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2021 жылдың

ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖОБАЛАРЫ



Өзгерістерді басқару және процестік даму бөлімі



2021-2022 жылдарға арналған ТОБЖ даму жоспары (NLS Kazakhstan)

2021 жылы жеке
инвестициялар есебінен 500
км жол салынды.
Магистральдық FOCL және

1800 км клиенттік кабель

ХӘОТ үшін ең төменгі тариф
2500 теңгеден 100 мбит/ сек

дейін



Алматы қаласында «FWA» жобасын іске асыру

2021 жылдың қазан айынан бастап Алғабас ықшам

аудан тұрғындарын пилоттық форматта сымсыз

интернетке қосу жобасы іске қосылды, 31/03/2022

дейін барлық станциялар қосылатын болады

Ең төменгі тариф 4500 теңгеден 30 мбит/сек дейін

200 Гбайт

№ Аудан

Базалық
станциялар

саны Абоненттер саны

1 Әлмерек 2 120   

2 Алғабас 6   800   

3 Нұршашқан 2   160   

4 Таусамалы 5   200   

5 Өжет 3 200

6 Боралдай 2 200

7 Теректі 2 200

Жалпы 22   1 880



Almaty «Smart City Accelerator»

80-нен астам өтінім, 25 жоба таңдалды.

Пилоттық жобаның мерзімі 4 ай

«Smart City Accelerator» аяқталғаннан кейін 2 пилот

(1 жоба) сәтті сынақтан өтті;

9 пилот (5 жоба) – пилот сатысында;

5 пилот (1 жоба) – меморандумға қол қойды;

3 жоба – келіссөздер сатысында;

15 пилот іске асыру жоспарланған.



Халықаралық серіктестер

«Ми-компьютер интерфейстері технологиясы негізіндегі нейро-
коммуникация және нейро-тренинг жүйесі» жобасы - бұл сөйлеу

мен қозғалыстың ауыр бұзылулары бар пациенттер үшін

коммуникация құралдарының болмауы мәселесін еңсеру жөніндегі

шешім – оларды әлеуметтендіру үшін елеулі кедергі. Бағдарлану

пациенттердің ДЦП салдары, инсульт және басқа да аурулар.

2022 жылға арналған жоспарлар:

1. Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының «Алатау

«әлеуметтік қызметтер орталығы» КММ базасында жобаны

пилоттық іске қосу;

2. Пилоттық жоба үшін жабдықтар сатып алу;

3. Халықты әлеуметтік бейімдеу орталықтарын құрудың
қолданбалы тәжірибесін зерделеу бойынша бейімдеу және

АББ орталығы өкілдерінің Мәскеуге сапарын ұйымдастыру;

4. Халық үшін қадамдық қолжетімділікте «шетсіз қала» қағидаты

бойынша жобаны масштабтау;

5. ҚР ДСМ «Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-

практикалық орталығы» ШЖҚ РМК бірлесіп сөйлеуді дамытумен

байланысты ауруларды емдеу әдістемелерін дамыту бойынша

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

6. Орталық ғимараты тексерілді.

Мәскеу қаласының инновациялар агенттігі (ДПИ

Мәскеу)

Ақпараттық технологиялар департаменті (Киев қ.)

Инновациялық Даму Департаменті және Реформалар

және Ашықтық Комитеті (Шэньчжэнь қ.)

- Бірыңғай инновациялық экожүйені құру бойынша

меморандумдарға қол қойылды

- Жобаларды тікелей қала басшыларына ұсыну

мүмкіндігі

- Әр қалада заңды сүйемелдеу



БірыңғайКоммуникациялықКеңістік

НЕ ЖАСАЛЫНДЫ
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▪ 2021 жылғы 15 тамызда Home Credit University IT HUB-пен пилоттық жоба іске

қосылды, 10 адам оқудан өтті, 3 адам Home Credit Bank-те жұмысқа

орналасты;

▪ Сбербанк және BTS Digital бірге жобалық менеджмент құзыреті бойынша

JumysBar екінші пилоттық жобасы іске қосылды;

▪ IOS/Android мобильді қосымшаларын әзірлеу аяқталды;

▪ 2022 жылдың 24 қаңтарына платформада 47 білім беру курсы тіркелді;

▪ 2022 жылғы 24 қаңтарда платформада бизнес тарапынан 18 бос жұмыс орны

тіркелді;

▪ Платформада тіркелген 1800 АТ-таланты. 

▪ 2022 жылға болжам бойынша-3000 АТ-таланты.



2022 жылға арналған

жоспарлар

1

▪ БКК-ны ӘКК-ге беру.

▪ Геймификация бойынша жаңа

функционалға толықтыру.

▪ БҒМ-мен онлайн білім берудің жаңа

жүйесі бойынша интеграция.

Платформаны әрі қарай дамыту:

Әлеуметтік платформалар арқылы платформаға
трафик пен назар аудару процесі. Бұл

платформаны жылжыту және басқа да бизнес-

міндеттерді шешу үшін арналар ретінде әлеуметтік

медианы пайдалану бойынша іс-шаралар кешені.

▪ БКК-нің Instagram және Facebook-тегі әлеуметтік

парағын жүргізу;

▪ БКК YouTube арнасын құру және жүргізу.

Қазақстанның және бүкіл әлемнің IT

қоғамдастығының тұлғаларымен сұхбат

форматында бейне контентті түсіру және

ілгерілету;
▪ Өзекті пилоттық жобалар бойынша таргеттелген

жарнаманы қосу.

БККбойыншапилоттықжобалар

1. Пилотный проект ПКБ, запуск в феврале 2022 года. Договор на пилотный проект 
подписан;

2. Пилотный проект АО “Банковское сервисное бюро Национального Банка 
Казахстана”, запуск запланирован на март 2022 года;

1. Телекоммуникационные организации -
Beeline, Kcell, Tele-2, Казахтелеком и т.д.

2. Банки (Jusan Bank, Forte Bank, Отбасы
банк, Евразийский банк и т.д.).

3. IT компании ( Prime Source, Azimut
Solution, Коркем-Телеком и т.д.).

Также планируется 
проведение вовлекающих 
мероприятий с фокусом на 
привлечение новых 
пользователей.

1. Пилотный запуск на базе Хакатона;



АУДАНДАРДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМЫТУҒА ТАРТУ

ЖОО тарапынан енгізілген
жобаларды қадағалау

бойынша бекітумен ауданның
3 жылға Даму стратегиясы

Іргелес ауданның
стратегиялық дамуына

жоғары оқу орындарымен

тікелей келісімшарттар
жасасу мүмкіндігі

Жобалардың, дипломдардың
және диссертациялардың
тақырыптары қаланың нақты

мәселелерімен байланысты

> Студенттердің 40% ЖОО 

орналасқан жері бойынша

тіркелген

> 182 000 студенттер

37 ЖОО

▪Қаланың динамикалық дамуы
бойынша нақты тарихи
деректерді ұсыну

▪Аудандық Әкімдік өкілдерімен
тікелей коммуникация мүмкіндігі

▪Университеттің қоршаған ортаны
жақсартуға тікелей
қызығушылығы

▪Ауданның даму потенциалы мен 
проблемаларын түсіне отырып, 

барынша дайын мамандарды
дайындау
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Мемлекеттік қызметтерді ішкі бақылау

2021 жылдың 2 жартыжылдығында

10 Басқарма тексерілді.

2021 жылдың 3 тоқсанында 11 бұзушылық

анықталды:

2021 жылдың 4 тоқсанында 85 бұзушылық анықталды:

Мемлекеттікқызметтерді ішкібақылау қорытындысы

№ п/п Мемлекеттік органның атауы
Қосымша құжаттарды 

талап ету

Толық емес

пакет кезінде

қызмет

көрсету

Негізсіз бас тарту
Мерзімдерді

бұзу

Өзге де 

бұзушылықтар
Жалпы

1

Қалалық мобилділік

басқармасы
3 3

2

Тұрғын үй саясаты 

басқармасы
3 1 4

3

Әлеуметтік әл-ауқат 

басқармасы
3 1 4

4

Дін істері жөніндегі 

басқармасы
0

5

Энерготиімділік және 

инфрақұрылымдық

даму басқармасы

0

№ п/п Мемлекеттік органның атауы
Қосымша құжаттарды талап 

ету

Толық емес

пакет кезінде
қызмет көрсету

Негізсіз бас тарту
Мерзімдерді

бұзу

Өзге де 

бұзушылықтар
Жалпы

1

Қала құрылысын бақылау 
басқармасы

8 2 10

2

Білім басқармасы 7 7

3

Қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасы

60 1 7 68



«Ақылды қала» жобаларын басқару бөлімі



• Әрбір камераны кез келген уақытта тікелей қол жеткізу

мүмкіндігімен ГАЖ-ға байланыстыру

• Қашықтықтан басқару

• Жеке объектілердің камераларына тікелей қол жеткізу
мүмкіндігі

• Оқиғалар белсенділігі бойынша аудандар мен қала

бойынша жылу карталарын жасау
• Нысандарды қадағалау және халықтың шоғырлануының

қозғалыс жолдарын құру мүмкіндігі

• Құрылыс мониторингі

Негізгі талдау:
• Сервистік талдау
• Бетті, киімді, еденді тану
• Сандарды тану
• Ситуациялық талдау
• Қалдырылған заттар

Барлық бейнебақылау объектілері жиынтығының бірыңғай платформасы



«Технологиялық серпіліс» ұлттық
жобасы бойынша ОМО-мен 
(ЦДИАӨМ, ІІМ) және салалық

басқармалармен (ББ, ӘБ, ЖҚБ, ПД, 
ЖЭБ, ЭБ) бірлесіп 11 көрсеткіш
пысықталып, қалыптастырылды.

Easy Project порталына 49 жоба енгізілді (ҚР 
Нұр Отан ЖК байланыстыруға жұмыс

жүргізілді, бюджет бөлігі бойынша
тармақтар толтырылды)

Проектный офис МЦРИАП



Алгоритм работы Контакт Центра 112911 ҮЛГІСІ БОЙЫНША БІРЫҢҒАЙ КЕЗЕКШІ ДИСПЕТЧЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ 112

Ағымдағы саны айына
қоңырау шалу:

101: 85 000
102: 59 000
103: 174 000
Құтқару қызметі: 

28 000

Жалпы: 346 000

2022 жылдың 1 тоқсанынан бастап тәжірибелі іске қосу

122 адам/

-ауысымда 20

12 адам/

-ауысымда 2

56 адам/

-ауысымда 14

Барлық
әмбебап

операторлар 150
адам

-ауысымда 50

Барлық арнайы қызметтерді Құтқару қызметі базасында бір платформаға
біріктіру, қызмет көрсету сапасын жақсарту және бір нүктеден барлық шұғыл
қоңырауларды бақылау мүмкіндігімен жұмысты жақсы үйлестіру

- Қабылданған және пысықталған
қоңыраулар саны жылына 3,4
млн. - нан 4.1 млн. - ға дейін
артады

- Қоңырауды бригадаға берудің
орташа уақыты 4,16-дан 1,1
секундқа дейін қысқарады

- Оператордың жауабын күту
уақыты 600 секундтан 5
секундқа дейін қысқарады

- Тәулігіне 1 операторға
есептелген қоңыраулардың
орташа саны 240-тан 550-ге
дейін артады

✓ Әуезов, 82 ғимаратын қайта жаңарту аяқталды; 

✓Алматы қаласы әкімінің қаулысымен бекітілген Алматы қаласы әкімі

аппаратының ШЖҚ «Алматы қаласының құтқару қызметі» МКК 

бюджеттік бағдарламаның әкімшісі;

✓NBT компаниясымен және барлық шұғыл қызметтермен (101, 102, 103) 

бірлесіп БКДҚ-112 операторларын оқыту және 101, 102, 103 АЖ-ін БКДҚ -

112 АЖ-мен интеграциялау мүмкіндігі бойынша жұмыс басталды;



ҚАЛАНЫҢ ЦИФРЛЫҚ ЕГІЗІ

Бұл қала инфрақұрылымының жоғары дәлдіктегі

функционалды сандық көшірмесі

• Қаланың инфрақұрылымын жақсарту үшін
ақпарат жинау

• Қаланың экожүйелері арасындағы өзара

байланысты жақсарту

• Цифрлық шешімдерді дамыту үшін база құру

• Ұтқырлық пен қауіпсіздікті жақсарту

• Тұрақты инфрақұрылымды дамыту: болжау,
уақтылы реакция және күйзелістерден тез

қалпына келтіру

• Неғұрлым тиімді қалалық жоспарлау

• Қоғамды тарту және кері байланыс арнасын
құру

― Қалалық инфрақұрылымды Стресс-тестілеу

― Климаттың өзгеруі

― Қалалық саясат сценарийлері

― Қоғамдық көлікті талдау

― Қала халқының өсуі



Анықтауға әсер етудің маңызды факторлары қолдану
периметрі мен сипаттамаларытехнологиялық
шешімдер:

1. Заңнамалық анықтамасы Smart Metering 
республикалық салалық операторларының рөлі –
«ТКШ ҚазОрталығы» АҚ, «AI Fund» КҚ

2. Жарақтандыру жобасына қосу қолданыстағы МТҮҚ
ең үлкен «ақылды» есептегіштер паркі-IPU(жеке / пәтер

бойынша есепке алу аспаптары)

ІҚҚ желіге демалыс: < 0,1 мың дана;

ҮЕОА: >146 мың дана(135 мың.– суық су, 11 мың- жылу)

ЖЕА: >1 000 мың дана (618 мың.– суық су, 478 мың.– ыстық су)

>1 000 мың дана (жылу энергиясы үшін көлденең және тік

жылыту пәтерлері)

Nrw/NRH анықтау
және төмендету үшін
есепке алу нүктелері

бойынша ең аз 

шекаралар

?

Ақылды есептегіштер жобасы



Деректерді басқару бөлімі



Алматы қаласының
бірыңғай деректер қоймасы

1) Алматы қаласының сыни деректерінің
көпшілігі (білім беру, денсаулық сақтау, 

әлеуметтік қорғау) ведомстволық қағидат

бойынша жиналады;

2) Қала үшін маңызды деректердің бір бөлігі

коммерциялық компанияларға тиесілі

(коммуналдық қызметтерді жеткізушілер, 

көлік холдингі, байланыс операторлары, 

сақтандыру компаниялары және т. б.).

3) «IoT» көмегімен деректерді басқару тәсілі

жоқ.

1) Мемлекеттік және коммерциялық ДБ 

интеграциялау бойынша пилоттық жоба комм 

қызметтерін жеткізушілерге көп жылдық алынбаған

табысының орнын толтыруды бастауға мүмкіндік

берді (жылына шамамен 2,4 млрд тг).;

2) БДҚ Әлеуметтік кластері құрылды: білім беру, 

денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, Көлік

холдингі, комм қызметтерін жеткізушілер;

3) Қала тұрғындары үшін проактивті әлеуметтік

сервистерді іске асыру үшін техникалық мүмкіндік

жасалған – «деректер адам артынан жүгіреді» 

қағидаты.

1) 2022 жылы Экономикалық кластер

және 2023 жылы Жер пайдалану

кластерін құру;

2) Белсенді әлеуметтік қызметтерді

іске қосу;

3) IT-құмсалғышты дамыту – Қала үшін

қажетті деректер;

4) Деректер мен толассыз

платформалық шешімдер негізінде

value-added IT-өнімдерін жасау.

Не болды (gap талдауы):

Жобаның қысқаша мазмұны

Деректер

жариялаушылары

Деректерді

таңдау және

жариялау

Әлеу.

қорғау

Білім Денсаулық сақтау

Деректерге қол

жеткізу және тұтыну Жазылушылар

(IT-құмсалғыш)

Smart Data UkimetКоммерциялық
компаниялардың деректері

Не өзгерді:
Даму жоспарлары:



Білім

Коммерциялық
және

коммуналдық
компаниялардың

деректері

Қаланың Бірыңғай Деректер Қоймасы

2

1

Бірыңғай жұмыс кеңістігінде деректерді жинау, 

өңдеу және біріктіру әдістемесі әзірленді

Тәсіл анықталды: деректер сингапур моделі

бойынша тұрғынның соңынан еретін кезде

тұрғындарға проактивті қызметтер ұсыну үшін

адам және оның ортасы

• Басқарушылық шешімдер

қабылдау үшін дәлелді негізді

қамтамасыз ету

• Ақпарат алмасу

басқармалары арасындағы
жұмысты қайта құру

• Біріктірілген қалалық
деректерді бизнеске

ұсыну

>5 000 000 >490 000 >2 200 000 >400 000
Қала тұрғындары

бойынша жазбалар

коммуналдық
кәсіпорындардың
шоттары

қоғамдық көліктің
жүріп-тұру

статистикасы

бойынша жазбалар

ХӘОТ белсенділігі

бойынша
өтінімдер

Әлеуметтік

қорғау

Денсаулық сақтау



At

Толығырақ-Алматы Су: деректерді ЖТ МДҚ/ «Алматы қаласының
халқы» (көппәтерлі сектор) біріктіргеннен кейін суық суды өткізу

Төлем сомасы ақпан-тамыз 2020: 

284 млн тг

Төлем сомасы ақпан-тамыз 2021: 

592 млн тг

Өсуі: 52%

Қосымша

жылына 616,5 млн тг
коммуналдық қызметтерді

жеткізушіде ең төмен тарифтер

бойынша

Жалпы алғанда, коммуналдық қызметкерлерде қосымша шығынсыз, тек деректерді

БДҚ-ға интеграциялау есебінен төлемнің ең төменгі өсімі жылына 2,4 млрд теңге



Алматы тұрғындарын вакциналау
(Smart Data Ukimet платформасынан ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің деректері)

2021 жылдың сәуір айының соңында және шілде айының соңында

Алматы қаласының аудандық әкімдіктерге Бірыңғай деректер

қоймасынан 18 жастан асқан вакцинацияланбаған тіркелген

тұрғындарға жүктемелер ұсынылды.

Нақты деперсонализацияланған деректерді ұсыну (белгілі бір

мекен-жайда вакцинацияланбаған адам саны) вакцинацияның

35% - дан 51.68% - ға дейін өсуіне ықпал етті.

2021 жылғы 14 қазандағы жағдай бойынша

вакцинациялауға жататын халықтан

вакцинацияланған халықтың үлесі



Qazaqstan Project Management Awards 2021
Алтын Сапа рәсімінде марапатты табыстау

«Алматы 

қаласының
Бірыңғай деректер

қоймасы» жобасы

екі номинация 
бойынша алтын 

жеңіп алды: «ЖАО 

арасындағы

Жылдың үздік

жобасы» және

«Жылдың үздік

жоба менеджері»



Күн сайын өңделеді:

▪ Мобильді деректер бойынша

> 2 000 000 астам қала

тұрғындарының қозғалысы

▪ Әр түрлі типтегі 14 деректер көзі

▪ 86 өңдеу алгоритмі (джоб)

▪ 1 млн жол және 67 деректер

көрмесі

▪ 0,5-1 млрд. транзакциялар

▪ 4 млн. фискалдық. қала

бойынша чектер

▪ Жалпы алғанда, 1172 ас/айдан
астам даму

• Кластерлік даму: ауданда қандай бизнес

түрлері ұсынылған және олар қалай дамуда,

драйверлер қандай

• ШОБ-ты белсенді дамыту: жергілікті сұранысты

әртараптандыру және бизнесті ұсыну арқылы

ШОБ-ты дамытуды ынталандыру мүмкіндігі

• Полиорталық: маятниктік және жұмыс көші-қонын,

көрсетілетін қызметтердің тапшылығын, әлеуметтік

нысандарды талдау мүмкіндігі. тапшылықты нақты

төмендету және қала тұрғындарының мәжбүрлі

ұтқырлығы үшін жұмыс орындарының

маңыздылығын

• Қарапайым заттар экономикасы: қаланың тұтыну

құрылымы туралы білім негізінде инвестициялар

тарту мүмкіндігі жаңа салалар бойынша

аналитика іске асырылады (креативті индустрия,

IT және т. б.)

Барлық деректер иесіздендірілген

ҚАЛА АУДАНДАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЛАСТЕРЛЕНУІ



IT-құмсалғыш: digital-almaty.kz сайтында айына 4000-ға жуық көрініс



Almaty 2020

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР:

Алматы қаласының ахуалдық орталығын кеңейту
(Бірыңғай бейнемониторингтің жүйесін енгізу)

1

Бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызмет-112
(жобаны енгізудің белсенді фазасы)

2

Бірыңғай байланыс орталығы 109

(жобаны енгізу)
3

«Интеллектуалды көлік жүйесі» («Сергек») жобасы

(жобаны дайындау)
4

2022 жылға арналған жоспарлар

Almaty 2020

Бірыңғай Деректер Қоймасы

(жобаны дамыту)
3

Қаланың цифрлық егіздерін дамыту

(жобаны дайындау)
4



Административно-хозяйственный отдел



ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАР

1 895 566,0  
мың тенге. 

ИГЕРІЛГЕНІ

1 893 098,5
мың тенге.

ЖҰМЫС ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША 12 АЙ ИГЕРУДІ ҚҰРАДЫ:

99 %

Басқарма қызметкерлеріне жалақы уақытылы төленді, салық төлемдерін аудару жәнеаударымдар – 79 898,7 мың теңгені құрады.
Басқа қорларды сатып алу – 9 480,5 мың теңге.
Коммуналдық қызметтерді төлеу – 832,0 мың теңге.
Байланыс қызметтеріне ақы төлеу – 89 839,5 мың теңге.
Көлік қызметтеріне ақы төлеу – 6 652,6 мың теңге.
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу – 1 658 976,5 мың теңге.
Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар – 620,1 мың теңге.
Атқарушылық құжаттарды орындау – 3 439,8 мың теңге.
Өзге де ағымдағы шығындар (КТС төлемі, шетелдік шарттар бойынша РОЯЛТИ) – 8 208,1 мың теңге.
Машиналар, жабдықтар сатып алу – 4 999,9 мың теңге.
Материалдық емес активтерді сатып алу – 13 550,3 мың теңге.
Жабдықтарды сатып алу (серверлер) – 21 360,2 мың теңге.

Игеру бойынша шифрлау

Басқарма бюджеті



БІР КОЗДЕН

13

АШЫҚ

КОНКУРС

42

БАҒА 

СҰРАУ

ҰСЫНЫСТАРЫ

26

БІЛІКТІЛІК  ІРІКТЕУ 

КОНКУРСЫ

12

ШАРТТАР

ЖАСАЛДЫ

44

СОТҚА

ЖІБЕРІЛДІ

5

2.2 ДОГОВОРЫ

ШЕТЕЛДІК

ШАРТТАР

2
ЕСКЕРТПЕ: 

Жоғарыда көрсетілген деректер мемлекеттік сатып алу порталындағы 12 ай жұмыс нәтижелері. 

Сондай-ақ, Цифрландыру басқармасындағы мемлекеттік сатып алу Қазақстан

Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және Мемлекеттік сатып алуды

жүзеге асыру қағидаларының талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізілетінін хабарлаймыз. