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ҚҰРМЕТТІ ДОСТАР!

Биылғы 2020 жыл адамзатқа індет 
ауыртпалығын артып, баршамыздың қарым-
қабілетімізді сынаққа алды. Осы қиындықтардың 
арқасында қажыр-қайратымыз шыңдалып, ерік- 
жігеріміз қайрала түсті. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы мемлекеттік қызметтерді 
оңтайландыру мен автоматтандыру үрдісін 
жеделдетіп, карантиндік шектеулер аясында 
қызметкерлерді қайта даярлау арқылы жаңа 
жұмыс тәртібіне көшіріп, халыққа барынша 
ыңғайлы жағдай жасауға күш салды. Нәтижесінде, 
«заманың түлкі болса, тазы боп шал» демекші, 
азаматтар ақпараттық заманның ағымына одан  
сайын бейімделіп, цифрлық сауатын бекіте 
түскенін байқадық.

Осынау қиын кезеңде қаймығып қалған 
бұқараның көңілін аулап, жанын жадырату үшін 

фронт-офистеріміздегі қызмет көрсету үрдісіне 
де жаңашылдық енгізіп жатырмыз. Мәселен, 
өміріндегі маңызды оқиғаларға орай құжат 
рәсімдеуге келген қызмет алушыларымызға, 
«Біз жылу сыйлаймыз» іс-шарасына сәйкес, 
құжаттарын салтанатты түрде табыстау дәстүрін 
қолға алдық. Бұл жайлы толығырақ журнал 
беттерінен біле аласыздар.

Сондай-ақ биылғы жылдың соңғы тоқсанында 
жүзеге асқан жобаларымыз бен жаңалықтарымыз 
туралы да құлағдар боласыздар. Мысалы, жер 
қатынастары саласындағы бірқатар қызметтерді 
цифрландыру жобасын іске асырып, сондай-
ақ мемлекеттік қызметтерді Blockchain техно-
логиясымен ұсыну бойынша алғашқы қадам 
жасадық. Мемлекеттік қызмет көрсету барысын-
да азаматтардың биометриялық мәліметтерін 
қолдану мәселесін дамыту бойынша жұмыстар 
атқарып, ал ХҚО-ның жұмысын бағалау мен 
қызметтерге төлем жасау процесіне QR код-
ты қолдану мүмкіндігін енгіздік. Сондай-ақ 
қазақстандықтарға көліктің мемлекеттік тіркеу 
нөмірлік белгісі мен тіркеу туралы куәлігін үйге 
жеткізу жұмысымен біздің мамандар айналыса бас- 
тады, ал Нұр-Сұлтан мен Қарағанды қалаларында 
қосымша тағы да заманға сай автоХҚО аштық.

«Азаматтарға арналған үкіметтің» ұжымы 
алдағы уақытта да еліміздің игілігі үшін жұмыс 
істеп, мемлекеттік қызмет көрсету саласын 
дамытуға бар күш-жігерін сала бермек. Ең басты-
сы, әлемдік аренада мемлекетіміздің мәртебесі 
биік, халқымыздың бірлігі бекем, өскелең 
ұрпақтың болашағы жарқын болғай!

Құрметпен, Әсемгүл Балташева,
«Азаматтарға арналған үкімет»

мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамының басқарма төрайымы
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ДОРОгиЕ ДРузья!
2020-ый год стал непростым для всех нас. В 

это непростое время госкорпорация «Правитель-
ство для граждан» смогла мобилизовать все свои 
силы на бесперебойное и качественное оказание 
государственных услуг в дистанционном и элек-
тронном формате.

Пандемия коронавирусной инфекции охва-
тила весь мир и повлияла на все сферы жизне-
деятельности граждан. В условиях чрезвычайного 
положения мы смогли быстро сориентироваться 
и определить правильный курс работы и даже 
наметить план дальнейшего развития. Операторы 
ЦОН в период ЧП работали в качестве консуль-
тантов контакт-центра 1414 и видеооператоров 
на портале egov.kz. Они обрабатывали тысячи 
звонков и обращений ежесуточно. Другая часть 
нашего коллектива – работники бэк-офисов 
социального обеспечения в три смены работали 
над тем, чтобы обеспечить своевременный расчет 
и начисление пенсий и социальных пособий, в 
том числе и выплаты 42500. 

Вместе с посткарантинными послаблениями 
пришло и новое видение того, какими должны 
быть отношения между людьми и “Правитель-
ством для граждан”. В это нелегкое время всем 
нам необходима поддержка и понимание. Так, мы 
стали внимательнее к каждому, кто пришел к нам 

- мы стали дарить тепло, поздравлять с самыми 
важными событиями, радоваться рождению, но-
вым документам и крупным покупкам вместе с 
гражданами.

Со временем концепция “Мы дарим тепло” 
станет не только результатом процесса получе-
ния государственных услуг, но и стилем жизни, 
основой прочных и уважительных отношений 
между работниками госкорпорации и теми, кто к 
нам обращается.

Пандемия COVID-19 показала нам, что мир 
меняется и мы должны меняться вместе с ним. 
Будущий год обещает нам продолжение положи-
тельных метаморфоз - мы продолжим автомати-
зировать и упрощать процессы, облегчать полу-
чение государственных услуг и находить новые 
каналы связи, чтобы ожидания быстрее воплоти-
лись в реальность.

В этом выпуске буклета вы узнаете о наших 
результатах и новых  достижениях, познакоми-
тесь с новшествами в сфере оказания госуслуг, 
сможете посмотреть по-новому на наших коллег 
и многое другое.

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

Dear frienDs!
The year 2020 was not an easy one for all of us. 

At this difficult time, State Corporation “Government 
for Citizens” was able to mobilize all its forces to 
provide uninterrupted and high-quality public 
services in remote and electronic format.

The coronavirus pandemic has spread around 
the world and affected all areas of life. In an 

emergency situation, we were able to quickly orient 
ourselves and determine the right course of action, 
and even set out a plan for future development. 
During the period of the emergency, Public Service 
Center operators worked as a 1414 contact center 
consultants and video operators on the egov.
kz portal. They processed thousands of calls and 
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appeals on a daily basis. Another part of our team - 
back-office social security employees - worked three 
shifts to ensure that pensions and social benefits, 
including 42500 payments, were calculated and 
accrued in a timely manner.

Along with post quarantine easing, a new 
vision of what the relationship between people 
and “government for citizens” should be like 
has come into being. At these difficult times, we 
all need support and understanding. Thus, we 
became more attentive to everyone who came to 
us - we began to give warmth, congratulate with 
the most important events, and enjoy the birth, 
new documents and big purchases together with 
citizens.

Over time, the concept of “We give warmth” 
will become not only the result of the process 
of receiving public services, but also a lifestyle, 
the basis of a strong and respectful relationship 

between the employees of the state corporation 
and those who come to us.

The COVID-19 pandemic has shown us that 
the world is changing and we must change with 
it. Next year promises us a continuation of positive 
metamorphoses - we will continue to automate and 
simplify processes, make it easier to obtain public 
services and find new channels of communication 
so that expectations can be translated into reality 
more quickly.

In this issue of the booklet you will learn about 
our results and new achievements, learn about 
innovations in the provision of public services, and 
be able to take a fresh look at our colleagues and 
much more.

Best regards, asemgul Baltasheva,
Chairman of the Board of  

a non-profit joint stock company 
“Government for Citizens” state Corporation”
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#БІзЖылуСыйлАйМыз: ҚызМЕТ көРСЕТуДІң 
ЖАңА ТӘСІлІ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы қызметкерлердің корпоративті 
құндылықтарын қалыптастыру бағытында 
белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Мәселен, ХҚО 
қызметкерлері баласының туу туралы куәлігін, 
жеке басын куәландыратын құжатты немесе 
жүргізуші куәлігін алғаш алған, зейнетке шығып 
жатқан келушілерді өміріндегі ұмытылмас 
сәттерімен құттықтап, жылы лебіздерін білдіруде.

Осы «Біз жылу сыйлаймыз» іс-шарасы аясын-
да корпорацияның басқарма төрайымы Әсемгүл 
Балташева  да азаматтарға қызмет көрсетті. Ол 
елордадағы Есіл ауданының  №1  ХҚО бөлімінде 
егіз нәрестесінің алғашқы құжатын алған  ата-
ананы, 38 жыл еңбек  етіп,  құрметті демалысқа 
шыққан  оқытушыны және 16-ға толып, алғашқы 
жеке куәліктерін алған  ағалы-қарындас Рауан 
мен Аружанды құттықтап, құжаттарын салтанатты 
түрде табыстады.

«Әлем өзгерді, онымен бірге біз де өзгеруіміз 
керек. Қызмет алушыларды жігерлендіріп, 
қуанышын бөлісіп, әркез қолдауымыз қажет. Мар-
кетологтар мұны тұтынушының қалауын табу дер, 
ал біз оны шынайы ықылас таныту деп білеміз», 
– дейді Балташева.

Төрайым қолынан құжат алғандар да өз 
пікірін айтуды жөн көрді. «Мемлекеттік корпо-
рация төрайымының қыздарымыздың алғашқы 
құжаттарын табыстағанына өте қуаныштымыз. Қолы 
жеңіл болып, олардың да жолы ашық әрі жарқын 
болады деп сенеміз», – деді Данелия мен Адалин 
есімді егіздердің әкесі Ренат Шаймарданов.

Білім беру саласында 38 жыл еңбектенген 
Салтанат Артықова зейнеткерлікке байланысты 
құжаттарын реттеуге келген. Ол мемлекеттік 
қызмет көрсету саласында мұндайды бірінші рет 
кездестіргенін жасырмады. «Құрметті демалысқа 

шығуыммен құттықтап жатқандарыңызға көп рах-
мет, өте жағымды әсер алдым. Елімізде өз азамат-
тарына осындай ілтипат көрсететін ұйымдардың 
бары қуантады», - деді ол.

Басқарма төрайымының азаматтардың жанын 
жадыратып, көңіл-күйін көтеруге бағытталған игі 
бастамасын корпорацияның топ-менеджменті 
және барлық аймақтардағы филиал басшылары 
да қолдады. Олар ХҚО бөлімдеріне арнайы ба-
рып, азаматтарға жылу сыйлау арқылы өздері де 
жан жылуына бөленіп қайтты.
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#МыДАРиМТЕПлО: в ПРАвиТЕльСТвЕ Для 
гРАЖДАн МЕняюТ ПОДхОД к ОБСлуЖивАнию 
клиЕнТОв

В настоящее время госкорпорация «Прави-
тельство для граждан» проводит активную работу 
по формированию корпоративных ценностей ра-
ботников. В частности теперь работники ЦОНов 
поздравляют граждан с наиболее значимыми со-
бытиями в жизни, такими как рождение ребенка, 
получение первого документа удостоверяющего 
личность, первого водительского удостоверения, 
выход на пенсию и т.д.

Новую концепцию обслуживания в ЦОНах 
запустили в сентябре этого года. В рамках дан-
ной концепции в центре обслуживания населе-
ния № 1 Есильского района столицы госуслуги 
гражданам оказывала председатель правления 
госкорпорации «Правительство для граждан» 
Асемгуль Балташева. Помимо традиционного об-
служивания она торжественно поздравила ново-
испеченных родителей с рождением долгождан-
ной двойни, учителя, с 38-летним стажем работы, 
с выходом на заслуженный отдых, а 16-летних 
близняшек с получением первого в жизни удо-

стоверения личности. Услугополучатели вместе с 
документами получили подарки от председателя 
правления госкорпорации.

По словам Асемгуль Балташевой, таким об-
разом, госкорпорация выражает готовность вы-
ходить за рамки простого оказания госуслуг и 
дарить чуточку тепла и доброты, которых имен-
но сегодня в нашем обществе не хватает. «Мир 
меняется, и мы должны меняться вместе с ним. 
Проявлять участие, ободрять и радоваться вместе 
с гражданами. Маркетологи назовут это клиенто-
ориентированностью, а мы называем это челове-
ческим подходом», - говорит Балташева.

Стоит отметить, что отклик граждан не заста-
вил себя ждать. «Нам очень приятно, что первый 
документ нашим детям вручила лично председа-
тель госкорпорации. Надеемся, что с ее легкой 
руки дорога наших дочерей будет такой же удач-
ной и светлой», - рассказывает отец близняшек 
Данелии и Адалин – Ренат Шаймарданов.

Салтанат Артыкова 38 лет проработала в сфе-
ре образования. Ее ученики работают как в Казах- 
стане, так и за его пределами. Признается, что с 
таким обслуживанием в сфере государственных 
услуг сталкивается впервые: «Осталось очень 
приятное впечатление, что меня так провожают 
на заслуженный отдых. Большое спасибо. Прият-
но осознавать, что в нашем государстве есть ор-
ганизации, где проявляют такое участие к своим 
гражданам».

