан ТАЛГАТ, житель города Шымкент

«Недавно приобрел машину и нужно 
было оформить документы в автоЦОНе.  
Забронировал очередь, пришел в нужное 
время. Оператор рассказала мне о новом 
пилотном проекте по страхованию авто. За 
10 минут можно получить страховой полис. 
Когда мне предложили, думал, согласиться 
или нет. Но как оказалось, это довольно 
быстро и просто! Решил попробовать и 
через несколько минут я получил страховку.  
Ребят, это так удобно!»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21

gov4c.kz

AUTO INSURANCE IN A SPECIAL CSC
In summer of 2021 another project 

of the State Corporation was a project on 
car insurance in the special center. In the 
summer of 2021 another project of the 
State Corporation was the project of car 
insurance at the special center.

For this reason, for the comfort of 
customers in June 2021 in the cities of 
NurSultan, Almaty and Shymkent State 
Corporation launched a pilot project to 
provide insurance services to car owners. 
When registering a car, a customer may 
immediately buy an insurance policy from 
an operator. There is no more need to queue 

at other windows or arrange insurance with 
socalled «helpers».

After reregistering the car, clients 
are offered to choose an insurance 
organization whose information systems 
are already integrated with each other. At 
the moment there is already an agreement 
with the insurance company «Eurasia» and 
negotiations with other companies are 
under way. More than 600 contracts have 
been already concluded since the moment 
of launching the pilot project. In the future 
this service will be available in all special 
centers of the country. 
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ЖҮРГІЗУШІ КУӘЛІГІНЕ ЕМТИХАН 
ТАПСЫРУШЫЛАР ЖІТІ БАҚЫЛАУДА

Көлік жүргізушісінің жол қозғалысы 
қатысушыларының қауіпсіздігіне жауап
кершілікпен қарау керектігі мәлім. Бір 
ғана оқыс қимыл жолаушының, жаяу 
жүргіншінің, өзге көлік иесінің өміріне 
зиян тигізуі мүмкін. Жол ережелерін 
сақтамаудың, тіптен білмеудің салдары 
ауыр болуы ықтимал. Сондықтан жүргізуші 
куәлігін алушылар емтиханнан мүдірмей 
өтуі керек. Жол қозғалысы ережелері 
бойынша тапсырылатын тест барысын 
барынша ашық қылу үшін НұрСұлтан мен 
Алматы қалаларында биометрия арқылы 

емтихан қабылдау жүйесі сыналып жатыр.  
АвтоХҚОда жүргізуші куәлігін ал

ғысы келетін клиент теориялық және 
практикалық емтихандарды тапсы
рады. Ustudy және Biometric.kz компа
ния ларымен бірлесіп әзірлеген сәйкес
тендірудің жаңа жүйесі емтихан 
тапсы ру шының жеке басын тануға мүм
кіндік береді және жол ережелері 
бойынша тапсырылатын тестілеу бары
сында оларды емтихан залында кездейсоқ 
тәртіппен отырғызады.

Жүйе ақпараттық қауіпсіздікті қамта
масыз етеді және емтихан тапсыру 
процесінің өнімділігін арттыруға мүм
кіндік береді. Осылайша, бөгде адам
дардың тестілеуден өту мүмкіндігін 
және басқа да ықтимал заңбұзу шы лық
тардың алдын алады. Емтихан сыны
бында әрбір компьютердің қасына каме
ралар орнатылған, ал оператор ахуал 
орталығында болып жатқан барлық 
жағдайды нақты уақыт режимінде бақы
лай алады.

Курсант тестілеу кезінде 40 сұраққа 
жауап беруі керек, сонымен қатар тео
риялық емтихан тапсыруға үш мүмкіндік 
беріледі. Тестілеуден сүрінбей өткендер 
әрі қарай автодромдағы практикалық 
емтиханға жіберіледі. 

Анықтама:  
Ustudy жүйесі ҚР Білім және ғылым министрлігімен Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу 
барысында сыналған.
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СДАВАЙ ЭКЗАМЕН ЧЕСТНО
Госкорпорация «Правительство для 

граждан» планирует ввести новую систему 
идентификации при сдаче экзамена 
на водительские права в Специа ли зи
рованных Центрах обслуживания насе
ления. Новая система в пилотном режиме 
была протестирована в спецЦОНе 
г.  Алматы в апреле 2021 года. 

Клиент, желающий получить води
тельские права в автоЦОНе, сдает теоре
тический и практический экзамены. Новая 
система идентификации, разработанная 
компанией UStudy совместно с Biometric.
kz, позволяет распознавать личность 
экзаменуемого и рассаживает в слу
чайном порядке при тестировании на 
знание правил дорожного движения.  

Система обеспечивает информа ци
онную безопасность и дает возможность 
повысить производительность процесса 
сдачи экзаменов. Тем самым, исключается 
возможность прохождения тестирования 
посторонними людьми и другие нару
шения. В экзаменационном классе над 
каждым рабочим местом тестируемого 
установлены камеры, а оператор может 
следить за всем происходящим в режиме 
реального времени. 

Пилотный проект показал хорошие 
результаты. Новая система дала воз
можность улучшить процесс сдачи 
экзаменов на водительские права. Он 
стал полностью «прозрачным». Это дает 
уверенность в том, что право управлять 

транспортом получат люди, действительно, 
знающие правила дорожного движения. 

При входе на экзамен претенденты 
проходят через металлодетектор, а свою 
личность подтверждают с помощью 
биометрии. За время «пилота» успешно 
сдать экзамен смогли только 35,6% 
тестируемых. В марте, до внедрения новой 
системы, это показатель составлял 44,2%. 

Правила экзамена прежние – во 
время тестирования необходимо ответить 
на 40 вопросов, также претенденту дается 
три попытки для сдачи теории, при 
успешном прохождении он допускается 
на практический экзамен на автодроме.  

Отметим, что ранее аналогичной 
системой успешно пользовалось Минис
терство образования и науки РК, которое 
внедрило ее во время сдачи ЕНТ. 
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КӨЛІКТІ ҚОСЫМША
АРҚЫЛЫ ТІРКЕ

ПЕРЕРЕГИСТРИРУЙ
АВТО ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

КЕЗЕКТЕ ТҰРМА НЕ СТОЙ В ОЧЕРЕДИ



25

gov4c.kz

Павлодар қаласының тұрғыны Бибігүл Жұмажанова ХҚО-ға  
соңғы рет қашан барғанын ұмытып та қалған. Мұғалім 
боп қызмет ететін кейіпкеріміз көп уақыттан бері керекті 
анықтамасын  онлайн форматта алып келеді. «Қызым 
ұялы телефон арқылы қызметтерге тапсырыс беруді 
үйреткен, оған қоса жұмыста eGov бұрышы да бар. Қазір 
керекті анықтамаларды бірнеше минуттің ішінде аламын, 
уақытымды кезекте тұрып кетірмеймін», - дейді Бибігүл 
Аманжолқызы. Айта кетсек, Павлодар облысында барлық 
мектептер мен жоғары оқу орындарында, ауруханалар мен 
әкімдіктерде өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары бар.

ҚАЗАҚСТАНДА EGOV БҰРЫШТАРЫНЫҢ САНЫ 
АРТТЫ

Бүгінде Egov цифрлық бұрыштары 
белсенді түрде енгізіліп жатыр. Мемле
кеттік қызметтерді онлайн алу кезінде 
қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету 
үшін ХҚО ғимаратынан тыс қосымша 
мыңдаған бұрыш жұмыс істейді.  

Мұндай бұрыштарда компьютері 

немесе интернетке кіру мүмкіндігі жоқ 
азаматтар мемлекеттік қызметтерді 
өз бетінше онлайн ала алады. Қызмет 
алушылардың сұрақтары туындаған жағ
дайда, бұрыштардың жанында Мем
лекеттік корпорацияның қызмет керлері 
оларға кеңес бере алады.  

Бұрыштар аудандық әкімдіктердің, 
мемлекеттік кірістер басқармаларының 
ғимараттарында, сауда орталықтарының 
аумағында орналасқан. Бұл тұрғындардың 
көпшілігін электрондық мемлекеттік 
қызметтермен қамтуға мүмкіндік береді 
және ХҚО жанындағы өзінеөзі қызмет 
көрсету аймағына жүгінушілердің жүкте
месін азайтады.  

Цифрлық бұрыштар ХҚОларда адам
дардың көптеп жиналуын болдырмау 
үшін жасалынған. Пандемия жағдайында, 
Egov цифрлық бұрыштары қандай да 
бір себептермен компьютер арқылы 
электронды үкімет порталына кіре ал
майтын адамдарға мемлекеттік қызмет
терді алуға көмектеседі. 
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Гульнара Даутова, жительница СевероКазахстанской области
«Мой день расписан буквально по минутам, поэтому какое-
либо отклонение от графика сбивает все планы. А сегодня мне 
потребовалось сделать медицинские справки. Ехать за ними в ЦОН, 
отпрашиваться с работы не вариант, ведь ехать далеко. Возник 
вопрос что делать? Узнала у коллег, что рядом с нашей работой в 
здании акимата есть уголок Egov, где можно самостоятельно получить 
все справки. После разговора я решила сходить туда во время 
обеденного перерыва. К счастью у меня уже имелась ЭЦП, потратив 
буквально полчаса я получила желаемое. Портал электронного 
правительства сэкономил мне кучу времени. Спасибо Egov.kz»

ЦИФРОВЫЕ УГОЛКИ EGOV ЗАРАБОТАЛИ  
В ГОСОРГАНАХ, ВУЗАХ И ТРЦ КАЗАХСТАНА

Во всех регионах Казахстана ак тив
но внедряются и функционируют циф
ро вые уголки Egov. Для обеспечения 
ком фортных условий при получении 
госу дарственных услуг онлайнспособом 
уже открыто более 5 тысяч уголков вне 
зданий ЦОН. В таких уголках граждане, 
не имеющие доступ к компьютеру или 
интернету могут самостоятельно получить 
госуслуги онлайн. А если у них возникнут 
вопросы, рядом с уголками находятся со
трудники госкорпорации, которые смо гут 
их проконсультировать. 

Уголки размещены в зданиях рай
онных и сельских акиматов, учебных 
заве дениях, медицинских организациях, 
торговоразвлекательных центрах. Это 
поможет охватить большее количество 
жителей электронными госуслугами и 
снимет нагрузку при ЦОНах. 

«Цифровые уголки» были созданы для 
того, чтобы избежать большого скопления 
людей в ЦОНах. 

Особенно это удобно для абиту риен

тов и студентов, для которых в августе 
тра диционно начинается подготовка к 
учеб ному году. Поэтому в период поступ
ле ний в вузы была возобновлена работа 
цифро вых уголков на территории ВУЗов 
страны. 

Так, в НурСултане появилось 10 но
вых цифровых уголков Egov. Они рас по  
ложены в зданиях районных акима тов, 
управлений госдоходов, в Центре под
держки семьи «Жануя», КГУ «Жилищ  ный 
Фонд» и на территории ТРЦ «Сарыарка». 

В Алматы цифровые уголки разме
щены в четырех крупных вузах: КазНУ 
име ни АльФараби, Нархозе, КазНТУ име
ни К. Сатпаева, Академии гражданской 
авиа ции.

В Шымкенте функционируют 330 угол
ков самообслуживания, которые уста
новлены не только в госорганах и ТРЦ, но 
даже в банках второго уровня.

Адреса уголков самообслуживания 
жители каждого региона могут посмотреть 
в приложении 2gis.kz.
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EGOV DIGITAL CORNERS STARTED WORKING 
IN GOVERNMENT AGENCIES, UNIVERSITIES 
AND SHOPPING MALLS IN KAZAKHSTAN

Egov digital corners are actively intro
duced and functioning in all regions of 
Kazakhstan. More than 5 thousand corners 
outside the buildings of CPS have already 
been opened to provide comfortable 
conditions for obtaining public services 
online. In these corners citizens who do not 
have access to a computer or the Internet 
can independently receive public services 
online. And if they have any questions, near 
the corners there are employees of the 
state corporation who can advise them. 

Corners are placed in the buildings 
of district and village administrations, 

educational institutions, medical orga
nizations, shopping and entertainment 
centers. This will help to cover a greater 
number of residents with electronic public 
services and relieve the burden at the CPSS. 

«Digital corners» were created in order 
to avoid large crowds of people in CSC’s. 

This is especially convenient for 
applicants and students, for whom prepa
ration for the academic year traditionally 
begins in August. Therefore, during the 
admission period, digital corners resumed 
their work on the territory of the country’s 
universities. 

Thus, 10 new digital Egov corners 
appeared in NurSultan. They are located 
in the buildings of district akimats, 
departments of state revenues, the 
Center for Family Support «Zhanuya», KSU 
«Housing Fund» and in the mall «Saryarka». 

