Операциялық қызмет
Фронт-офистер
674

қызмет

2020 жылы Мемлекеттік
корпорация арқылы
698 қызметтің 674-і көрсетілді

648

қызмет

2019 жылы Мемлекеттік
корпорация арқылы
723 қызметтің 648-ікөрсетілді

339

103

69

Мемлекеттік қызметтерді
көрсетуге азаматтардың

және көлік құралдарының

жүйеге (ХҚКО ЫАЖ)

асыратын Халыққа қызмет
көрсету орталықтары

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуға
қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін,
Мемлекеттік корпорацияның бүкіл республика
бойынша аумақтық бөлінген фронт-офистерінің
бірыңғай инфрақұрылымы құрылып,
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алудың
жаңа электрондық сервистері мен тәсілдері
енгізілді.
ХҚКО қызметін бақылауды жетілдіру және
жұртшылықпен кері байланысты қамтамасыз ету
мақсатында, «mystery shopping» әдісі бойынша
тексерулер жүргізіліп отырады. ХҚКО барлық
бөлімшелерінің қызметіне онлайн режимінде бейне
мониторинг (1821 камера) жүргізіп отыратын Ахуалдық
орталық жұмыс істейді.
2019 жылмен салыстырғанда электрондық мемлекеттік
қызметтер санының азаюы оларды алудың телеграмм-бот,
eGov Mobile, бір реттік пароль арқылы алу мүмкіндігі секілді
қосымша алу көздерінің енгізілуіне, сондай-ақ «Цифрлық
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын және «Анықтамасыз
қызметтер» іс-шаралары жоспарын іске асыру бойынша
жүргізіліп жатқан белсенді жұмысқа байланысты болды.

тіркеу, есепке алу мәселелері
Халыққа қызмет көрсету
орталықтары
спутниктік антеннамен
жабдықталған

ХҚКО-да көрсетілгені

КҚ бойынша
қызметтердің көрсетілгені

2020

2020

2020

2019

2019

2019

Өзі бетінше алу

ЖК бойынша
қызметтерді көрсетілгені

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2,46

Операциялық қызмет
Бэк-офистер
мемлекеттік тіркеу

млн.

2020 жылы мемлекеттік
қызмет көрсетілді

2,68

млн.

2019 жылы мемлекеттік
қызмет көрсетілді

жағдайлардың және (немесе) олардың
құрамдастарының жаңадан құрылған

кепілін тіркеу

тіркеу

техникалық мәліметтерін енгізу

кепілін тіркеу саласындағы ақпараттық
қызметтерді көрсету

толықтыруларды тіркеу

кепілін тіркеу туралы куәлік беру

Ақпараттық қызметтерді көрсету

тоқтатылуын тіркеу

Оның ішінде ЭҮП арқылы
анықтама беру

Жылжымайтын

1
Фронт-офистер
ЖМ
электрондық

телнұсқасын

Регистрация

741 40
692 958
33 694
37 294

Еgov.kz арқылы

Жылжымайтын
услуги

ЖМ

15 746
32 731

паспортының

Выдано
свидетельств
о регистрации

Бэк-офистер

Ақпараттық

16

Операциялық қызметтер
Бэк-офистер. Әлеуметтік сала
1,79

млн.

2020 жылы мемлекеттік
қызмет көрсетілді

111

тыс.

2020 жылы «Бір өтініш»
қағидаты бойынша
көрсетілген қызметтер

1,49

млн.

2019 жылы мемлекеттік
қызмет көрсетілді

101

Әлеуметтік салада Мемлекеттік корпорация
төлемдердің 44 түрі бойынша мемлекеттік қызмет
көрсетеді: 39 республикалық бюджеттен және
5 – «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ-дан.

Мемлекетті
іске асыруғабағдарламаларды
қатысу

42 500

төтенше жағдайдың енгізілуіне
байланысты біржолғы төлем

сомасы 476,2 млрд теңгеге
12 миллионнан астам төлем жүргізілген

Бір өтініш негізінде зейнеткерлік жасқа жетуге байланысты
3 мемлекеттік қызметті алуға болады: жасына байланысты
зейнетақы, базалық зейнетақы төлемі және Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері.

5,78

трлн.

2020 жылғы
қаржы ағындары

4,42

трлн.

2019 жылғы
қаржы ағындары

тыс.