Вслед за председателем правления гос-
корпорации, услуги в ЦОНах оказал весь топ-
менеджмент Правительства для граждан, от 
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заместителей председателя правления до управ-
ляющих директоров. В регионах – директора фи-
лиалов и их заместители. Все они так же поздра-

вили клиентов с наиболее значимыми в жизни 
событиями, поддержав данную концепцию.

#WeGiveWarmth: the Government for 
Citizens is ChanGinG the approaCh to 
Customer serviCe

At present, the State Corporation “Government 
for Citizens” is actively working to develop 
corporate values for its employees. In particular, 
now the employees of Public Service Centers are 
congratulating citizens on the most significant 
events in their lives, such as the birth of a child, 
obtaining their first ID card, first driving license, 
retirement, etc.

A new service concept was launched at Public 
Service Centers in September this year. Within 
the framework of this concept, public services to 
citizens were provided by the Chairman of the 
Board of the State Corporation “Government for 
Citizens” Assemgul Baltasheva at the Public Service 
Centre No. 1 in the Yessil district of the capital. In 
addition to the traditional services, she solemnly 
congratulated the new parents on the birth of the 
long-awaited twins, the teacher, with 38 years of 
work experience, with a well-deserved rest, and 
16-year-old twins with the first identity card in 
their lives. The recipients, along with documents, 
received gifts from the Chairman of the State 
Corporation.

According to Assemgul Baltasheva, thus, the 
State Corporation expresses its willingness to go 
beyond the mere provision of public services and 
give a little warmth and kindness, which today is 
lacking in our society. “The world is changing, and 
we must change with it. We must show participation, 

encourage and rejoice together with citizens. 
Marketers will call it customer focus, but we call it 
a human approach”, - says Baltasheva.

It is worth noting that the response of citizens 
did not take long. “We are very pleased that the 
first document was handed over to our children by 
the Chairman of the State Corporation personally. 
We hope that from her easy hand the road of our 
daughters will be as successful and bright”, - says 
the father of twins Daneliya and Adalin - Renat 
Shaimardanov.

Saltanat Artykova has been working in education 
for 38 years. Her students work both in Kazakhstan 
and abroad. She admits that this is the first time 
she has encountered such a service in the public 
service sector: “I have a very pleasant impression 
that I am being escorted to a well-deserved rest. 
Thank you very much. It’s nice to know that in our 
country there are organizations that show such 
participation to their citizens.”

Following the Chairman of the Board of the 
State Corporation, the entire top management 
team of the Government for citizens has provided 
services in the Public Service Centers, from Deputy 
Chairman of the Board to Managing Directors. In 
the regions services have been provided by branch 
directors and their deputies. All of them also 
congratulated customers on the most significant 
events in their lives, supporting this concept.
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ЖАңА АвТОхҚО-лАР АшылДы
Енді көлік құралдарын қайта тіркеу және 

жүргізуші куәлігін ауыстыру үшін астаналық көлік 
иелері қала сыртындағы автоХҚО-ға бармай, A-82 
көшесінде орналасқан «Нұрлы жол» теміржол 
вокзалындағы бөлімге жүгіне алады.

Бұған дейін барлық жүктеме елордадағы 
жалғыз мамандандырылған ХҚО-ға түсетін.  
Себебі елордадағы автокөлік базары – ең 
ірілердің бірі және мұнда автокөліктерді Нұр-
Сұлтан тұрғындары ғана емес, жақын маңдағы ау-
дандар мен қалалардан да сатып алуға келеді. Со-
нымен қатар бас қаланың тұрғындарының саны 
жыл сайын өсіп келеді, бұл да халыққа қызмет 
көрсету орталықтарына түсетін жүктеменің артуы- 
на әсер етеді.

Жаңа бөлімнің жұмысымен танысу үшін ҚР 
Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин, Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімі Алтай Көлгінов және ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрайымы 
Анар Жайылғанова да арнайы келді.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының басқарма төрайымы 
Әсемгүл Балташеваның айтуынша, елордалық 
автоХҚО-да күніне екі мыңға жуық адамға 
қызмет көрсетіледі. «Көлікті сатып алушы 
азамат мамандандырылған бөлімге сатушы-
мен бірге келетінін ескерсек, ХҚО-дағы адам 
қарасы ешқашан азаймайды. Коронавирус пан-
демиясы шағында бір ғимаратта осыншама 
азаматты қабылдау қауіпті, сондықтан екінші 
мамандандырылған орталық ашу туралы шешім 
қабылданды», – деді Балташева.

Мамандандырылған ХҚО-да автокөліктерді 
қайта тіркеуге арналған 23, жүргізуші куәліктерін 
ауыстыратын 3, сондай-ақ көтерме және жеңілдік 
терезелері үшін бір-бір жұмыс орны бар. Соны-

мен қатар ҚР Ішкі істер министрлігінің деректер 
базасынан ақпараттық анықтамалар беретін те-
резе қарастырылған. Орталық жаңа жиһаздармен 
және техникамен жабдықталған. Көлік қоюға 
арналған тұрақтың аумағы 70 мың шаршы метрді 
құрайды.

Сондай-ақ Қарағанды қаласында да екінші 
мамандандырылған ХҚО іске қосылды. Быто-
вая к-сі, 18/1 мекенжайында орналасқан жаңа 
бөлімде қарағандылықтар мен қала қонақтары 
көлікті қайта тіркеу бойынша қызметін ала ала-
ды. Ал Мұқанов, 5-тегі бұрынғы бөлімде жүргізуші 
куәліктерін бастапқы беру және ауыстыру 
қызметтерін алуға болады.

Жаңа қарағандылық автоХҚО-да автокөлікті 
қайта тіркеу үшін 20 жұмыс орны, сондай-ақ 
1 жеңілдік терезесі және дайын құжаттарды 
берудің 4 терезесі жұмыс істейді. 200 орындық 
автотұрақ бар.
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в нуР-СулТАнЕ и кАРАгАнДЕ ОТкРылиСь 
нОвыЕ СПЕццОны

Теперь для того, чтобы перерегистрировать 
автотранспорт и заменить водительское удо-
стоверение столичным автовладельцам необя-
зательно ехать в спецЦОН за город. Они могут 
получить эти услуги на территории вокзального 
комплекса «Нурлыжол», по адресу ул. А-82.

Ранее на единственный специализированный 
ЦОН в столице приходилась большая нагруз-
ка. Это объясняется тем, что в столице один из са-
мых больших авторынков и автомобили здесь по-
купают не только жители самого Нур-Султана, но 
и близлежащих районов и городов. Кроме того, 
население столицы ежегодно увеличивается, что 
также приводит к нагрузке на ЦОНы.

С работой нового автоЦОНа ознакомились 
министр цифрового развития, инноваций и аэ-
рокосмической промышленности Багдат Мусин, 
аким города Алтай Кульгинов и  председатель 
Агентства РК по делам государственной службы 
Анар Жаилганова.

По словам председателя правления госкор-
порации «Правительство для граждан» Асемгуль 
Балташевой ежедневно в столичном спецЦОНе 
обслуживались около двух тысяч человек. «Если 
учесть, что покупатель авто приходит в спецЦОН 
не один, а с продавцом, то мы видим постоянный 

поток людей в спецЦОНе. В условиях пандемии 
коронавируса принимать столько граждан в од-
ном здании небезопасно, поэтому было принято 
решение открыть второй спецЦОН», - рассказала 
Балташева.

В спецЦОНе функционируют 23 рабочих ме-
ста для перерегистрации авто, 3 рабочих места 
для замены водительских удостоверений, а также 
по 1 рабочему месту на оптовое и льготное окна. 
Дополнительно размещено окно для выдачи ин-
формационных справок из базы данных МВД РК. 
Центр оснащен новой мебелью и техникой. Име-
ется парковка площадью 70 тысяч квадратных 
метров.

Также, в Караганде организован второй Спе-
циализированный ЦОН. В нем карагандинцы и 
гости города смогут получить услуги только по 
перерегистрации транспорта. Новый спецЦОН 
находится по улице Бытовая, 18/1. При этом в 
старом спецЦОНе на М  уканова, 5 можно будет 
получить услуги только по замене и первичной 
выдаче водительских удостоверений.

В новом карагандинском спецЦОНе функцио-
нирует 20 рабочих мест  для перерегистрации 
авто, а также 1 льготное окно и 4 окна выдачи го-
товых документов. Имеется парковка на 200 мест.

Руслан Нусипжанов, житель г. Нур-Султан
Неделю назад заметил, что у меня закончивается  срок водительского удосто-

верения. Ехать за город, чтобы посетить специализированный ЦОН не хотелось. 
В этот момент вспомнил об открытии второго спецЦОНа. 

Выбрав выходной день, пришел в ЦОН. Через минуты 3 с момента получения 
талона меня уже вызвал специалист. Уже через минут 40-45 получил новые права 
взамен старых. Отмечу, что здесь созданы все условия для комфортного ожида-
ния. Я остался доволен слаженной работой специалистов!
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neW speCial puBliC serviCe Centers openeD 
in nur-sultan anD karaGanDa.

Now, in order for the capital’s car owners to re-
register vehicles and replace the driver’s license, it 
is not necessary to go to the Special Public Service 
Centers out of town. They can get these services 
on the territory of the “Nurlyzhol” Railroad Station 
Complex, at the address: A-82 Street.

Previously, the only Special Public Service Center 
in the capital had a heavy workload. This is due to 
the fact that the capital has one of the largest car 
markets and cars bought not only by residents of 
Nur-Sultan itself, but also by residents of nearby 
districts and cities. In addition, the population of 
the capital is increasing every year, which also leads 
to the load on the Public Service Centers.

Minister of Digital Development, Innovation and 
Aerospace Industry Baghdat Mussin, Akim of Nur-
Sultan Altai Kulginov and the Chairman of the Agency 
of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs 
Anar Zhailganova got acquainted with the work of 
the new Special Public Service Center.

According to the Chairman of the Board of 
the State Corporation “Government for Citizens” 
Assemgul Baltasheva, about two thousand people 
were served daily in the capital Special Public 
Service Center. “If we take into account the fact 
that the car buyer does not come to the Special 
Public Service Center alone, but with the seller, we 
see a constant fl ow of people in the Special Public 

Service Center. In the conditions of coronavirus 
pandemic it is not safe to accept so many people in 
one building, so it was decided to open the second 
special center”, - said Baltasheva.

There are 23 workplaces for re-registration 
of cars, 3 workplaces for replacement of driving 
licenses, as well as 1 workplace each at the 
wholesale and preferential window in the new 
Special Public Service Center. There is an additional 
window for issuing information certifi cates from 
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Kazakhstan database. The Center is equipped with 
new furniture and appliances. There is a parking lot 
with an area of 70 thousand square meters.

Also, a second Special Public Service Center has 
been organized in Karaganda. There Karaganda 
residents and city guests will only be able to receive 
services for re-registration of transport. The new 
Special Public Service Center is located at 18/1 
Bytovaya Street. At the same time, at the old Special 
Public Service Center located on 5 Mukanova Street, 
it will only be possible to receive services for the 
replacement and initial issuance of driving licenses.

The new Karaganda Special Purpose Centre has 
20 workplaces for car re-registration, as well as 1 
preferential window and 4 windows for issuing 
ready-made documents. There is parking for 200 
cars.

Amrudin Massayev, Karaganda resident
Where, where? In Karaganda! Yes, there is another Special Public Service Center in our 

city. This is very good news, especially for car enthusiasts. 
I would like to congratulate everyone on the opening of the Special Public Service 

Center in Karaganda, and I would like to express my gratitude to the Special Public Service 
Center’s staff for their quick and high-quality service. Everything was very pleasant, thank 
you all.
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Аслан Сағындық, Қызылорда облысының тұрғыны
Мемлекеттік қызметтердің баж салығын QR-код арқылы төлеу мүмкіндігі 

пайда болыпты. Меніңше, заманға сай төлем тәсілі. Әсіресе, халыққа қызмет 
көрсету орталықтарындағы жекеменшік кассалардың комиссиясына бола шу 
шығаратындар үшін тамаша жаңалық. Әрине, әзілдеп отырмын.

Расын айтқанда, мені де бұл жаңалық қуантты, себебі қолма-қол ақшаны қазір 
ұстамаймыз, ал кассаларда онлайн төлем жасау аппараты көбіне жұмыс істемей 
қалады. Оның үстіне комиссиясы үшін өзім шу шығармасам да, іштей наразы едім. 
Енді жақсы болды.

хҚО-ДА МЕМлЕкЕТТІк ҚызМЕТТЕР үшІн Qr-
ТөлЕМ ЖАСАй АлАСыз

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
қызмет көрсету саласымен қатар, мемлекеттік 
бажды төлеу тәсілдерін де дамытып жатыр.

Мәселен, енді азаматтар ХҚО-ға барғанда 
мемлекеттік қызметтердің ақысын дәл осы жерде 
Homebank және Kaspi.kz қосымшасында QR-код 
арқылы кезексіз, қауіпсіз және тез төлей алады.

Мемлекеттік қызметтердің ақысын төлеудің 
бұл тәсілін пайдалану үшін:

• ХҚО менеджеріне қызметке тапсырыс беру 
қажет, ол бір минуттың ішінде өтінімді және 
төлем үшін QR-кодты құрайды. QR-код әр клиент 
үшін әрбір қызметі бойынша жеке құрылады;

• смартфоныңыздағы Homebank қосымшасын 
пайдалана отырып, QR-код таңбасын қосу қажет;

• сізге қызмет көрсетіп отырған менеджердің 
мониторында жасақталған QR-кодты сканерден 
өткізіп, әп-сәтте төлем жүргізу қажет.

Сондай-ақ бұл төлем тәсілін QR функциясы 
орнатылған ұялы операторлар қосымшаларын 
пайдаланушылар да қолдана алады.

Қазіргі уақытта ХҚО-да мемлекеттік қыз-
меттердің басым көпшілігінің, оның ішінде әділет 
органдарынан, басқа мемлекеттік органдардан, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нотариуста-
рынан шығатын құжаттарға апостиль қоюдың, не-

кеге тұру туралы анықтаманы алудың, атын, тегін, 
әкесінің атын ауыстыруға қайта куәлік алуға, 
азаматтық хәл актілері жазбаларын жоюға өтінім 
берудің және басқалардың ақысын төлеуге бола-
ды.

QR-код – ақ және қара пиксельдерден 
құралған және бірнеше жүздеген символ-
дарды кодтауға мүмкіндік беретін штрихкод. 
Қолданушыға бірнеше секунд ішінде қажетті опе-
рацияны жүзеге асыруға жол ашатын бұл техно-
логия қазіргі заманда ең қолайлы және қауіпсіз 
әдіс ретінде ұсынылады.
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в цОнАх ДОСТуПнА Qr-ОПлАТА гОСуСлуг
«Правительство для граждан» непрерывно 

работает над упрощением механизма получения 
госуслуг, в том числе над способами оплаты гос-
пошлин за госуслуги. 

К примеру, граждане при посещении ЦОН 
могут тут же, без очередей и длительного ожи-
дания, мгновенно и безопасно оплатить полу-
ченные государственные услуги при помощи 
QR-кода в приложениях Homebank и Kaspi.kz, 
без необходимости ручного ввода данных пла-
тежных карт.

Для того, чтобы воспользоваться этим спосо-
бом оплаты государственных услуг необходимо: 

• заказать услугу у менеджера ЦОН, который в 
течение минуты сформирует заявку и QR-код для 
оплаты. QR-код формируется индивидуально по 
каждой услуге и для каждого клиента;

• воспользовавшись приложением в вашем 
смартфоне, активизировать значок QR-кода;

• отсканировав QR-код, сформированный на 
экране монитора, обслуживающего вас менедже-
ра, произвести мгновенную оплату.

Воспользоваться этой услугой могут также 
пользователи приложений мобильных опера-
торов Казахстана со встроенной функцией QR-
оплаты.

В настоящее время в ЦОНах можно оплатить 
большинство государственных услуг, в том чис-

ле апостилирование официальных документов, 
исходящих из органов юстиции, иных государ-
ственных органов, а также нотариусов Республи-
ки Казахстан, получение справки о заключении 
брака, подача заявки на повторное свидетельство 
о перемене имени, фамилии, отчества, аннулиро-
вание записей актов гражданского состояния и 
многое другое. 

QR-код — это двухмерный штрихкод, который 
состоит из черных и белых пикселей и позволяет 
кодировать до нескольких сотен символов. Дан-
ная технология, которая позволяет любому чело-
веку получать точную информацию и совершать 
операции в течение нескольких секунд, считается 
самой оперативной и безопасной.

Гаухар Токтарбаева, жительница г.Костанай
Кстати, очень удобный способ оплаты. Не нужно носить с собой не только 

наличные деньги, но и банковские карты, просто со смартфона «чик» и все. К 
сожалению, не везде есть возможность оплаты QR-кодом и я очень удивилась, 
когда услышала новость о том, что в ЦОНах ввели это новшество.

Честно говоря, в век цифровизации надо пользоваться всеми возможностями 
цивилизации. В этом плане госкорпорация идет в ногу со временем. Молодцы!
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Qr payment of puBliC serviCes is availaBle 
in the puBliC serviCe Centers

 “Government for citizens” is constantly working 
to simplify the mechanism of receiving public 
services, including the ways of paying state fees for 
public services.

For example, when visiting Public Service 
Centers, citizens can immediately, without queues 
or long waiting times, immediately and safely pay 
for the public services they receive using a QR 
code in the “Homebank” and “Kaspi.kz” applications, 
without having to manually enter payment card 
data.

In order to use this method of payment for 
public services it is necessary to:

• Order the service from a Public Service Center 
manager, who within one minute will form a request 
and a QR code for payment. The QR code is formed 
individually for each service and for each customer;

• Use the application in your smartphone, and 
activate the QR code icon;

• Scan the QR code generated on the monitor 
screen of the manager servicing you and make an 
instant payment.

This service can also be used by users of 
applications of mobile operators in Kazakhstan 
with built-in QR-payment function.

At present time, it is possible to pay for the 
majority of public services in the Public Service 

Centers, including: apostille of offi cial documents 
made by judicial authorities or other state bodies, 
as well as notaries of the Republic of Kazakhstan, 
obtaining a certifi cate of marriage, fi ling an 
application for a duplicate of a certifi cate of change 
of name, surname, patronymic, annulment of civil 
status records and much more.

A QR code is a two-dimensional barcode that 
consists of black and white pixels and allows 
encoding up to several hundred characters. 
This technology is considered the most rapid 
and secure, it allows anyone to receive accurate 
information and perform operations within a few 
seconds.

Polina Shimanskaya, resident of Almaty city
Who would have told me ten years ago that with the QR code it would be possible 

to even receive public services at Public Service Centers, I would not have believed it. 
And now, through the applications, you can even do an apostille, get certifi cates, change 
your name, get married, and get divorced... In the next ten years, it looks like we won't be 
leaving our homes at all; everything will be decided with a glance, a wave of our hands, 
by breathing. All fantasy comes true.
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ЖЕР ҚАТынАСТАРынА ҚАТыСТы ҚызМЕТТЕР 
цифРлАнДыРылуДА

Қазақстандағы жер қатынастарына байланыс-
ты тағы бес мемлекеттік қызмет онлайн режим-
ге ауыстырылды. Естеріңізге сала кетейік, бұған 
дейін ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
жолдауында бизнес-процестерді мүмкіндігінше 
цифрландыруды тапсырған болатын.

Енді «Мемлекеттік жер кадастрынан ақпарат 
беру», «Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнын анықтау», «МЖК ААЖ графикалық дерегімен 
жобаланып отырған жер учаскесін келісу», «Жер 
учаскесіне актілер дайындау және беру», «Жер 
учаскесінің сапалық жағдайы туралы ақпарат 
беру» сияқты мемлекеттік қызметтер egov.kz элек-
тронды үкімет порталы арқылы қолжетімді.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы басқарма төрайымының орын-
басары Мәди Садановтың айтуынша, жер 
қатынастарына байланысты қыз- 
меттерді алу қашанда қиын-
дықтарымен ерекшеленіп кел-
ген. «Жер бойынша көрсетіле- 
тін қызметтердің көп бөлігі 
тек қағаз түрінде және қызмет 
алушының мемлекеттік корпора-
цияның фронт-офисіне тікелей 
баруымен ғана ұсынылды. 
Цифрлық технологиялар дәуірін-
де тұрғылықты жерге байланып, 
қызметтің нәтижесін бірнеше 
күн, тіпті бірнеше апта күту, 
әрине, орынсыз. Сондықтан біз 
жер қатынастары саласында ең 
көп сұранысқа ие қызметтердің 
көрсетілу мерзімін қайта 
қарастырып, барынша азайттық. 

Сонымен қатар egov.kz порталы арқылы 
алу мүмкіндігі оларды тұрғылықты жеріне 
қарамастан, әлемнің кез келген жерінде отырып 
алуға жол ашады. Басты талап – электрондық 
цифрлық қолтаңбаның болуы», – деді Саданов.

Мәселен, егер бұрын МЖК ААЖ графикалық 
мәліметтерімен жобаланатын жер учаскесін 
келісу мерзімі 15 күнтізбелік күн болса, қазір 
ол 7 жұмыс күніне дейін, ал жеке сәйкестендіру 
құжатын дайындау уақыты 6 жұмыс күнінен 4 
күнге дейін қысқарды. Мемлекеттік жер када-
стрынан ақпарат беру мерзімі 3 жұмыс күнінен 
15 минутқа дейін қысқарды. Барлық бес қызмет 
бойынша да солай.

Айта кетейік, жаңа қызметтер egov.kz 
порталының «Жылжымайтын мүлік» бөліміндегі 
«Жер қатынастары» тармағында қолжетімді.
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цифРОвизАция уСлуг ПО линии зЕМЕльных 
ОТнОшЕний 

Еще пять государственных услуг по линии зе-
мельных отношений в Казахстане переведены в 
онлайн формат. Напомним, ранее Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев в своем послании пору-
чил максимально оцифровать бизнес-процессы. 
«Бегать» должны «данные», а не люди.

Теперь такие услуги, как «Предоставление 
сведений из государственного земельного када-
стра», «Определение кадастровой (оценочной) 
стоимости земельного участка», «Согласование 
проектируемого земельного участка графиче-
ским данным АИС ГЗК», «Изготовление и выдача 
актов на земельный участок», «Предоставление 
сведений о качественном состоянии земельного 
участка» доступны на портале электронного пра-
вительства egov.kz.

По словам заместителя председателя прав-
ления госкорпорации «Правительство для граж-
дан» Мади Саданова услуги по линии земель-
ных отношений всегда отличались сложностью 
их получения. «Большинство услуг по земле 
предоставлялись исключительно в бумажном 
варианте и только при личном посещении ус-
лугополучателя фронт-офисов госкорпорации. 

В век цифровых технологий, быть привязанным 
к месту жительства, ждать результата услуги по 
несколько дней, а то и недель, конечно, не ле-
зет ни в какие рамки. Поэтому мы пересмотрели 
сроки оказания самых востребованных услуг по 
линии земельных отношений и минимизирова-
ли их. Кроме того, доступность на портале egov.
kz позволяет получать их без привязки к месту 
жительства, т.е. в любой точке мира. Главное ус-
ловие – иметь Электронно-цифровую подпись», 
– рассказал Саданов.

Так, если раньше срок согласования проекти-
руемого земельного участка графическим дан-
ным АИС ГЗК составлял 15 календарных дней, то 
сейчас он сократился до 7 рабочих дней. Срок 
изготовления идентификационного докумен-
та сократился с 6 рабочих дней до 4-х. Сроки 
предоставления сведений из государственного 
земельного кадастра сократились с 3 рабочих 
дней до 15 минут. И так по всем пяти услугам.

Стоит отметить, что новые услуги доступны в 
подразделе «Земельные отношения», раздела 
«Недвижимость» портала egov.kz.

DiGitalization of lanD relation serviCes
Five more public services for land relations 

in Kazakhstan have been transferred into 
online format. Earlier, President of the Republic 
of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev in 
his message instructed to digitize business 
processes as much as possible. “Run” should be 
“data”, not people. “Data” should “run” instead of  
people.

Now such services as “Provision of information 
from the state land cadastre”, “Determination 
of cadastral (estimated) value of a land plot”, 
“Coordination of the projected land plot with 
graphic data of the Automated Information System 
of the State Land Cadastre”, “Production and 
issuance of certificates for the land plot”, “Provision 
of information on the quality condition of the 
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land plot” are available on the portal of electronic 
government egov.kz.

According to Madi Sadanov, Deputy Chairman of 
the Board of the State Corporation “Government for 
Citizens”, land relations services have always been 
difficult to obtain. “The majority of land services 
were provided only in paper version and only during 
personal visit of the service recipient to the front 
offices of the state corporation. In the age of digital 
technology, being tied to one’s place of residence, 
waiting for the result of a service for a few days, or 
even weeks, is of course out of the question. That is 
why we have revised the time frame for providing 
the most demanded services in land relations and 
minimized them. In addition, the availability on the 
egov.kz portal makes it possible to receive them 

without reference to their place of residence, i.e. 
anywhere in the world. The main condition is to 
have an electronic digital signature,” said Sadanov.

For example, if previously the term of approval 
of the designed land plot by graphic data of the 
Automated Information System of the State Land 
Cadastre was 15 calendar days, now it has been 
reduced to 7 working days. The time frame for 
producing an identification document has been 
reduced from 6 working days to 4 working days. The 
time period for submission of information from the 
state land cadastre was reduced from 3 working days 
to 15 minutes. This is the case for all five services.

It should be noted that new services are 
available in the “Land relations” subsection of the 
“Real estate” section of the egov.kz portal.
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МЕМлЕкЕТТІк ҚызМЕТТЕРДІ BloCkChain 
ТЕхнОлОгияСыМЕн ҰСыну

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы Blockchain технологиясын 
мемлекеттік қызметтерді көрсету үрдісіне 
алғашқы болып енгізді. Әзірше бұл технология 
жылжымайтын мүлік кепіл шартын тіркеу бойын-
ша жеке тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік 
қызметке қатысты қолданыла бастады. Алдағы 
уақытта бұл тәжірибе басқа да кең таралған 
қызметтерге енгізілуі ықтимал.

Блоктардың техникалық реттелген тізбегі 
түріндегі Blockchain жүйесі жеке мәліметтерді 
үшінші тұлғаларға беру мүмкіндігінен сақтап, 
ақпараттық қауіпсіздік пен сапалы қызметті 
қамтамасыз етеді.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
басқармасының төрайымы Әсемгүл Балташева-
ның айтуынша, Blockchain технологиясы кепіл 

шартын тіркеу үрдісін ба-
рынша оңтайландыруға 
жол ашты. «Бұған дейін 
қызмет алушылар мүлік 
кепіл шартын тіркеу 
үшін бірнеше мекемені 
аралауға мәжбүр бола-
тын. Мәселен, жылжы- 
майтын мүлікке құқық-
тарды тіркеу туралы 
анықтаманы алу үшін 
ХҚО-ға немесе egov.kz 
порталына жүгініп, со-
сын оны банкке апара-
тын. Енді банк қызметкері 
өтінім жасағанда қызмет 
алушының жылжымайтын 
мүлікке құқықтары және 

ауыртпалықтардың бар-жоғы туралы мәліметтер 
автоматты түрде тексеріледі. Енді адамдар 
емес, мәліметтер «жүгіретін» болды», – дейді  
Балташева.

Blockchain технологиясын қолдану арқылы 
аталған қызметті көрсету мерзімі үш күннен 
бір күнге дейін қысқарып, банкке ұсынылатын 
құжаттар тізімі де азайды.

Енді қызмет алушы банктің ақпараттық 
жүйесінде мүлік шартымен танысып, өзінің ЭЦҚ-
сы арқылы қол қояды, ал қызметтің нәтижесі - 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы хабарлама қызмет алушының egov.
kz электрондық порталындағы жеке кабинетіне 
жолданады.

Blockchain технологиясын таңдау бары-
сында желі қолданушыларының әрекеттерінің 
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айқындығы, децентрализация және сенімді 
қорғаныс жүйесі есепке алынды. 

Қазақстанда кепіл шартын тіркеу бойынша 
мемлекеттік қызметті осындай әдіспен көрсету 
үрдісі Нұр-Сұлтан қаласындағы «Forte Bank» АҚ 
филиалында жүзеге асуда.

«Азаматтарға арналған үкімет» басқа да 
екінші деңгейлі банктермен осы бағытта қызмет 

көрсету туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. 
Себебі Blockchain технологиясы екіжақты келісім 
жасасу кезінде үшінші тұлғаларды кірістірмей, 
қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, жылжымай-
тын мүлік кепілімен берілетін несиені онлайн 
ресімдеу және несие беру мерзімін қысқартуға 
мүмкіндік береді. 

гОСуСлуги С ПРиМЕнЕниЕМ ТЕхнОлОгии 
BloCkChain

Госкорпорация «Правительство для граж-
дан» первой внедрила технологию Blockchain в 
процессы оказания государственных услуг. Пока 
речь идет только о регистрации договора зало-
га недвижимости для физических лиц. Однако, 
вполне возможно, что данный опыт можно бу-
дет использовать и для других государственных  
услуг.

Сама система Blockchain является техни-
чески выстроенной цепочкой блоков,  которая 
полностью исключает возможность передачи 
данных третьим лицам. Это позволяет обеспе-
чить полную надежность, безопасность и гаран-
тию качества.

По словам председателя правления госкорпо-
рации «Правительство для граждан» Асемгуль Бал-
ташевой применение технологии Blockchain позво-
лило максимально упростить процесс регистрации 
договора залога. «Раньше гражданам для регистра-
ции договора залога необходимо было бегать по 
нескольким инстанциям. В частности приходилось 
обращаться в ЦОН или на портал egov.kz для полу-
чения справки о зарегистрированных правах (об-
ременениях) на недвижимость, а затем предостав-
лять ее в банк. Теперь проверка данных о наличии 
прав у услугополучателя на недвижимое имущество 

и о наличии на нем обременений происходит в ав-
томатическом режиме при формировании заяв-
ки сотрудником банка. Теперь бегают данные, а не 
люди» , - рассказала Балташева.

Она также добавила, что за счет применения 
технологии Blockchain удалось сократить срок 
оказания услуги с трех рабочих дней до одного, 
а также существенно оптимизировать пакет доку-
ментов, необходимых для предоставления в банк.

Теперь услугополучатель, ознакомившись с до-
говором залога в информационной системе банка, 
подписывает его своей ЭЦП, а готовый результат 
в виде уведомления о государственной регистра-
ции обременения прав на недвижимое имущество 
поступает в личный кабинет услугополучателя на 
портале электронного правительства egov.kz. 

В процессе выбора именно технологии 
Blockchain были учтены такие преимущества дан-
ного способа как прозрачность действий пользо-
вателей сети, децентрализация, а также надежная 
система защиты.

К слову, пока в Казахстане подобный про-
цесс оказания госуслуги по регистрации до-
говора залога как пилотный проект реали-
зован только в филиале АО «Forte Bank» в  
г.Нур-Султан. 
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Правительство для граждан также ведет пере-
говоры с другими банками  второго уровня по реа- 
лизации данного вида услуги на их платформах. 
Ведь применение технологии Blockchain служит 
гарантией реализации безопасных двусторон-

них сделок без привлечения третьей стороны и 
упрощает выдачу банками кредитов под залог 
недвижимости в части онлайн оформления кре-
дитов, снижения издержек и сокращения сроков 
их выдачи.

puBliC serviCes usinG BloCkChain 
teChnoloGy

State Corporation “Government for Citizens” was 
the first to introduce the Blockchain technology 
into the processes of providing public services. So 
far we only talking about registering a real estate 
pledge agreement for individuals. However, it is 
possible that this experience can be used for other 
public services as well.

The Blockchain system itself is a technically 
built chain of blocks, which completely excludes 
the possibility of transferring data to third parties. 
This ensures complete reliability, safety and quality 
assurance.

According to Assemgul Baltasheva, Chairman 
of the Board of the State Corporation “Government 
for Citizens”, the use of Blockchain technology 
has made the process of registering a pledge 
agreement as simple as possible. “Previously, 
citizens had to run through several instances to 
register a pledge agreement. In particular, they 
had to go to the Public Service Center or the egov.
kz portal to obtain a certificate of registered rights 
(encumbrances) on real estate and then submit 
it to the bank. Now the verification of data on 
the service recipient’s rights to real estate and 
on the presence of encumbrances on it is done 
automatically when a bank employee forms an 
application. Now the data is running, instead of 
people.”, said Baltasheva.

She also added that by applying Blockchain 
technology, it was possible to reduce the service 

delivery time from three working days to one and 
to significantly optimize the package of documents 
required for submission to the bank.

Now the service recipient, having read the 
agreement of pledge in the information system of 
the bank, signs it with his electronic digital signature, 
and the finished result in the form of notification of 
state registration of encumbrances on real estate 
goes to the service recipient’s “My Account” part on 
the portal of electronic government egov.kz.

In the process of choosing Blockchain 
technology, such advantages of this method 
as transparency of network users’ actions, 
decentralization, as well as a reliable protection 
system were taken into account.

By the way, so far in Kazakhstan such a 
process of providing state service on registration 
of pledge agreement as a pilot project has been 
implemented only in the branch of Forte Bank JSC 
in Nur-Sultan.

The Government for Citizens also negotiates 
with other second-tier banks to implement this 
type of service on their platforms. After all, the 
use of Blockchain technology guarantees the 
implementation of secure bilateral transactions 
without the involvement of a third party and makes it 
easier for banks to issue loans secured by real estate 
in terms of online processing of loans, reducing costs 
and reducing the time it takes to issue them.
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 ЖылЖыМАйТын МүлІк МЕкЕнЖАйын 
нАҚТылАу үшІн хҚО-ғА БАРуДың ҚАЖЕТІ ЖОҚ

«Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы «Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы» Заңының 6-бабына 
сәйкес, мемлекеттік органдардың 
шешімімен жылжымайтын мүлік-
тің сәйкестендіру сипаттамала-
ры өзгерген жағдайда, өзгеріс-
терді тіркеу құқық иесіне 
жүктелмейтінін еске салады. 

Мұндай өзгерістерге, атап 
айтқанда, елдімекендердің атау-
лары, көше атаулары, сондай-
ақ ғимараттардың және басқа 
құрылыс нысандарының 
(мекенжайлардың) реттік 
нөмірінің өзгеруі немесе ҚР әкімшілік-аумақтық 
құрылым реформасына байланысты кадастрлық 
нөмірлердің ауысуы жатады.

Жылжымайтын мүліктің сәйкестендіру си-
паттамасы бойынша мемлекеттік органдардың 
шешімімен енген өзгерістерді мемлекеттік 
тіркеу мемлекеттік ақпарат жүйелерін өзара 
ықпалдастыру аясында жүзеге асады.

Енді жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-
жайы өзгерген жағдайда, тіркелген құқықтар мен 

жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық си-
паттамалары туралы анықтамада  мекенжайдың 
тарихи деректері қоса көрсетіледі (жаңа мекен-
жаймен бірге ескі мекенжай атауы да жазыла-
ды). Мысалы, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел д-лы, 10 
(бұдан бұрын Астана қ., Орынбор к-сі, 10).

Сонымен қатар құқық белгілеуші құжаттарда 
алдыңғы мәліметтер сақталады, бұл ретте жыл-
жымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын 
нақтылау қажет емес.

Алтын Тілеубаева, Түркістан облысының тұрғыны
Қазір көптеген көшелердің атауын өзгертіп, үйлердің нөмірлері де бірқалыпқа 

келтіріліп жатыр ғой. Біздің көше немесе елдімекен атауы өзгерер болса, ХҚО-ға 
барып, әуреге түсетін шығармын десем. Жуырда жақсы жаңалық естідім.

Енді көшенің атауы немесе үйдің нөмірі өзгерсе, мекенжай мәліметі де 
ақпараттық базаларда автоматты түрде өзгереді екен. Сондықтан көшелердің 
атауы ауысса да, құжаттағы жазуды өзге ртем деп, ешқандай қам жемеуге болады 
екен.
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кАзАхСТАнцАМ нЕ нуЖнО ОБРАщАТьСя в цОны ПРи 
изМЕнЕнии АДРЕСА ОБъЕкТА нЕДвиЖиМОСТи 

Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» напоминает о том, что согласно ста-
тьи 6 Закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество» в случаях, когда 
изменение идентификационных характеристик 
недвижимости происходит по решению государ-
ственных органов, регистрация изменений не мо-
жет быть возложена на правообладателя.

В частности, к таким изменениям относятся из-
менение наименований населенных пунктов, на-
званий улиц, а также порядкового номера зданий 
и иных строений (адреса) или изменение када-
стровых номеров в связи с реформированием ад-
министративно-территориального устройства РК.

Госрегистрация изменений идентификаци-

онных характеристик недвижимости, произо-
шедших по решению государственных органов, 
осуществляется посредством интеграции госу-
дарственных информационных систем.

Таким образом, теперь при изменении адреса 
объекта недвижимости в справке о зарегистри-
рованных правах и технических характеристиках 
объекта недвижимости адрес недвижимости ото-
бражается с историческими данными адреса (ря-
дом с новым адресом прописывается прежнее 
наименование адреса).  Например, г. Нур-Султан, 
ул. Мәңгілік ел, 10 (ранее г. Астана, ул. Орынбор, 10).

Вместе с тем, в правоустанавливающих доку-
ментах сохраняются прежние сведения, при этом 
уточнение адреса объектов недвижимости не 
требуется.

kazakhstan Citizens Do not neeD to apply to the 
puBliC serviCe Centers When ChanGinG the aDDress of 
the real estate oBjeCt

State Corporation “Government for Citizens” 
reminds that according to Article 6 of the Law “On 
State Registration of Rights to Immovable Property” 
in cases where changes in the identification 
characteristics of real estate occurs by decision of 
state authorities, registration of changes cannot be 
entrusted to the right holder.

In particular, such changes include changing the 
names of settlements, street names, as well as the 
ordinal number of buildings and other structures 
(address) or cadastral changes in connection with 
the reform of the administrative and territorial 
structure of the Republic of Kazakhstan.

State registration of changes in the identification 
characteristics of real estate, which occurred by 

decision of state authorities, is carried out through 
the integration of state information systems.

Thus, now when changing the address of the 
real estate object in the certificate of registered 
rights and technical characteristics of the real 
estate object the address of the real estate object 
is displayed with the historical data of the address 
(the previous address name is written next to 
the new address). For example: Nur-Sultan, 10 
Mangilik Yel Street (earlier: Astana, 10 Orynbor  
Street).

At the same time, previous information is 
retained in the title documents, and no specification 
of the address of the property is required.
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АвТОкөлІк нөМІРІ МЕн ҚҰЖАТын үйгЕ 
ЖЕТкІзу ҚызМЕТІ

Қазақстанда көліктің мемле-
кеттік нөмір белгісі мен тіркеу ту-
ралы куәлігін үйден шықпай-ақ 
алуға болады. Бұл үшін eGov.kz  
порталында қажетті деректер мен 
тұрғылықты мекенжайы енгізіліп, 
қызмет ақысы төленсе жеткілікті. 
Қызмет рәсімделгеннен кейін 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының 
қызметкерлері көлік нөмірі мен 
куәлігін үйіңізге жеткізіп береді.

Айта кету керек, жеткізу қызметі 
бұған дейін де болған, бірақ 
үнемі логистикамен қиындықтар 
туындағандықтан, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мамандары бұл мәселені өз 
қолдарына алды.

«Электрондық үкімет» порталында «Көлік 
және коммуникациялар» бөлімінің «Автомобиль 
көлігі» бөлімшесінде жеткізуді ресімдеу үшін 
«МТНБ және КҚТК-ны үйге жеткізу» қызметін 
таңдап, авторизациядан өту және оған тапсырыс 
беру қажет.

Сонымен қатар жаңа және алынатын МТНБ, 
КҚТК, мамандандырылған ХҚКО атауы мен толық 
мекенжайын көрсете отырып, барлық міндетті 

жолдарды толтыру керек. Осыдан кейін қызметке 
ақы төлеу және ЭЦҚ көмегімен немесе бір реттік 
смс-құпиясөз арқылы өтінімге қол қою қажет 
(мобильді азаматтар базасында міндетті түрде 
тіркелу қажет).

Бұл қызмет мамандандырылған ХҚО бар 
қалалар, облыс және аудан орталықтарында 
жеке тұлғалар үшін қолжетімді. Жеткізу құны – 
2 240 теңге. Қызмет көрсету мерзімі – 1 жұмыс 
күні.

Сәбит Қасенов, Алматы облысының тұрғыны
Жуырда автокөлік сатып алдым. Пандемия кезінде көлікті қайта тіркеу үшін 

автоХҚО-ға бармай-ақ, онлайн режимде жаңа көлікті қайта рәсімдеп, дайын тех-
паспорт пен нөмірлік белгілерді де үйге жеткізуге тапсырыс бердім.

Мен Алматы облысы бойынша осы қызметті алғашқы пайдаланған адам 
екенмін. Мемлекеттік корпорацияның мамандары көп күткізбей, жылдам әкеліп 
берді. Осындай ыңғайлы жағдай жасағандарыңызға рахмет. Мен барлық автокөлік 
иелеріне осылай жасауға кеңес берер едім.
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Жанай Ибраев, житель г. Нур-Султан
Я автомобиль покупал несколько лет назад. Но очень обрадовался, когда 

услышал от друга новость о том, что появилась услуга по доставке госноме-
ра и техпаспорта на дом. Я считаю, что это отличный и очень необходимый 
сервис. Теперь можно не посещать СпецЦОН и не переживать о своем здоровье, 
особенно в условиях карантина. 

Понятно, что когда-нибудь я продам и куплю себе новую машину, тогда 
обязательно воспользуюсь данной услугой.

ДОСТАвкА гОСнОМЕРА и ТЕхПАСПОРТА нА ДОМ

В Казахстане государственный регистрацион-
ный номерной знак (ГРНЗ) и свидетельство о 
регистрации транспортного средства (СРТС) ав-
томобиля теперь можно получить, не выходя из 
дома. 

Для этого достаточно на портале eGov.kz указать 
необходимые данные, адрес проживания и оплатить 
услугу. После чего сотрудник НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» привезет 

госномер и свидетельство на дом.
Отметим, что Служба доставки до-

кументов на дом существовала и ранее, 
однако из-за постоянных проблем с ло-
гистикой обслуживающей организации, 
услуги по доставке взяли на себя сотруд-
ники госкорпорации «Правительство для 
граждан».

Чтобы оформить доставку на порта-
ле «Электронное правительство» в под-
разделе «Автомобильный транспорт», 
раздела «Транспорт и коммуникации», 
необходимо выбрать услугу «Доставка 
ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться и 
заказать ее.

Также нужно заполнить все обяза-
тельные поля, указав новые и изымае-
мые ГРНЗ, СРТС, наименование Спец-

ЦОНа и подробный адрес. Затем необходимо 
оплатить услугу и подписать запрос с помощью 
ЭЦП либо при помощи одноразового смс-пароля 
(обязательно иметь регистрацию в базе мобиль-
ных граждан). 

Данная услуга доступна жителям городов, об-
ластных и районных центров, где есть СпецЦОНы. 
Стоимость доставки - 2240 тенге. Срок оказания 
услуги – один рабочий день.
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Yuliya Gladysheva, Almaty resident
I am glad that during such a diffi cult period for everyone you care about the health of your 

customers. This is the fi rst time in my life when I was able to re-register a car and even get 
ready-made documents without visiting a Special Public Service Center. Already on the same 
day, I had the numbers and the technical data sheet on hand. Thank you for such convenient 
service. I advise everyone.

home Delivery of the state reGistration 
numBer anD teChniCal Data sheet

In Kazakhstan, the State Registration Number 
Plate (SRNP) and the Vehicle Registration Certifi cate 
(VRC) of a car can now be obtained from the comfort 
of your home.

All you need to do is on eGov.kz to provide 
the necessary data, address and pay for the 
service. After that an employee of NJSC State 
Corporation "Government for Citizens" will bring 
the state registration number and certifi cate to the 
home.

It should be noted that the Home Delivery 
Service existed before, but due to constant problems 
with the logistics of the service organization, the 
delivery services were taken over by employees of 
the State Corporation "Government for Citizens".

To arrange delivery on the e-Government portal 
in the “Automobile Transport” sub-section of the 
“Transport and Communications” section, you need 
to select the service "Delivery of SRNP and VRC to 
your home", login and order it.

  It is also necessary to fi ll in all mandatory fi elds, 
indicating new and withdrawn SRNP, VRC, the name 
of the Special Public Service Center and detailed 
address. Then it is necessary to pay for the service 
and sign the request by means of the Electronic 
Digital Signature or by means of a one-time SMS-
password (it is obligatory to have registration in the 
database of mobile citizens).

This service is available to residents of cities, 
regional and district centers where there are 
Special Public Service Centers. Cost of delivery - 
2240 tenge; Term of service provision - one working 
day.
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МЕМлЕкЕТТІк ҚызМЕТТЕРДІ БиОМЕТРиялыҚ 
МӘлІМЕТТЕР АРҚылы Алу

Қазақстанда жеке тұлғаларға мемлекеттік 
қызметтерді көрсету кезінде биометриялық 
аутентификациясын қолдану үшін олардың 
биометриялық деректерін жинау, өңдеу және 
сақтау Ережесі бекітілді.

Биометриялық деректер 18 жасқа толған аза-
маттар ерікті түрде өз келісімін берген кезде ғана  
мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында ау-
тентификация үшін жиналып, өңделеді. Ал дерек-
тер базасынан биометриялық деректерін жоюға 
ниет білдіру туралы өтінішті кез-келген облыстағы 
(қалалық, аудандық) және Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларындағы мемлекеттік корпо-
рация филиалдарының халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында ұсынуға болады. 

Биометриялық деректер базасы – бұл 
биометриялық мәліметтерді сақтап, өзгертіп және 

өңдеу үшін ұйымдастырылған жүйе. Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкері биометриялық 
деректерді жинау және өңдеу алдында қызмет 
алушыны жеке басын куәландыратын құжаттары 
арқылы сәйкестендіріп, оның биометрикалық 
деректерін жинауға,  өңдеуге және сақтауға 
жазбаша келісімін алады. Бұл тұрғыда өтініш 
берушіге мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде 
оның биометриялық деректерін пайдалану шарт-
тары мен негіздері түсіндіріледі.

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік 
қызметтерді көрсету барысындағы биометриялық 
аутентификациясы үшін алынған мәліметтерді 
жинау, өңдеу және сақтауды бекітілген заңнамаға 
сәйкес ұйымдастырады. 

БиОМЕТРичЕСкиЕ ДАнныЕ Для ОкАзАния 
гОСуСлуг

В Казахстане утверждены Правила сбора, 
обработки и хранения биометрических данных 
физических лиц для их  биометрической ау-
тентификации при оказании государственных 
услуг.

Сбор и  обработка биометрических дан-
ных для аутентификации при оказании госу-
дарственных услуг, производится у  физических 
лиц, достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, на  добровольной основе. Заявление граж-

Гульнар Умарова, жительница г. Уральск
Как журналист и как гражданин я конечно не могу не радоваться тем изменени-

ям, которые происходят прямо на наших глазах. Это, в первую очередь и госуслуги, 
которые стали очень удобными, благодаря развитию Egov. И биометрия, внедряе-
мая повсеместно. Что дает нам безопасность, надежность, а главное комфорт. 

Теперь не нужно носить с собой кипу документов. Благодаря нашим пальцам 
и уникальным отпечаткам мы можем получить всё, что нужно. И это одно из 
лучших нововведений! Особенно нам, журналистам, которым всегда нужна опе-
ративная информация и в быстром темпе. Благодарим за такую возможность!
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данина о  желании уничтожения его биоме-
трических данных и  исключения их  из  Базы 
подаются в  любой городской (районный) отдел 
обслуживания населения филиалов Госкорпора-
ции по областям и городам Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент.

База биометрических данных — организован-
ная структура, предназначенная для хранения, 
изменения и обработки биометрических данных. 
Перед сбором и  обработкой биометрических 
данных работник Государственной корпорации 
производит идентификацию услугополучателя 

по документам, удостоверяющим личность, и по-
лучает письменное согласие физического лица 
на  сбор, обработку и  хранение биометрических 
данных. Услугополучателю разъясняются условия 
и основания использования его биометрических 
данных при оказании государственных услуг.

Госкорпорация обеспечивает организацию 
сбора, обработки и  хранения биометрических 
данных физических лиц для их биометрической 
аутентификации при оказании государственных 
услуг, в том числе в соответствии с действующим 
законодательством. 

Yuliya Gorlova, photographer and videographer
Everything new that has been recently introduced all the know-how of the digital 

sphere, I, as a representative of my profession, am enthusiastic about and never cease to be 
surprised by the opportunities that have made our lives much easier. One of the latest is the 
news about the collection of biometric data from citizens of Kazakhstan to provide public 
services. From now on, all you need to do to get various services is to have biometric data 
on your fi ngers.  You do not need to carry your passport or other identifi cation document 
with you to the Public Service Center. Your hands will thus be the key to public services. 
Well, isn't this a breakthrough?!

BiometriC Data for the provision of puBliC 
serviCes

Kazakhstan has approved the Rules for 
collection, processing and storage of biometric data 
of individuals for their biometric authentication 
when providing public services.

Biometric data for authentication in the 
provision of public services is collected and 
processed on a voluntary basis from individuals 
who have reached the age of eighteen. A citizen's 
request to destroy their biometric data and exclude 
them from the database is submitted to any city 
(district) Department of Public Service of the State 
Corporation branches in the regions and cities of 
Nur-Sultan, Almaty, Shymkent.

The Biometric Data Base is an organized 
structure designed to store, modify and process 

biometric data. Prior to the collection and 
processing of biometric data, an employee of 
the State Corporation shall identify the service 
recipient on the basis of identity documents and 
obtain the written consent of the individual for the 
collection, processing and storage of biometric data.  
The service recipient is explained the conditions 
and reasons for using their biometric data in the 
provision of public services.

The State Corporation organizes the collection, 
processing and storage of biometric data of 
individuals for their biometric authentication when 
providing public services, including in accordance 
with current legislation. 
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Толиб Махсудов, Өзбекстан азаматы
Бірнеше жылдан бері Қазақстанға келіп, құрылысшы боп жұмыс істеп жүрмін. 

Уақыт өткен сайын осы елде еңбек етуге рұқсат алу үрдісі жеңілдеп келеді. Бұрын 
мен Көші-қон қызметіне барушы едім, биылдан бастап жақсы жаңашылдық енгізілді. 

Енді мен Халыққа қызмет көрсету орталығына барып, 15 минуттың ішінде 
құжаттарымды рәсімдеп алдым. Жылдам, сапалы және өте ыңғайлы. Еңбек саясатындағы 
өзгерістер арқылы біз сияқты шетелдіктер үшін қолайлы жағдай жасалып жатыр.

МигРАнТТАР ЕңБЕк РҰҚСАТын хҚО-ДА 
РӘСІМДЕй АлАДы

Егер бұған дейін 
жұмыс берушілер мен 
шетелдік азаматтар 
еңбекке рұқсат алу 
құжаттарын дайын-
дау үшін тек қана 
ірі қалалар мен об-
лыс орталықтарында 
орналасқан Көші-қон 
орталығына баруға 
мәжбүр болса, енді 
еңбекке рұқсат алу 
бойынша мемле-
кеттік қызметке 
Қазақстанның ХҚО-
ларында қол жеткізе 
алады. 

Бұл - қызмет алушы мен ішкі істер 
органдарының өкілдері бетпе-бет кездеспеуін 
қамтамасыз ету мақсатында жасалған қадам. 
Біздің елге келген еңбек мигранты алды-
мен қатардағы тұлғамен, яғни «Азаматтарға 
арналған үкіметтің» фронт-офисі маманымен 
тілдеседі.

ХҚО-лардың ақпараттық жүйесі ҚР 
ІІМ миграциялық қызметінің жүйесімен 
ықпалдастырылып, бастапқы және дайын 

құжаттарды «бір терезе» қағидатына сәйкес беру 
тәртібі оңтайландырылды.  ХҚО-да қабылданған 
деректер миграциялық полиция базасына түседі, 
ал көші-қонның қызметкерлері ҚСжАЕК есебі 
бойынша шекарадан өту фактісін тексеріп, со-
сын Қазақстан Республикасында жұмыс істеуге 
қатысты тиісті рұқсатты рәсімдейді. 

«Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар беру және 
ұзарту» мемлекеттік қызметі электрондық кезек 
арқылы көрсетіледі.
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МигРАнТы МОгуТ ОфОРМиТь ТРуДОвыЕ ПАТЕнТы в цОнАх
Если ранее при оформлении разрешений на 

работу работодателям и иностранным гражданам 
приходилось обращаться в Центр миграционных 
услуг, которые были расположены только в об-
ластных центрах, то теперь государственная ус-
луга по выдаче трудовых патентов оказывается в 
ЦОНах Казахстана. 

Основная цель заключается в том, чтобы не 
было прямого контакта услугополучателя с ра-
ботниками органов внутренних дел. Трудовой 
мигрант, прибывший в нашу страну, в первую оче-
редь будет контактировать с гражданским лицом, 
то есть с представителем фронт-офиса «Прави-
тельства для граждан».

Для этого информационные системы ЦОНов 
интегрированы с системами миграционной служ-
бы МВД РК, тем самым упрощен порядок пере-
дачи первичных и готовых документов в рамках 
«одного окна». После приема заявки в ЦОНе све-
дения поступают в базу миграционной полиции, 
где сотрудники органов внутренних дел прове-
ряют мигранта на предмет пересечения границы, 
по специальным учетам, после чего оформляются 
разрешения на работу в Республике Казахстан.

Государственная услуга «Выдача и продление 
разрешений трудовым иммигрантам» предостав-
ляется путем безбарьерного доступа к специали-
стам в режиме электронной очереди.

miGrants Can apply for laBor patents at the puBliC 
serviCe Centers.

Whereas previously employers and foreign 
nationals had to apply to the Migration Service 
Center when applying for work permits, which were 
located only in regional centers, now the state 
service for issuing labor patents is provided in the 
Public Service Centers of Kazakhstan.

The main objective is to ensure that there is no 
direct contact between the service recipient and 
the employees of the internal affairs authorities. A 
migrant worker who has arrived in our country will 
fi rst have contact with a civilian, i.e. a representative 
of the "Government for Citizens" front offi ce.

For this purpose, the information systems of the 
Public Service Centers have been integrated with 
the systems of the Migration Service of the Ministry 
of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, 
thus simplifying the procedure for the transfer of 
primary and fi nished documents within a “single 
window”. Once an application is received at the 
Public Service Center, information is entered into 
the Migration Police database, where internal affairs 
offi cers check the migrant for border crossing, using 
special records, and then a work permit to work in 
the Republic of Kazakhstan is issued.

Abubakir Azhimuratov, citizen of Uzbekistan
I have been working in Atyrau for almost 20 years. It is a city in Kazakhstan, a good city. 

My family is in Uzbekistan, I work as a construction worker here. I don't go home very often, 
maybe for a few months a year. This is why Atyrau has become my home. I used to go to the 
Migration Public Service Center for processing documents, but now I go to the Public Service 
Center, which is next to my home. I would like to thank the state corporation for creating 
comfortable and convenient conditions for us.
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ЖҰМыСТАн ТүңІлІП кЕТПЕуІн ҚАМТАМАСыз 
ЕТу - АСА МАңызДы МӘСЕлЕ

Қазақстан ХҚО-ларын мемлекеттік қызмет 
көрсету саласы бойынша алдыңғы шепте тұрған 
бекеттер десе де болады. Тіпті қазір мемлекеттік 
қызметтердің 80 пайыздан астамы электрондық 
нұсқаға ауысса да, фронт-офиске келушілер жетіп 
артылады. 

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
мамандары өздеріне жүктелген қызметтік 
міндеттемелермен қатар, қызмет алушылардың 
аумалы-төкпелі көңіл-күйлерін көтеріп, 
әрбіреуіне ерекше ықылас танытып, тілін тау-
ып, жақсы қызмет көрсетуі тиіс. Мұндай жүктеме 
қызметкерлердің жүйкесіне ауыртпалық 
түсіретіні сөзсіз. Сондықтан «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясын-
да қызметкерлерге  психологиялық қолдау мен 
көмек көрсететін арнайы мамандар бар.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының басқарушы директоры 
Мұрат Жұманбайдың айтуынша, бұқарамен 
тікелей жұмыс істейтін мамандардың жігерлі 
болып, жұмыстан түңіліп кетпеуін қамтамасыз 
ету - аса маңызды мәселе. «Бұл үшін біз басқа 

да бағыттармен қатар арт-терапияны да, яғни 
құммен сурет салу, нейрографика, ою-өрнек салу 
өнерін де қолдана бастадық. Түрлі жаттығулар, 
тыныс алу гимнастикалары және данс-терапия 
да бар. Мамандармен жеке-жеке әңгімелесіп, 
психологиялық кеңес беру жұмысы да жолға 
қойылған. Нәтижесінде, біздің қызметкерлер 
қазіргі пандемия жағдайында тұрғындарға 
күнделікті қызмет көрсетіп қана қоймай, рухани 
тұрғыда да қолдау көрсетіп, халық ықыласына 
бөленуде», - деді ол.

Психологтар жұмысшыларды төзімді, сабырлы 
болуға ғана емес, жұмыстарын сапалы орындауға 
талпыныс беріп, өздеріне сенімді болуға үйретеді. 
Осы орайда, мәселен, биыл психологиялық 
тұрғыда мықты болу үшін 2 мыңнан астам тре-
нинг өткізілді. Қазір карантиндік талаптарға 
орай мемлекеттік корпорацияның психологта-
ры ZOOM–конференция арқылы онлайн кезде-
сулер ұйымдастырып, кеңес беруде. Сондай-ақ 
мемлекеттік корпорация ұжымында жылына екі 
рет психологиялық тест өткізіліп, қорытындысына 
қарай тиісті іс-шаралар атқарылады. 
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ПРОвЕРкА нА уСТОйчивОСТь
ЦОНы Казахстана по праву можно назвать 

своеобразной передовой - здесь всегда много 
посетителей. Даже сейчас, когда более 80% госус-
луг можно получить онлайн, обслуживающихся 
во фронт-офисах достаточно. К каждому нужен 
индивидуальный подход, каждому оказать услу-
гу необходимо качественно, быть приветливым и 
общительным. 

Как выдержать нагрузку и не поддаться упад-
ническим настроениям, как быть стрессовоустой-
чивым и качественно выполнять свою работу? 
На помощь приходят психологи госкорпорации 
«Правительство для граждан». 

На них возложена большая ответственность: 
не только обезопасить сотрудников от стресса, но 
и мотивировать их работать хорошо, качественно, 
быть уверенными в своей компетенции. 

Если обратиться к цифрам, то с начала 2020 
года психологи госкорпорации провели более 
2000 тренингов. Половина из них направлена 
на командообразование и повышение стрессо-
устойчивости. При этом подход к работе психоло-
ги применяли самый разный. Например, в работу 
были внедрены более 450 психологических раз-
грузок, применяется практика дыхательной гим-
настики, а также элементы данс-терапии.

«Мы учим своих коллег самостоятельно бо-
роться со стрессом и синдромом профессиональ-
ного выгорания. Используем для этого различные 
техники арт-терапии: песочная терапия, нейро-
графика, работа с мандалами… Не стоит забывать 
и об индивидуальных консультациях! И основной 
упор в период пандемии был сделан именно на 
персональную работу с сотрудниками корпора-
ции. Связь держали благодаря мобильной связи, 
максимально помогали клиентам в сложные мо-
менты жизни. За прошедшее время, за помощью 
к психологам подобным образом обратилось бо-
лее тысячи сотрудников», - отметил управляющий 
директор госкорпорации Мурат Жуманбай.

Пандемия внесла коррективы в работу пси-
хологов. Им стали подвластны новые технологии, 
которые прочно закрепились в нашей жизни. Про-
ведение ZOOM–конференций для многих из них 
уже стало обыденным делом. На данный момент 
проведены около ста таких встреч. 

Не остается без внимания и такой вид рабо-
ты, как тесты. Тестирования проводятся два раза 
в год во всех отделах филиалов госкорпорации. 
Охват в среднем около 80% сотрудников, а это 
более 10 000 человек.

Наргуль Булегенова, психолог костанайского филиала ГК «Правительство 
для граждан»
Все мы знаем, что работать с населением, оказывать услуги очень непросто, 

это требует большой психологической выдержки, профессионализма от наших 
работников.

В первую очередь работа психолога нацелена на улучшение морально- психо-
логического климата в коллективе, с сотрудниками проводится работа на вы-
явление стресса, профилактику эмоционального выгорания. Немаловажна роль 
поднятия мотивации сотрудников. Для этого организовываются тренинги в 
отделах обслуживания населения. Большую популярность приобретает среди 
сотрудников и индивидуальная работа с психологом.
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sustainaBility test
Public Service Centers of Kazakhstan can rightly 

be called a kind of advanced - there are always 
many visitors. Even now, when more than 80% 
of public services are available online, there are 
enough of them served in front offices. Everyone 
needs an individual approach, and employees need 
to provide a quality service, be friendly and sociable.

How can you withstand the load and not give in 
to decadent moods, how can you be stress-resistant 
and do your job well? Psychologists from the State 
Corporation "Government for Citizens" come to the aid.

They have a great responsibility: not only to keep 
employees safe from stress, but also to motivate 
them to work well, with quality and confidence in 
their competence.

If we look at the figures, since the beginning 
of 2020 psychologists from the State Corporation 
have conducted more than 2000 training 
sessions. Half of them are aimed at teambuilding 
and increasing stress resistance. At the same 
time, psychologists have used a very different 
approach to their work. 
For example, more than 
450 psychological relieves 
have been introduced into 
work, and the practice of 
breathing exercises and 
elements of dance therapy 
have been applied.

"We teach our 
colleagues to deal with 
stress and professional 
burnout syndrome on 
their own. We use various 
art therapy techniques for 
this purpose: sand therapy, 
neurography, work with 

mandalas... We should not forget about individual 
consultations! And the main emphasis during the 
pandemic was on personal work with the employees 
of the Corporation. We kept in touch thanks to our 
mobile phones and helped our clients in difficult 
moments. Over the past time, more than a thousand 
employees have turned to psychologists for help in 
this way," said Murat Zhumanbay, Managing Director 
of the State Corporation.

The pandemic has made adjustments to 
the work of psychologists. New technologies 
have become available to them, which are 
firmly established in our lives. Holding ZOOM 
conferences has already become commonplace 
for many of them. So far, about a hundred such 
meetings have been held.

A type of work such as tests does not go 
unnoticed. Tests are conducted twice a year in all 
departments of the state corporation's branches. 
Coverage is on average about 80% of employees, 
which is more than 10,000 people.
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хҚО ЖҰМыСын Qr-кОД АРҚылы БАғАлАу

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы халыққа қызмет көрсету 
орталықтары жұмысының сапасын QR-
код арқылы бағалау жүйесін іске қосты. 
Бағалаудың осы әдісі арқылы тұрғындар қызмет 
көрсету процесі,  мәдениеті және  бөлімнің 
инфрақұрылымы  туралы өз пікірлерін жолдай 
алады. Бүгінде  мыңган астам азамат  QR-код 
арқылы  халыққа қызмет көрсету бөлімдерінің 
жұмыс сапасын бағалап үлгерді.

Еліміздегі 339 бөлімнің 
әрқайсысында келушілер QR-код 
орнатылған стендтерді таба алады. 
QR-ды оқып-танитын қосымшаны 
пайдалану арқылы клиенттер   бірден 
смартфондағы сауалнама парағына 
өтеді. Азаматтар онда оператордың 
жұмысына көңілі толды ма, қызметті 
алу қаншалықты ыңғайлы, қажет 
ақпаратқа қол жеткізе алды ма және 
басқа да мәселелер туралы ой бөлісе 
алады.  Сонымен қатар қызмет алу-
шылар фронт-офис фотосын немесе 
видеосын жүктеу арқылы да өздерінің 
тілек-пікірлерін білдіре алады.

Жалпы, кері байланыс келушілердің 
мемлекеттік корпорацияның қызметі 
туралы пікірін білу және олардың 

қанағаттану деңгейін анықтау үшін қажет. 
Сондай-ақ сауалнама нәтижелері бөлімдердегі 
кемшіліктерді анықтауға және оларды жедел 
жоюға мүмкіндік береді.

Айта кетейік, сауалнама сұрақтарына 
мемлекеттік корпорациясының gov4c.kz рес-
ми интернет-ресурсындағы «Кері байланыс» 
бөліміне өту арқылы да жауап беруге болады.

ОцЕнкА кАчЕСТвА РАБОТы цОн С ПОМОщью 
Qr-кОДА

Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» запустила систему по оценке каче-
ства работы ЦОН с помощью QR-кода. Услугополу-
чатели могут оставить отзыв касательно процесса 
обслуживания, инфраструктуры отдела и сервис-

ной культуры. На сегодня более 1000 граждан 
успели оставить свои отзывы и оценить качество 
работы отделов обслуживания населения.

В каждом из 339 отделов посетители могут 
найти установленные стенды с QR-кодом. Вос-
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пользовавшись приложением, считывающим QR-
коды, клиенты смогут мгновенно перейти на стра-
ницу с опросом на своем смартфоне. Граждане 
могут рассказать удовлетворены ли они работой 
оператора, комфортно ли им было обслуживать-
ся, получили ли они необходимую информацию и 
т.д. Кроме того, услугополучатели могут оставить 
пожелания и отзывы, приложив фото или видео-
материал из отдела, который они посетили.

Обратная связь необходима Правительству 

для граждан, чтобы узнать мнение услугополуча-
телей о деятельности госкорпорации и опреде-
лить уровень их удовлетворённости. Также итоги 
опроса позволят выявить недочеты в отделах и 
оперативно их устранить. 

Стоит отметить, что опрос также можно прой-
ти самостоятельно на официальном интернет-ре-
сурсе госкорпорации gov4c.kz в разделе «Обрат-
ная связь».

evaluation of the Quality of Work of the 
puBliC serviCe Centers By means of Qr CoDe

State Corporation “Government for 
citizens” has launched a system on 
evaluation of the quality of work of the 
Public Service Centers by means of QR 
code. Service recipients can leave feedback 
on the service process, department 
infrastructure and service culture. To date, 
more than thousand citizens have had 
time to leave their feedback and assess 
the quality of work of the public service  
departments.

In each of the 339 departments, 
visitors can find installed stands with 
QR codes. Using the QR code reader 
application, customers will be able to 
instantly access the survey page on their 
smartphone. Citizens can tell whether they are 
satisfied with the operator's work, whether they 
were comfortably served at the center, whether 
they received necessary information, etc. In addition, 
service recipients can also leave their suggestions 
and feedback by attaching a photo or video from 
the department they visited.

Feedback is required by the Government for 
citizens to know the opinion of service recipients 

on the activities of the state corporation and to 
determine their level of satisfaction. The results 
of the survey will also make it possible to identify 
shortcomings in the departments and promptly 
eliminate them.

It should be noted that the survey can also be 
conducted independently on the official internet 
resource of the state corporation gov4c.kz in the 
“Feedback” section.
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цифРлыҚ хҚО-ДА ҚызМЕТ АлушылАРғА 
СМАРТфОнДАР ТАРТу ЕТІлДІ

Алматы қаласы Алатау ауданындағы цифрлық 
ХҚО-да «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
қызметкерлері шетелдік кәсіпкерлермен бірлесіп, 
ерекше іс-шара өткізді. 

Жалғызбасты көпбалалы ана Галина 
Құдайбергенова мемлекеттік қызметтерді онлайн 
алу үшін цифрлық ХҚО-ға жиі келеді, өйткені оның 
электрондық қызметтерді өз бетінше алатындай 
ешқандай гаджеті жоқ. 

«Мұндай жағдайлар цифрлық ХҚО-ға келетін 
аудан тұрғындары арасында аз емес. Осындай 
мұқтаж жандарға көмектесу мақсатында біз 
демеушілерді іздеп, кәсіпкерлерге көпбалалы 
аналарды қолдау жөнінде ұсыныс жасадық», 

- дейді Алатау 
ауданындағы Цифр- 
лық ХҚО басшысы 
Назгүл Жүнісова.

Қайырымдылық 
жасау туралы ұсы- 
нысты оңтүстік 
кореялық компа-
нияның өкілдері 
Ким Бомсу, Хван 
Чульхо және Пак 
Мадина қолдап, 
жағдайы төмен алты 
адамға сыйлық- 
тар жасады. 

Сыйлық алған- 
дардың арасында 
 Галина Құдайбер-
генова да бар. 
«Мен смартфонға 

қол жеткізгеніме өте қуаныштымын. Енді үйден 
шықпай-ақ, балалардың ортасында отырып, 
электрондық қызметтерді онлайн алатын 
боламын», - деді ол.

Осы іс-шара барысында цифрлық ХҚО 
қызметкерлері Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі департаментінің өкілдерімен бірлесіп, 
оқыту-үйрету дәрістерін ұйымдастырды: 
цифрлық қызметтерді алу бойынша қадамдық 
нұсқаулықтары бар бейнероликтер мен 
слайдтарды, сонымен қатар EgovKzBot2.0 
телеграм-ботын және қосымшаларын пайдалану 
жолдарын көрсетті. 
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БизнЕСМЕны ПОДАРили СМАРТфОны 
уСлугОПОлучАТЕляМ цифРОвОгО цОнА 

В Цифровом ЦОНе Алатауского района г. Ал-
маты работники «Правительства для граждан» 
совместно с иностранными предпринимателями 
провели необычное мероприятие.

Многодетная мать-одиночка Галина Ку-
дайбергенова пришла в цифровой ЦОН, по-
тому что не смогла получить электронные 
госуслуги самостоятельно. У женщины нет воз-
можности получить госуслуги из-за отсутствия  
гаджета.

 «Таких случаев среди людей, приходящих в 
цифровой ЦОН, немало. С целью оказать помощь 
нуждающимся, мы начали искать спонсоров и 
провели переговоры с бизнесменами о поддерж-
ке многодетных матерей», - сказала руководитель 
цифрового ЦОН в Алатауском районе Назгуль 
Жунисова.

На предложение о благотворительности от-
кликнулись представители южнокорейской ком-
пании Ким Бомсу, Хван Чулхо и Мадина Пак. Они 
вручили подарки 6 нуждающимся жителям Ала-
тауского района.

Галина Кудайбергенова оказалась среди тех, 
кто получил смартфоны. «Я очень рада. Теперь 
могу получать государственные услуги через свой 
смартфон дома, среди детей», - говорит она.

В этот день сотрудники цифрового ЦОНа 
совместно с представителями Департамента 
Агентства по делам государственной службы 
организовали обучение: показали видеоролики 
и слайды с пошаговыми инструкциями по полу-
чению цифровых услуг, обучили пользованию 
приложениями и телеграм-ботом EgovKzBot2.0  
наглядно.

Отметим, что Цифровой ЦОН в Алатауском 

районе города Алматы работает с 25 мая 2020 
года. В настоящее время в Казахстане функцио-
нирует около 600 уголков egov, где можно само-
стоятельно получить электронные государствен-
ные услуги для удобства их получения. Уголки 
предотвращают скопление граждан в зданиях 
ЦОН и снижают риск распространения вируса.
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Businessmen DonateD smartphones to 
serviCe reCipients of the DiGital puBliC 
serviCe Center

In the Digital Public Service Center in Alatau 
district of Almaty city, "Government for Citizens" 
employees together with foreign entrepreneurs 
held an unusual event.

A single mother with many children, Galina 
Kudaibergenova, came to the Digital Public Service 
Center, because she could not get electronic public 
services on her own. Woman does not have the 
opportunity to receive public services due to lack 
of a gadget.

“There are a lot of such cases among people 
who come to a Digital Public Service Center. In 
order to help those in needs, we started looking 
for sponsors and held talks with businesspeople 
about supporting mothers with many children”, 
said Nazgul Zhunissova, Head of the Digital Public 
Service Center in Alatau district.

Representatives of the South Korean company 

Kim Bomsu, 
Hwang Chulho 
and Madina Pak 
responded to 
the proposal 
for charity. They 
presented gifts 
to 6 residents 
in need of the 
Alatau district.

G a l i n a 
Kudaibergenova 
was among those 
who received 
s m a r t p h o n e s . 

"I am very glad. Now I can receive public services 
through my smartphone at home, among children", –  
she says.

On this day, the employees of the Digital Public 
Service Center together with representatives of the 
Department of the Agency for Civil Service Affairs 
organized training: showed videos and slides with 
step-by-step instructions on how to obtain digital 
services, trained in the use of applications and 
telegram-boot EgovKzBot2.0 visually.

It should be noted that the Digital Public 
Service Center in the Alatau district of Almaty has 
been operating since May 25, 2020. At present, 
there are about 600 spots in Kazakhstan, where it is 
possible to independently obtain electronic public 
services. The spots prevent congestion of citizens 
in the buildings of the Public Service Center and 
reduce the risk of virus spread.
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#ӘРҚАшАнЖАныңызДА
«Азаматтарға арналған үкіметтің» ұжымы ту-

ралы айдарымызда Алматы қалалық филиалының 
Агрохимиялық, топырақты зерттеу және 
кешенді-іздестіру жұмыстары департаментімен 
таныстырмақпыз.

Биыл департамент мамандары бірталай 
шаруаны атқарды. Олар 690 мың га алқапта 
топырақ зерттеу, 670 мың га жуық алқапта 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 
топырақ бонитировкасын анықтау, 400 мың 
га алқапта жер мониторингі бойынша жұмыс 
ұйымдастырды, 690 мың га жерге арналған 
электрондық топырақ картасы жасалды. Қазір 
олар далалық жұмыстарды пысықтап, камералдық 
жұмыстар және электрондық карталарды  
жасаумен айналысуда. 

«Мен өз ұжымымды мақтан тұтамын. Биыл әр 

бригаданың құрамында 4 адам бар 10 далалық 
бригада құрылып, жұмыс істеді. Әрбір тексеру 
бригадасы орта есеппен 75 мың гектар жайылым 
мен шабындықты игерген. Бір шабу алаңы 1,7 
гектарды сипаттайды, рельефке және түрлерге 
байланысты олар көп болуы да мүмкін. Күніне 
орта есеппен 1,9 гектар жерге зерттеу жүргізіліп 
отырды», - дейді Департамент директоры Болат  
Жылқыбеков.

Айта кету керек, Алматы қалалық филиалын-
да еліміздің ең бай гербарий қоры мен зама-
науи құралдармен жабдықталған агрохимиялық 
зертханасы бар. Онда жапырақтардың 10 мың 
түрі және өсімдіктердің 3 мың түрі, сондай-
ақ мекеменің көрме залында 60 жылдан 
астам уақыт бойы жинақталған мұрағаттар  
сақталуда. 
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#вСЕгДАРяДОМ
Мы хотим познакомить Вас с отделом, друж-

нее которого сложно найти. Это №2 отдел по об-
служиванию населения города Актобе. 

Так в чем же кроется секрет их сплочённости, 
спросите вы. Второй отдел города Актобе собрал 
в себя всех энерджайзеров филиала, 90% коллек-
тива – это молодежь. Все они амбициозны, всегда 
готовы помочь, а самое главное преданы своей ра-
боте! Большинство сотрудников пришли в Госкор-
порацию, только выпустившись со своих ВУЗов. 

На работе они коллеги, которые трудятся во 
благо народа, а вне рабочего времени, как вы ви-
дите на фотографиях из их личного архива, они 
друзья, которые собираются большой компанией 
на каждом празднике, а если праздников не на-
мечается, создают его себе сами! 

“Именно из таких молодых и целеустремлен-
ных специалистов растут руководители отделов, 
которыми гордится весь филиал!” - говорит руко-
водитель второго отдела Асхат Оразбаев. 

Кстати, чтобы на личном примере пока-
зать доступность и легкость онлайн услуг, все 
они получают услуги, не выходя из дома: по-
дают заявки на регистрацию брака, меняют 
водительские удостоверения, оформляют по-
собия, ставят детей в очередь в детские сады 
и многое другое. Также и вы можете получить 
нужные услуги, не выходя из дома, если они  
доступны онлайн. 

Экономьте своё время и повышайте свою 
цифровую грамотность вместе с нами!
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#alWaysthereforyou
Today we will introduce you to the team 

responsible for the timely payment of pensions and 
allowances to Pavlodar residents.

For the benefit of pensioners and citizens 
receiving various types of benefits, the Pavlodar 
City Department employs 46 specialists - the largest 
team in the Pavlodar branch of social security, 
which is just over a year old.

 “The story actually begins in 1997, when the 
State Pensions Centre was first established. Today 
we have gone through several stages of formation 
and our current staff is just over a year old,” says 
Head of the Department Bibigul Kumarova.

The team consists mainly of young specialists, 
but they are competent, knowledgeable and 

stress-resistant. March of this year made some 
adjustments to the work that has become round-
the-clock for the time being - the appointment 
of new payments has significantly increased the 
volume of work. According to Bibigul Kanatovna, 
Head of the Department, this difficult period has 
shown team unity: "I am very happy that I work 
with people I can rely on. The entire social unit 
worked without raising our heads, we supported 
each other and thanks to common efforts we 
have passed and are passing through this 
difficult moment together. The most important 
thing is that citizens receive their payments  
on time”.

We wish the team success and prosperity!
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ПРАвиТЕльСТвО Для гРАЖДАн в лицАх
Сегодня мы познакомим вас с заместителем 

директора по социальному обеспечению в Ка-
рагандинской области - Еленой Шарафутдино-
вой.

Свою карьеру Елена Юрьевна начала в Ка-
рагандинском областном филиале «Государ-
ственный центр по выплате пенсий» Министер-
ства труда и социальной защиты населения РК с 
должности старшего специалиста со дня образо-
вания - с 27 декабря 1997 года. За годы работы 
она прошла весь путь от специалиста до руко-
водителя и после слиянии трёх департаментов, 
Елена Юрьевна назначена заместителем дирек-
тора в филиале "Правительство для граждан".

АзАМАТТАРғА АРнАлғАн үкІМЕТ ТҰлғАлАРы

Ұжым арасында білікті қызметкер, жан-
жағындағыларға адал – бұл әріптестеріміздің 
Еркін Мұхангалиев туралы пікірі. Бүгін біз сіздерге 
корпорациямыздың Атыраудағы филиалында 
Жер кадастры басқармасында еңбектенетін осы 
қызметкерімізді таныстырмақпыз. 

Еркін Атырау мұнай және газ институтын 
тәмамдап, еңбек жолын 2001 жылы «Жылжымай-
тын мүлік орталығы» РМК-дан бастаған. «Біздің 

саламыз күрделі, өлшеу құралдарымен жұмыс 
істеген соң, тиянақтылық қажет. Бізге портал не 
ХҚО арқылы сұрау түскен сәтте, ұжымымыздың 
маманынан бастап, басшысына дейін әрқайсысы 
жұмысты жауапкершілікпен атқаруға тырысады. 
Себебі халықтың мүлкінің әрбір шаршы метрін 
дұрыс есептеп, заң талаптарына сай қызмет 
көрсету керек. Біз жасаған техпаспорт бойынша 
ертең олар салық төлейді ғой. Қателік жіберуге 
болмайды», – дейді кейіпкеріміз.

Оның адамгершілік қасиеттерін жоғары 
бағалайтын әріптестері Еркіннің қашанда қол 
ұшын созып, көмектесуге дайын екендігін айтады. 
Еркін отбасымен таза ауада серуендеп, театрға 
барғанды ұнатады. Бүгінде үлгілі отбасының 
отағасы болған кейіпкеріміз жарымен бірге үш ұл 
тәрбиелеп отыр. 

Біз Еркінге қызметте табысты, абыройлы бо-
луын тілейміз!
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Government for Citizens in person
Dear friends, we would like you to meet one 

of the youngest employees of the capital's Public 
Service Center.

In 2018, Madiyar Abdibekov got a job at one 
of the capital's Public Service Centers, at the time 
he was only 19 years old. The newcomer stood 
out for his great desire and initiative in his work.

Madiyar loves to play football. In his first 
year he distinguished himself in the Sports and 
Athletic Contest and was named “Best Scorer 
of the State Corporation”.  Together with his 
colleagues, he became the founder and member 
of the first Youth Council within the State 
Corporation.

Our hero is a very responsible, kind and warm-
hearted person. During the emergency regime, he 
worked at the front line of the only functioning 
Public Service Center in the city.

“Employees were afraid for their health, 
because everyone at home is waiting for family 
members who have fallen into a risk zone. There 
were 20 of us from different Public Service Centers, 
we issued documents to people and understood 
the whole meaning of the words that 'Government 
for Citizens' works for people”, - he says.

Now Madiyar has grown from a Specialist to a 
Leading Specialist and we wish him good luck and 
career growth!

Коллеги характеризуют её, как стратега, про-
думывающего все детали, а также отмечают её 
дисциплинированность и умение четко опреде-
лять задачи и приоритеты.

"Работа - наш второй дом, коллеги - члены се-
мьи. Каждый день мы проводим на работе по 8, а 
то и более, часов. Разве могут после этого коллеги 
не стать роднее?", - говорит Елена Юрьевна.

Семья, как и коллектив, всегда поддерживает 
нашу героиню. Спорт, чтение полезной литерату-
ры, поддержка здорового образа жизни и волон-
терства - её хобби, которые разделяют с ней как 
члены её семьи, так и коллеги.

Мы желаем Елене Юрьевне успехов, процве-
тания и еще не один год продуктивной работы 
для благосостояния граждан!
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көпбалалы аналарға жәрдемақы тағайындау 
Көпбалалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы тек ХҚО 

арқылы рәсімделеді. Бұл үшін:
1.  тұрғылықты мекенжайыңызға қарасты ХҚО-ға кезекті алдын ала 

брондаңыз;
2.  тағайындалған уақыттан ХҚО-ға 20 минутқа ерте барыңыз;
3. операторға төмендегі құжаттарды өткізу арқылы жәрдемақыға 

өтініш жазыңыз:
•  жеке куәлік; балалардың құжаттары; банктік есепшот жөніндегі 

анықтама.
Ескерту, 18 жасқа толған балалары бар отбасыларға жәрдемақы, егер 

бала жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде оқып жатса және ол 23 
жасқа толғанша оқуынан анықтама өткізсе ғана төленеді. Төлем мөлшері: 4 бала үшін - 16,03 АЕК (44 531 
тг); 5 бала үшін – 20,04 АЕК (55 671 тг); 6 бала үшін – 24,05 АЕК (66 810 тг); 7 немесе одан да көп бала 
үшін - 28,06 АЕК (77 950 тг).

Қызмет көрсету уақыты, құжат тапсырған күнді есепке алмағанда, 8 жұмыс күні.

назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства
Как можно подать заявление на услугу «Назначение пособия по ухо-

ду за инвалидом первой группы с детства» через ЦОН? Итак:
1.  забронируйте онлайн очередь в ЦОН по месту прописки в льгот-

ное окно и приходите за 20 минут до назначенного времени;
2.  для оформления пособия возьмите с собой следующие документы: 

удостоверение личности (заявителя и лица с ограниченными возможно-
стями); если уход осуществляется за лицом признанным недееспособным, 
то заявление подается от его законного представителя с подтверждаю-
щими полномочия документами; в случае обращения лица имеющего 
статус Қандас (оралман), предоставляется документ о статусе; заявитель 
предоставляет подтверждающий документ об его определении как лица, 
осуществляющего уход за инвалидом первой группы с детства; справка 

об инвалидности; документ о номере банковского счета, на который будут перечисляться выплаты; для 
жителей города Байконыр – справка отдела по учету и регистрации граждан жилищного хозяйства города 
Байконыр.

Если человек недееспособный, то обращается в ЦОН его официальный представитель. Присутствие 
дееспособного лица, при оформлении услуги, обязательно. 

Срок оказания услуги 7 рабочих дней, не считая день сдачи документов. Внимание, срок оказания 
услуги может продлиться до 30 календарных дней в случаях дооформления материалов дела либо для до-
полнения недостающих документов. Размер пособия составляет - 45736 тенге.

Внимание, данное пособие назначается лицам, осуществляющим уход за совершеннолетним инвалидом 
первой группы с детства. 
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Қандас (оралман) мәртебесін беру немесе ұзарту
Қандас мәртебесін ХҚО арқылы алу жолы: 
1.  ХҚО-ға кезекті алдын-ала брондаңыз;
2.  тіркеу бөліміне белгіленген уақыттан 20 минутқа ерте келіп, 

броныңызды растаңыз;
3.  операторға келесі құжаттарды тапсыру арқылы қызметке өтініш 

қалдырыңыз.
Қандас (оралман) мәртебесін алу үшін: еркін түрде жазылған 

өмірбаян; отбасы мүшелерінің әрқайсысының 3х4 көлеміндегі екі суреті; 
мәртебені алушы барлық отбасы мүшесінің жеке басын куәландыратын 
шетелдік құжаттарының аудармасының нотариалды расталған көшірмесі.

Мәртебені ұзарту үшін осы құжаттармен қоса: Қазақстан аумағында 
тұруға ықтиярхат; өтініш беріледі.

Мәртебе 1 жылға жарамды. Бұл мерзім бітерде ҚР азаматтығын алу үшін өтініш бересіз немесе 
мәртебені ұзарту қажет болады. Мәртебені 6 айға ұзартуға болады. Мерзім өткен соң қайта ұзартасыз не-
месе мәртебені алуға өтініш бересіз. 

Қызмет көрсету уақыты құжат тапсырған күнді есептемегенде: мәртебені алу – 15 жұмыс күні; мәртебені 
ұзарту – 5 жұмыс күні

Ескерту! Сурет пен өмірбаяннан басқа құжат, мәліметтер тексерілгеннен кейін, өтініш берушіге 
қайтарылуы тиіс. Сондай-ақ ХҚО операторынан құжаттардың қабылданғаны туралы қолхатты алуды 
ұмытпаңыз.

Снятие с регистрации по месту жительства
Если вы владелец имущества, у вас есть возможность снять с посто-

янной или временной регистрации прописанного у вас гражданина. Есть 
два способа:

1.  через портал Egov.kz: авторизуйтесь на портале; найдите через 
поисковик услугу «Снятие с регистрации по месту жительства населения 
Республики Казахстан»; запросите услугу онлайн; подтвердите адресные 
данные; выберите из списка прописанных того, кого хотите снять с реги-
страции; с помощью ЭЦП подпишите заявление; если есть совладельцы 
жилья, то они должны подтвердить ваши действия в личном кабинете. 
С результатом услуги можете ознакомиться в личном кабинете портала.

Внимание, для подачи заявления онлайн вы должны быть зареги-
стрированы в базе мобильных граждан. 

2.  Через ЦОН: забронируйте онлайн очередь в ЦОН и приходите за 20 минут до назначенного времени; 
напишите заявление на услугу у оператора, указав ИИН выписываемого человека. Результат будет готов в те-
чение 5 мин.

Внимание, при оформлении услуги через ЦОН, вы должны заранее знать ИИН выписываемого челове-
ка, его можно узнать в личном кабинете Egov.kz.
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