In Almaty, digital corners are located 
in four major universities: Kazakh National 
University named after AlFarabi, Narhoz, 
KazNTU named after K. Satpayev, and the 
Academy of Civil Aviation.

There are 330 selfservice corners in 
Shymkent, which are installed not only in 
government agencies and shopping malls, 
but even in banks of the second level.

Addresses of selfservice corners 
residents of each region can see in the 
application 2gis.kz.
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95% ХҚО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ASHYQ-ТА 
ҚАУІПСІЗ МӘРТЕБЕГЕ ИЕ

2021 жылдың жазында әлем коро
на вирустық дағдарыстың жаңа толқы
нымен бетпебет келді. Ғалымдар мен 
мамандардың айтуынша, COVID19бен 
күресудің ең тиімді әдісі  халықты вакци
нациялау. Мемлекеттік корпо рацияның 
қызметкерлері бұл мәселеде белсенді 
азаматтық позиция көрсетіп, жаппай вак
цинациялануды бастады.

Қазақстан бойынша халыққа қызмет 
көрсету орталықтарында 8 мыңнан астам 
қызметкер жұмыс істейді. Мемле кет
тік қызметтердің көп бөлігін интернет 
ар қылы алуға болатынына қара мастан, 
қазақ стан дықтар ХҚОға келуді жалғас
тыруда. ХҚОға кіру Ashyq қосым шасы 
арқылы жүзеге асырылады, сондықтан 
біздің қыз меткерлердің де, клиент тердің 
де қауіп сіздігін қамтамасыз ету маңызды 
болды. Осы себепті біз жұмысқа вакци
на ция ланған қауіпсіз мәр тебесі немесе 
теріс ПТР нәтижесі бар қызметкерлерді 
ғана шығарамыз.

«Біз әрқашан азаматтардың қажет
тіліктеріне жауап беруге тырысамыз, өйт
кені мемлекеттік қызметтерді алу – бұл 
үздіксіз процесс. 

Біз әрбір қазақстандықтың құжатта
масын өмірінің барлық кезеңінде сүйе
мелдейміз. Біз қызметкерлер үшін де, 
қызмет алушылар үшін де денсаулық 
қауіпсіздігінің маңыздылығын түсінеміз. 
Бүгінгі күні фронтофистегі әріптес те
рімнің 83%ы вакцинаның бірінші және 

екінші компоненттерін алды, қалған 
12%ы медициналық қарсы көрсету және 
аурудан кейін иммунитетке ие», – деді 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемле
кеттік корпорациясы Басқарма төрағасы 
Әділ Қожықов.

Вакцинацияланудың маңыздылығын 
біздің қызметкерлер де жақсы түсінеді.

Вакцинация бойынша Мемлекеттік 
кор порацияның Түркістан, Алматы, 
Жамбыл облыстары, сондайақ Алматы 
қаласы бо йынша филиалдары белсенділік 
та нытты.

Бұл аймақтарда вакцинацияланған 
қызметкерлердің саны 90%дан асты.
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95% СОТРУДНИКОВ ЦОН ИМЕЮТ 
БЕЗОПАСНЫЙ СТАТУС В ASHYQ

Летом 2021 года мир столкнулся 
с новой волной коронакризиса. По 
мнению ученых и специалистов, самым 
эффективным способом борьбы с 
COVID19 является вакцинация насе ления. 
Сотрудники Госкорпорации проя вили 
в этом вопросе активную граж данскую 
позицию и стали массово вакци ниро
ваться. 

В центрах обслуживания населения 
по всему Казахстану трудится более 
8 тысяч сотрудников. Несмотря на то, 
что большую часть госуслуг можно 
получить онлайн, казахстанцы продол
жают обращаться в ЦОНы. Вход в ЦОН 
осуществляется по приложению Ashyq, 
поэтому было важно обеспечить безо
пас ность как наших сотрудников, так и 
клиентов. По этой причине к работе мы 
допус каем вакцинированных сотрудников 
с безопасным статусом, либо с наличием 
отрицательного ПЦР.

С 6 сентября в Казахстане вступило в 
силу ограничение по допуску работников, 
не получивших вакцинацию против 
COVID19. Среди объектов, на которые 
распространяются данные ограничения, 
есть и Центры обслуживания населения.

На сегодняшний день более 95% 
сотрудников Госкорпорации имеют безо
пасный статус.   

«Мы всегда стараемся отвечать на 
потребности граждан, ведь получение 
госуслуг – это непрерывный процесс, где 

мы сопровождаем документирование 
каждого казахстанца на протяжении 
всей его жизни. Мы понимаем важность 
вопроса безопасности здоровья как 
наших работников, так и наших клиентов. 
На сегодня 83% моих коллег во фронт
офисах получили первые и вторые ком
поненты вакцины, остальные 12% имеют 
медицинский отвод и иммунитет после 
перенесенной болезни», – сказал Адил 
Кожихов, председатель правления Гос кор
порации «Правительство для граждан». 

Важность всеобщей вакцинации по
нимают и наши сотрудники.

«Мне нравится работать с людьми. 
Среди наших коллег было много тех, 
кто переболел COVID19, к сожалению, 
некоторых мы потеряли. Видя это, я для 
себя решила защитить себя и своих 
близких с помощью вакцины. И после 
первого, и после второго компонентов 
серьезных побочных эффектов у меня не 
было. Уровень антител повысился. Теперь 
я чувствую себя спокойно», – рассказала 
специалист отдела обслуживания 
населения №2 города Уральск Саягуль 
Алтыбаева.

Самыми активными филиалами Гос
корпорации в вопросе вакцинации ока
зались Туркестанская, Алматинская и 
Жамбылская области, а также город 
Алматы. Количество вакцинированных 
сотрудников в этих регионах достигло 
отметки свыше 90%. 
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95% OF CES EMPLOYEES HAVE SAFE STATUS 
IN ASHYQ

In summer of 2021 the world faces a 
new wave of the coronary crisis. According 
to scientists and specialists, the most 
effective way to fight COVID19 is to 
vaccinate the population. Employees of the 
State Corporation showed an active civic 
position in this matter and began to be 
vaccinated.

There are more than 8000 employees 
working in population service centers 
across Kazakhstan. Despite the fact that 
most public services can be obtained 
online, Kazakhstanis continue to go to 
CSC’s. Logging into CSC’s is done through 
the Ashyq application, so it was important 
to ensure the safety of both our employees 
and customers. For this reason, we allow 
vaccinated employees with a safe status or 
with a negative PCR to work.