2019 жылы «Бір өтініш»
қағидаты бойынша
көрсетілген қызметтер

Біржолғы төлем COVID-19-мен
күресуге қатысқан 9 486 медицина
қызметкеріне біржолғы төлем

және

төлем
42 500

Көпбалалы
Атаулы
аналарға
әлеуметтік
жәрдемақы
көмек

Еңбек
және
жұмыспен
қамту
1,5%

Ақпарат көздері бойынша ақпарат
1 283 135

1,6 млн. теңге - жәрдемақылар (5%)

224 155

Мемлекеттік
корпорация

ЭҮП

162 112

Проактив

76 166

42 141

ЖҚжӘББ

МӘС

422,3
19,8

мың көпбалалы аналарға

зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді қайта
қарау жүргізілді

мың көпбалалы аналарға
куәлік тапсырылды

Операцилық қызметтер
Бэк-офистер. Жер кадастры
Жер қатынастары саласында мемлекеттік қызметтер көрсету
қағидаларына сәйкес келесі қызметтерді көрсету мерзімдері
қысқартылды:

426 мың қызмет көрсетілді

2020 жылы жер кадастры саласында

94

% қағаз

тәсілімен

6

% электрондық
тәсілімен

Мемлекеттік жер кадастрынан
мәліметтер ұсыну

Жер учаскесінің кадастрлық
(бағалау) құнын айқындау

Жер учаскесіне жеке меншік
құқығына актілерді дайындау
және беру

Тұрақты жер пайдалану
құқығына актілерді дайындау
және беру

Уақытша өтеулі жер пайдалану
құқығына (ұзақ мерзімді,
қысқа мерзімді) мемлекеттік
актілерді дайындау және беру

Уақытша өтеусіз жер пайдалану
құқығына актілерді дайындау
және беру

Жобаланатын жер учаскесін
МЖК ААЖ графикалық
деректеріне келісу

Жер учаскесінің сапалық
жағдайы туралы мәліметтерді
беру

Мемлекеттік жер кадастрынан мәліметтер беру - көрсету мерзімі 15 минутқа дейін
қысқартылған
Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау - елді мекендердің жерлері
үшін қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күнінен 30 минутқа дейін
(бағалау аймақтары мен елді мекендердің белгіленген шекаралары болған жағдайда), жердің
басқа санаттары үшін – 10 жұмыс күнінен 8 жұмыс күніне дейін қысқартылды.
4 Жер учаскелеріне актілерді дайындау және беруге қатысты 4 көрсетілетін
1 мемлекеттік қызметке біріктіріліп, қызмет көрсету мерзімі 6 жұмыс күнінен
4 жұмыс күніне дейін қысқартылды
Жер учаскелерінің сапалық жағдайы туралы мәліметтер беру – қызмет көрсету
мерзімі 10 жұмыс күнінен 8 жұмыс күніне дейін қысқартылды

Жер кадастрын және оған технологиялық байланысты жұмыстарды жүргізу саласында
Мемлекеттік корпорация коммерциялық негізде келесі қызметтерді көрсетеді:

Жобаланатын жер учаскесін Мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінің графикалық деректеріне келісу (олар бойынша мәліметтерде
мемлекеттік құпиялар қамтылатын жер учаскелерінен басқа) – қызмет көрсету мерзімі
күнтізбелік 15 күннен 7 жұмыс күніне дейін қысқартылды

Мемлекеттік тапсырысты орындау:
Мемлекеттік корпорация мен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитеті арасында 2020 жылғы
31 қаңтарда № 2 шарт жасалған (ҚҚС-сыз)

Жер алқаптарының алаңдарынесептеу.

Жерге орналастыру жобаларын әзірлеу.

Жер учаскелерін көлденең және биіктіктен (топографиялық)
түсіру.

Елді мекендерде жер учаскелері үø³í төлемақының базалық
ставкаларына түзету коэффициенттерін белгілей отырып,
бағалау аймақтары шекараларының схемаларын әзірлеу.

Геоақпараттық жүйелерді құру үшін ұшқышсыз ұшу
аппараттарымен аэрофототүсірілім жұмыстары.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің топырақ
бонитетін айқындау.
Жер учаскесіне кадастрлық нөмір беру.
Тыңайған және бос жатқан жерлердің сапалы күйін олардың
ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруге жарамдылығы
бойынша айқындау.

Жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларын
есептеу.
Топырақ зерттеу материалдары бойынша жер учаскесінің
топырақ бонитетінің орташа балын есептеу.
Электрондық жер-кадастрлық карталарды құру.
Жергілікті жерде шекараны белгілеу / қалпына келтіру
(ауданы, нысаналы, шаруашылық ішіндегі жерге

8,11

млрд. теңге
2020 жылы

22,4 млн.га жер

7,01

млрд. теңге
2019 жылы

20,3 млн.га жер

Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар
үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын алып қою кезіндегі
ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын айқындау.
Жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамаларын беру.

орналастыру, әкімшілік-аумақтық бірліктер бойынша
градация):
Жерді агрохимиялық зерттеу.
Топырақ зерттеу және топырақтық карталарды жасау