As of September 6 restrictions came 
into effect in Kazakhstan on the admission 
of workers who have not been vaccinated 
against COVID19. Among the facilities 
that are subject to these restrictions are 
Population Service Centers.

As of today, more than 95% of the State 
Corporation’s employees have a secure 
status.   

«We always try to respond to the 
needs of citizens, because receiving public 
services is a continuous process, where 
we accompany the documentation of each 
citizen of Kazakhstan throughout his or 
her life. We understand the importance 
of the issue of health security of both our 
employees and our clients. Today 83% of 

my colleagues in the front offices have 
received the first and second components 
of the vaccine, the remaining 12% have 
medical withdrawal and immunity after the 
disease», – said Adil Kozhikhov, Chairman 
of the State Corporation «Government for 
Citizens».  

Our employees also understand the 
importance of universal vaccination.

«I like working with people. Among 
our colleagues there were many of those 
who had had COVID19, unfortunately, we 
lost some. Seeing this, I decided for myself 
to protect myself and my loved ones with 
the vaccine. After both the first and second 
components, I had no serious side effects. 
My antibody level went up. Now I feel safe,» 
said Sayagul Altybaeva, a specialist at the 
Uralsk Population Service Department No. 2.

The most active branches of the State 
Corporation on the issue of vaccination 
were Turkestan, Almaty and Zhambyl 
regions, as well as the city of Almaty. The 
number of vaccinated employees in these 
regions reached more than 90%. 
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ХҚО ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ БІР КҮНІ 
Ербол Медеуов

Мен Алматы қаласы филиалы №1  ма
мандандырылған ХҚОда жұмыс істеймін. 

Мұнда жұмыс істеудің қиындығы 
мен қызығы қатар жүреді. Қиын дейтін 
себебім – елімізде алғашқылардың бірі 
болып ашылған бұл автоХҚОға күніне 
мыңдаған адам келіп қызмет алады. 
Жүктемесін азайтып, Алматының өзге ау
дандарында да мамандандырылған ХҚО 
ашқанымен, халық осы орталыққа келуге 
үйреніп қалған. Қызмет алуға келген  
автокөлік иелерінің бәрін кері қайтармай, 
жұмыстарын бітіріп беруге тырысамыз. 
Себебі, басқа облыстардан келіп Алма
тыдан көлік сатып алған азаматтар, осы 
автоХҚОдан жұмысын бітіріп кеткісі ке
леді. Кей уақыттардан таңғы  сағат жетіден 
жұмыс бастайтын күндеріміз де болады.

Алайда, қызмет алу ға келген автокөлік 
иелері жұмыстары бітіп, алғыстарын 
жаудырғанда, шарша ғаны мызды ұмы та
мыз. Жылы сөз де жан жадыратады емес 
пе?! 

Одан қалса, таң қалдыратын көлік 
иелері келеді...

Қазіргі кезде көлік жүргізбейтін 
адамдар кемдекем шығар, неше түрлі 
кісілер келеді. Бірде 80нен асқан ата 
келді. Көлікті әлі күнге өзі жүргізеді 
екен. Мерзімі біткен жүргізуші куәлігін 
ауыстырды. Көлігі қандай дейсіз ғой. 
Баяғы «Волга». Жапжаңа деуге болады. 
Ұқыппен өзі ғана жүргізетіні көрініп тұр. 
«Менің 50 жыл бойғы досым бұл. Мені 
еш ренжіткен емес. Мен де оған ұқып

пен қарап, уақытында бөлшектерін ауыс
тырып отырамын. Соның арқасында әлі 
жарамды. Рөлін ешкімге берген емес пін, 
өзім ғана жүргіздім. Әлі де маған серік 
болары сөзсіз», – деп раритет көлік иесі 
мақтанышпен айтқаны есімде.

Азаматтар автоқызметтерді онлайн 
түр де eGov.kz және банк қосымшалары ар
қылы рәсімдей алатынын ескерткім келеді. 

Қызметтерді онлайн алу арқылы 
өзіңізді және жақындарыңызды вирус 
жұқ тыру қаупінен қорғай аласыз.



33

gov4c.kz

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СОТРУДНИКА ЦОНА 
Нравится помогать людям

Рассказываем вам о трудовых буд
нях наших сотрудников и о том, что их 
мотивирует. Особенно непростая работа 
у операторов и консультантов. Как про
ходит обычный день специалиста рас ска
зала сотрудница спецЦОНа №2 Жазира 
Джанпеисова. 

СпецЦОН №2 города НурСултан 
открывает свои двери в 9 часов утра, а 
заканчивает работу в 18:00. И на протя
жении всего дня консультанты ока зы
вают людям госуслуги, связанные с регис
трацией или перерегистрацией авто, 
выдачей водительских удостоверений и 
другие.

«В 2009 году я устроилась оператором 
в ЦОН города Семей. Поработав четыре 
года решила сменить сферу деятельности, 
так как с детства меня интересовали 
автомобили, транспорт и все что с ними 
связано. В 2013м я узнала, что в столице 
открывается специализированный ЦОН, 
который будет заниматься регистрацией 
автотранспорта. Я сдала резюме, успешно 
прошла все тесты и переехала в столицу –  
моя детская мечта сбылась. Сейчас я 
главный спе циа лист спецЦОНа №2» – 
делится свои ми вос поми на  ния ми Жазира.

Несмотря на то, что перио ди чес ки 
возни кают тех ни чес кие сбои и напря
женные си туа ции девуш ке нра вит ся то, 
чем она зани мается. 

«Мне очень нравится общаться с 
людьми и помогать им. К нам приходят 
самые разные люди – ктото ездит на 

обычных автомобилях, ктото водит авто
бусы, ктото КАМАЗ, другие предпо читают 
мотоциклы. Но понимаешь, что все они 
приносят пользу людям – доставляют 
посылки, развозят людей. Когда я 
возвращаюсь с работы домой, то всегда 
с улыбкой рассматриваю госномера 
на автомобилях – по ним я определяю 
когда они регистрировали свои машины. 
Конечно, в работе возникают разные 
ситуации, иногда бывают технические 
сбои на стороне госоргана и все про
цессы задерживаются. В таких случаях 
стараемся объяснять клиентам, что это не 
наша вина»  рассказала специалист.  

Казахстанцам Жазира советует перед 
походом в ЦОН подробно изучить услугу, 
за которой они идут, чтобы знать какие 
документы будут нужны. Узнать об этом 
можно в нашем callцентре 1414.   
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ЗЕЙНЕТКЕРЛІКТІ ОҢАЙ РӘСІМДЕҢІЗ

Зейнетақы төлемдерін тіркеу және 
тағайындау «Азаматтарға арналған үкі
мет» мемлекеттік корпорациясы арқылы 
жүргізіледі. Қазір Қазақстанда 2,2 мил
лион нан астам зейнеткер тұрады. Бұл 
мақалада біз зейнетке шығуды қалай 
рәсімдеу керектігін және қандай құжаттар 
қажет екенін айтамыз.

Зейнетақы, оның ішінде базалық, 
ынтымақтастық зейнетақылар және БЖЗҚ 
төлемдері мемлекеттік корпорацияға 
жүгінген күннен бастап тағайындалады. 
Өтінішті және барлық қажетті құжаттарды 
тіркеу өтініш берілген күн болып 
саналады.

Қазақстандықтарға зейнетақыны рә
сімдеу үшін зейнеткерлік жастың толуына 
10 күн қалғанда ХҚОға хабарласуға 
кеңес береміз. 2021 жылы Қазақстанда 

ер кісілер зейнеткерлікке 63 жаста, ал 
әйелдер 60 жаста шығады.

Зейнетақы төлемдерін тіркеу үшін 
келесі құжаттар қажет:

• Жеке куәлік және оның көшірмесі;
• Жұмыс беруші берген табыс және 

зейнетақы жарналары туралы анықтама. 
Ал егер зейнеткерлікті рәсімдеуші жеке 
кәсіпкер болса немесе азаматтыққұ
қықтық келісім бойынша жұмыс істесе, 
жергілікті мемлекеттік кірістер органынан 
кіріс туралы құжатты алу керек.

• Өтініш берушінің жұмыс өтілін 
растайтын құжаттар.

Кей жағдайда қосымша құжаттар 
қажет болуы мүмкін – білім туралы 
диплом, әскери билет, неке туралы 
куәлік, балалардың туу туралы куәліктері 
және т.б. Егер азаматтың мүгедектігі 
болса, ұрыс қимылдарына қатысушы 
немесе радиациялық қауіптілігі жоғары 
аймақтарда тұрса, «қандас» мәртебесі бар 
болса растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

2019 жылы мемлекеттік корпорация 
қызметкерлері арасында пилоттық жоба 
іске қосылған болатын. Онда зейнеткерлік 
жасқа толуға бірнеше ай қалғанда 
қызметкер қажетті құжаттарды алдын ала 
кадр қызметіне тапсырады. Зейнеткерлік 
жастың басталуына бірнеше күн қалғанда 
қызметкерлерге зейнетақыны проактивті 
түрде беру туралы ұсынысы бар SMS 
хабарлама келеді.

Оң жауаптан кейін зейнетақы про
активті түрде рәсімделеді. Енді құжаттар 
жинап, ХҚОға барудың қажеті жоқ.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ВЫХОД НА 
ПЕНСИЮ

Госкорпорация «Правительство для 
граждан» отвечает за оформление и 
назначение пенсионных выплат. Сейчас 
в Казахстане проживают свыше 2,2 млн 
пенсионеров. И в этой статье мы рас
скажем, как оформить выход на пенсию и 
какие документы для этого необходимы. 

Пенсия, включая базовую, солидарную 
и выплаты из ЕНПФ, назначается со дня 
обращения в Госкорпорацию. Днем об ра
щения считается регистрация заявления и 
всех необходимых документов. 

Советуем казахстанцам обращаться в 
ЦОН для оформления пенсии за 10 дней 
до наступления пенсионного возраста. 
На 2021й год для мужчин в Казахстане 
пенсионный возраст наступает в 63 года, а 
для женщин – в 60 лет. 

Для того, чтобы оформить пенсионные 
выплаты, необходимы следующие доку
менты: 

• Удостоверение личности и его 
копия. 

• Справка о доходах и осущест
вленных с них пенсионных взносов, 
которую выдает работодатель. А в случае, 
если потенциальный пенсионер является 
индивидуальным предпринимателем или 
работал по договору ГПХ, необходимо 
взять документ о доходах в местном 
органе государственных доходов. 

• Документы, подтверждающие тру
до вой стаж заявителя. 

В зависимости от ситуации могут 
понадобиться и дополнительные доку
менты – диплом об образовании, воен
ный билет, свидетельство о браке, сви
детельства о рождении детей и другие. 
Если человек имеет инвалидность, яв
ляется участником боевых действий, 
проживал в зонах максимального радиа
ционного риска, имеет статус «кандас», 
необходимо предоставить подтверж даю
щие документы.  

В 2019 году среди сотрудников Гос
корпорации стартовал пилотный проект –  
за несколько месяцев до наступления 
пенсионного возраста, сотрудник заранее 
предоставлял необходимые документы в 
отдел кадров. 

За несколько дней до наступления 
пенсионного возраста приходило сотруд
никам SMSуведомление с предложением 
оформить пенсию про активно. После 
положительного ответа пенсия офор
млялась проактивно  идти в ЦОН с 
документами больше не нужно.
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PREPARE FOR RETIREMENT PAYMENT
The state corporation "Government for 

Citizens" is responsible for the registration 
and assignment of pension payments. 

The pension, including the basic 
pension, the solidarity pension and pay
ments from the Unified Social Security 
Fund, is assigned from the day of appli
cation to the State Corporation. The day 
of application is the registration of the 
application and all required documents. 

It is very important to submit all the 
necessary documents in time to receive 
a pension from the first month after 
retirement age. That is why we advise 
Kazakhstani citizens to apply to the CPS for 
drawing up a pension 10 days before the 
retirement age. 

As of  2021 the retirement age for men 
in Kazakhstan will be 63 years, and for 
women – 60 years. 

In order to apply for pension payments, 
the following documents are required: 

• ID card and a copy of it. 
• A certificate of income and pension 

contributions made from it, which is issued 
by the employer. And in case the potential 
pensioner is an individual entrepreneur 
or worked under the contract of GPH, it is 
necessary to take a document of income 
from the local state income authority. 

• Documents confirming the appli
cant's employment history. This can be a 
work record book, certificates or copies of 
documents from archives, extracts from acts 
of former employers and other documents 
confirming employment information.

Additional documents can help 
increase pension payments – they can be 
used to count a longer length of service 
or to apply for preferential allowances. 
When submitting documents drawn up 
in a foreign language, the notary must 
certify the translation of the document into 
Kazakh or Russian.

State Corporation is also working to 
make the service of processing pension 
payments proactive. In 2019 a pilot project 
was launched among State Corporation’s 
employees – a few months before 
retirement age, the employee provided the 
necessary documents to the HR department 
in advance. 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ QR-МЕН 
ТӨЛЕҢІЗ

ХҚОларда төлқұжат пен жеке куәлікті 
рәсімдеген клиенттер мемлекеттік бажды 
QR кодтың көмегімен төлей алады. 
Азаматтарға арналған үкімет ҚР ІІМмен 
бірлесіп, көшіқон қызметі операторында 
отырыпақ, төлем жасау мүмкіндігін іске 
асырды.

Бүгінгі таңда пилоттық режимде бұл 
мүмкіндікті НұрСұлтан және Алматы 
қалаларының тұрғындары пайдалана 
алады. Клиент төлқұжат пен жеке куәлікті 
рәсімдеуге өтініштер қабылдайтын көші
қон қызметі операторына жүгінген сәтте, 
кассаға бармайақ бірден Homebank 
немесе Kaspi банк қосымшаларының QR 
төлем жасау жүйесі арқылы баж алымын 
төлей алады.

«Санаулы секунд ішінде төлеу – 
әрбір екінші қазақстандыққа қолжетімді 
цифрлық мүмкіндік. Мегаполис тер дегі 
QR төлемдер барлық сауда, мәдениет 
нысандары мен ойынсауық мекеме
лерінде қолданылып жүр. Мемлекеттік 
қызмет көрсету саласына да біз осындай 
жаңа цифрлық мүмкіндіктерді енгізуге 
тырысып жатырмыз. Бұдан бұрын QR 
кодпен жер учаскелеріне актілерді 
дайындау және беру, жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды тіркеу, кондоминиум 
объектілері бойынша қызметтерді және 
жер қатынастары саласындағы басқа 
да мемлекеттік қызметтерді төлеуге 
болатын. Енді кассаға кезекке тұрмайақ 
құжаттандыру қызметінің алымдарын да 

төлеу мүмкіндігі бар», – деді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпора
циясының басқарма төрағасы Әділ 
Қожықов.

Жеті айдың ішінде қазақстандықтарға 
паспорттар мен жеке куәліктер беру 
бойынша 1 577 мың мемлекеттік қызмет 
көрсетілді. Жеке куәлік үшін мемлекеттік 
баж мөлшері 0,2 МРП, паспорт үшін –  
8 МРП құрайды.

Азаматтарға арналған үкімет QR 
арқылы төлем жасау мүмкіндігін 2020 
жылдың қараша айында енгізді. Бүгінде 
клиенттер 146 мемлекеттік қызмет түрін 
осы тәсіл арқылы төлей алады. 
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ОПЛАЧИВАЙТЕ ГОСУСЛУГИ С ПОМОЩЬЮ QR
Госкорпорация продолжает внедрять 

удобные сервисы для наших клиентов. В 
этом году казахстанцы получили возмож
ность оплачивать некоторые госуслуги 
прямо у оператора ЦОНа при помощи 
QRкода. Если раньше клиентам для этого 
нужно было идти в кассу, отстоять очередь 
и потом снова возвра щаться к оператору, 
сейчас такой необхо димости нет. 

С помощью QRкода клиенты могут 
оплачивать 146 госуслуги. Почему опла
чивать госпошлину через кассы было 
неудобно? Нужно было выстоять очередь, 
а это дополнительно потраченное время. 
Вовторых, банки брали большие комис
сии, что также не нравилось клиентам. 

Теперь же при помощи мобильных 
приложений Kaspi и Halyk Homebank 

можно оплачивать госпошлины прямо у 
оператора ЦОН. Кроме того, доработан 
функционал по выводу QRкода для 
оплаты на дублирующий монитор; плани
руется установка POSтерминалов у опе
раторов. 

За первое полугодие было зафик
сировано более 200 тысяч оплат с 
помощью QRкода на сумму более 817 млн 
тенге. Как показала практика, введение 
QRкода для оплаты госуслуг позволило 
клиентам значительно экономить время 
при походе в ЦОН.

Сейчас Госкорпорация ведет работу 
над увеличением количества госуслуг, 
оплачивать которые можно с помощью 
QRкода. 
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PAY FOR PUBLIC SERVICES WITH QR
State Corporation continues to 

implement convenient services for our 
customers. This year, the Kazakhstani 
people have been able to pay for some 
public services directly at the operator of 
CPS with the help of a QR code. If previously 
clients had to go to the cashier, stand in a 
queue and then go back to the operator, 
now there is no such need. 

With the help of QRcode customers 
can pay for state services. Why was it 
inconvenient to pay the state fee through 
the cashier's office? It was necessary to 
stand in a line, and it was extra time spent. 
Secondly, banks took high commissions, 
which also displeased customers. 

Now, with the help of Kaspi and Halyk 

Homebank mobile applications, it is 
possible to pay state fees directly at the 
CPS operator. In addition, the functionality 
to display a QRcode for payment on a 
duplicate monitor has been improved; 
it is planned to install POSterminals at 
operators. 

For the first half of the year there were 
more than 200 thousand payments using 
QRcode for more than 817 million tenge. 
As the practice has shown, the introduction 
of QRcode for payment of public services 
allowed customers to significantly save 
time when going to the CPS.

Now the State Corporation is working 
on increasing the number of state services, 
which can be paid by means of QR codes. 
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ПӘТЕРДІҢ ӨЗГЕРТІЛГЕН ЖОСПАРЫН 
ЗАҢДАСТЫРУ

Бізге пәтерді қайта жоспарлауды 
қалай дұрыс рәсімдеу керектігі туралы 
сұрақпен жиі жүгінеді. Бұл кезек күттір
мейтін сұрақ – біреу үй сатып алып, оны 
өз талғамына сай қайта жасағысы келеді, 
біреу көптен бері тұрып жатқан пәтеріне 
күрделі жөндеу жүргізуді қалайды.

Пәтерді қайта жоспарлау – техни
калық паспортта көрсетілген пәтердің 
параметрлеріне кез келген өзгерту 
енгізу. Қайта жоспарлау жаңа немесе 
екінші нарықтағы жылжымайтын мүлік
ке қатысты болуы мүмкін. Кейде үй са
лушы компаниялар жаңа үйлерде ішкі 
қабыр ғалары бөлінген пәтерлерді сата ды. 
Сондықтан, егер сіз асүйді бөлек қонақ 
бөлмесімен қосып, ортақ қабыр ғасыз 
студияға біріктіргіңіз келсе, қайта жос
парлау процедурасынан өтуге тура келеді.

Ең алдымен жергілікті әкімдікте 
немесе ХҚОға барып, қайта жоспарлауға 
өтініш жазу керек. Одан кейін сәулет
жоспарлау тапсырмасын, жаңа техникалық 
төлқұжатты, пайдалануға беру актісін 
алып, оларды ХҚО арқылы тіркейді.

Қайта жоспарлауды тіркеу проце
дурасын бастау үшін оған өтініш бересіз. 
Өтініш мәтінінде атыжөні, ЖСН, телефоны 
және мекенжайы (жеке), сондайақ қайта 
жоспарлау объектісінің мекенжайы 
немесе оның мақсаты (себептері) сияқты 
стандартты деректер көрсетіледі. Өті
ніш пен бірге техникалық төлқұжат, 
мен шік құқығын беретін құжаттардың 
көшір мелері мен түпнұсқалары, жөндеу 
жұмыс тарын жүргізуге көршілердің жаз
баша келісімін қоса өткізу керек. Рұқсат 
30 күн ішінде беріледі.

Рұқсат алғаннан кейін Сәулет және 
қала құрылысы басқармасына хабарласу 
керек. Мемлекеттік органда 12 жұмыс күні 
ішінде сіз үшін арнайы архитектуралық 
жоба жасалады. Соған сәйкес құрылыс 
жұмыстарын жүргізіп, жаңа техникалық 
төлқұжат ала аласыз. 

Оны ХҚОда рәсімдеп, өзгертілген 
нысанды пайдалануға беру актісін алу 
үшін қайтадан Сәулет және қала құрылысы 
басқармасына жүгінесіз. Басқарма өкі
лінен басқа оған жобалаушы және қайта 
жоспарлау жұмыстарын жүргізетін құ
рылыс ұйымы қол қоюы керек.

Соңында ХҚОға оралып, пайдалануға 
беру актісін тіркеу қажет. Онда қайта 
жоспарланған пәтердің жаңа пара метр
лері жалпы Тізілімге енгізіледі.

Қайта жоспарлауды дұрыс жасаңыз 
және арманыңыздағы пәтерде өмір 
сүріңіз! 
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КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ КВАРТИРЫ 

Очень часто к нам обращаются с 
вопросом о том, как правильно оформить 
перепланировку квартиры. Вопрос этот 
насущный – ктото приобрел жилье и 
хочет переделать его на свой вкус, кто
то решил сделать капитальный ремонт 
квартиры, где давно живет. 

Перепланировка квартиры – это 
любое изменение параметров квартиры, 
которые отражены в техническом 
паспорте. Перепланировка может 
касаться как вторичной, так и первичной 
недвижимости. Иногда застройщики 
продают квартиры в новых домах уже с 
внутренними перегородками. Поэтому, 
если вы захотите соединить отдельную 
кухню с отдельной гостиной в общую 
кухнюстудию, придется пройти процедуру 
оформления перепланировки. 

Первым делом вам нужно напи
сать заявление на оформление перепла
нировки в ЦОНе или акимате. Затем 
получить архитектурнопланировочное 
задание, новый техпаспорт, акт ввода в 
эксплуатацию и зарегистрировать его в 
ЦОНе.

Чтобы начать процедуру оформления 
перепланировки, вам нужно подать 
заявление на нее. В тексте заявления 
нужно указать стандартные данные: ФИО, 
ИНН, телефон и адрес (личный), а также 
адрес объекта перепланировки или ее 
цели (причины). К этому заявлению также 
нужно приложить: техпаспорт, копии и 
оригиналы документов, предоставляющих 

право собственности, письменное согла
сие соседей на проведение ремонт ных 
работ. Разрешение выдается в течение  
30 дней. 

После получения разрешения вам 
нужно обратиться в специальный орган –  
Управление архитектуры и градо строи
тельства. В этом органе для вас создадут 
специальный архитектурный проект, 
по которому вы сможете проводить 
работы и получить новый техпаспорт. 
Это занимает 1–2 рабочих дня. Его 
нужно оформить в ЦОНе, а затем снова 
вернуться в Управление архитектуры 
и градостроительства чтобы получить 
акт ввода в эксплуатацию измененного 
объекта. Кроме представителя Управ
ления, он должен быть подписан проекти
ровщиком и строительной организацией, 
выполняющей работы по перепланировке.

Наконец, вам нужно зарегистрировать 
полученный акт о вводе в эксплуатацию, в 
последний раз вернувшись в ЦОН. После 
этого параметры перепланированной 
квартиры будут внесены в общий реестр.

Оформляйте перепланировку пра
вильно и живите в квартире своей мечты! 
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ГЕОБОТАНИКАЛЫҚ КАРТА ШАРУАЛАРДЫҢ 
ЖҰМЫСЫН ЖЕҢІЛДЕТЕДІ

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мем  лекеттік корпорациясының Агро
химия лық, топырақтық зерттеулер және 
кешенді іздеу жұмыстары департаменті 
(АТЗжКІЖД) гербарий қорына ғана жауап
ты емес, сонымен қатар маңызды функ
ция ларды орындайды. Мысалы, қа зіргі 
уақытта Қазақстанның геобо та ника лық 
картасын жаңарту бойынша жұмыс  тар 
аяқталуға жақын.

Жыл басынан бері АТЗжКІЖД қыз
меткерлері экспедициялармен Батыс 
және Шығыс Қазақстан облыстарына 
болып, ондағы жайылымдар мен жерлерге 
зерттеу жұмыстарын жүргізді, жердің 
жағдайын бағалады.

Қазақстанның геоботаникалық кар
тасын жаңарту бойынша жұмыс 2017 

жылы басталған болатын. Соңғы рет ол 
40 жыл бұрын жаңартылған. Жиналған 
мәліметтерді цифрландыру мен жаңарту 
қазақстандық жайылымдардың нақты 
жағдайы мен топырақ сапасын бағалауға 
мүмкіндік береді.

Жаңа геоботаникалық карта кли мат
тың өзгеруіне бейімделуге, өсімдіктер 
мен жануарлардың өнімділігін арттыруға 
және агротехнологияларды дер кезінде 
жоспарлауға септігін тигізеді.

Зерттеу нәтижелері улы өсімдік тер 
көбейіп, флорасы бұзылған жайылым
дарды анықтауға, оларды әрі қарай 
қалпына келтіру жұмыстарын жасап, жер
дің құнарлылығын келешек ұрпақ үшін 
сақтап қалуға бағытталған.

АТЗжКІЖД қызметкерлері қазақ
стан дық жайылымдарды зерттеумен қа
тар, гербарий қорын жаңарту бойынша 
үнемі ізденіс үстінде. Қорда 3000нан аса 
өсімдіктің түрі сақталған. Мұндағы мате
риал дарды медициналық мақсаттағы 
дәрі лік шикізатты жинауға пайдалануға 
болады.

Естеріңізге сала кетейік, 2016 жылы 
«Жер ресурстары мен жерге орналас
тырудың мемлекеттік ғылымиөндірістік 
орталығы» РМК Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен «Азаматтарға 
арналған үкімет» КЕАҚның құрамына қо
сылып, Агрохимиялық, топырақты зерт
теулер және кешенді іздестіру жұмыстары 
департаменті болды.



45

gov4c.kz

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА В ПОМОЩЬ 
АГРАРИЯМ

В Госкорпорацию «Правительство 
для граждан» входит Департамент агро
химических, почвенных обсле до ваний 
и комплексноизыскательской ра боты 
(ДАПОиКИР). Он не только отвечает за 
гербарный фонд, но и выполняет важные 
функции. Например, сейчас завершает 
работу над обновлением геоботанической 
карты Казахстана. 

С начала года сотрудники ДАПОиКИР 
уже побывали с экспедициями в Западно
Казахстанской и ВосточноКазахстанской 
областях. Они провели обследование 
пастбищ и угодий, оценили их состояние. 

Работа над обновлением геобо та
нической карты Казахстана началась 
в 2017м году. В последний раз она 
обновлялась 40 лет назад. Оцифровка 
и актуализация собранных данных поз
волит оценить реальное состояние казах
станских пастбищ и качества почвы. 

Новая геоботаническая карта также 
поможет адаптироваться к изменению 
климата, повысить урожай ность сельско
хозяйственных культур, продук тивность 
животных, и своевременно планировать 
агротехнологии.

Результаты исследований помогут 
выявить деградированные пастбища, 
которые заросли ядовитыми растениями, 
для их дальнейшего восстановления и 
сохранения для потомства.   

Параллельно, исследуя казахстанские 
пастбища, сотрудники ДАПОиКИР пос

тоян но ведут работу по обновлению 
гербарного фонда. В фонде собрано 
свыше 3000 растений. По собранным 
материалам можно проводить сбор 
лекарственного сырья для медицинских 
целей. 

Напомним, что в 2016м году РГП 
«Государственный научнопроизвод
ст венный центр земельных ресурсов и 
земле устройства» по постанов ле нию 
Правительства РК стал Депар тамен
том агрохимических, почвенных обсле
дований и комплексноизыска тельской 
работы – филиалом НАО «Пра вительство 
для граждан». 
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ХҚО ҚЫЗМЕТКЕРІН ҮЙГЕ ҚАЛАЙ ШАҚЫРУҒА 
БОЛАДЫ?

Егер адам денсаулығына байланысты 
мемлекеттік қызмет алу үшін ХҚОға 
бара алмаса, ХҚО қызметкерлерін үйге 
шақыруға болады. 

Бұл қызметтің түрін І және ІІ топтағы 
мү гедектер, Ұлы Отан соғысының арда
герлері мен ерекше қажеттіліктері бар 
адамдар пайдалана алады.

ХҚО қызметкерін үйге шақыру үшін 
клиент немесе оның қамқоршысы 1414 
бірыңғай байланыс орталығына хабар
ласып, осы қызметке сұраныс қалдыруы 
керек.

Осыдан кейін ХҚО қызметкерлері 
өтініш берушімен байланысып, барлық 
қажетті құжаттардың баржоғын анық
тайды және келу күні мен уақытын 
белгілейді. Өтінімді алғаннан кейін ХҚО 
операторлары жеті жұмыс күні ішінде 
клиентке хабарласуы тиіс.

Біздің қызметкерлер пандемия ке зін
де де барлық санитарлық норма ларды 
қатаң сақтап, клиенттердің үйле ріне ба
рып мемлекеттік қызмет көрсетті. 

Жыл сайын бірнеше мың қазақстандық 
ХҚО қызметкерін үйіне шақыру қызметін 
пайдаланады.

Оның ішінде төлқұжаттар мен жеке 
куәліктерді беру, мүгедектерге сурдо
тифлотехникалық және міндетті гигие
налық құралдармен қамтамасыз ету, 
протездікортопедиялық көмек көрсету 
үшін құжаттар дайындау мемлекеттік 
қызметтері жоғары сұранысқа ие.

Мемлекеттік корпорацияда тағы бір 
осыған ұқсас мемлекеттік қызмет бар. 
Ірі ұйымдар мен заңды тұлғалар қажетті 
мемлекеттік қызметтерді ұйымдастыру 
үшін ХҚО қызметкерін кеңсеге шақыра 
алады. Бұл банктегі жеке менеджер 
қызметіне ұқсас сервис. 
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КАК ВЫЗВАТЬ СОТРУДНИКА ЦОН НА ДОМ? 
Если человек по состоянию здоровья 

не может посетить ЦОН для получения 
той или иной госуслуги, он или его 
представители могут вызвать сотрудников 
ЦОН на дом.

Данным сервисом могут воспользо
ваться люди, имеющие инвалидность I и II 
групп, ветераны ВОВ.

Для вызова сотрудника ЦОН на дом 
клиенту или его опекуну необходимо 
позвонить в контактцентр по номеру 1414 
и оставить запрос на получение данной 
услуги.

После этого сотрудники ЦОНа свя
жутся с заявителем и уточнят все ли 
необходимые документы есть в наличии. 
После этого они назначат дату и время 
для оказания госуслуги с выездом на дом. 
После приема запроса операторы ЦОН 
должны связаться с клиентом в течении 
семи рабочих дней.

Наши сотрудники выезжали к 
клиентам на дом даже во время 
пандемии. При оказании госуслуги они 
строго соблюдали все санитарные нормы.

Ежегодно услугой вызова сотрудника 
ЦОН на дом пользуются несколько тысяч 
казастанцев. Среди наиболее часто 
запрашиваемых госуслуг, получаемых 
при вызове сотрудника ЦОН на дом 
– выдача паспортов и удостоверений 
личности, обеспечение инвалидов сурдо
тифлотехническими и обязательными 
гигиеническими средствами, подготовка 

документов для оказания инвалидам 
протезноортопедической помощи.

В Госкорпорации существует еще 
одна похожая госуслуга – крупные 
организации и юридические лица могут 
вызвать сотрудника ЦОНа к себе в офис 
для оформления необходимых госуслуг 
по аналогии с персональным менеджером 
в банке. 
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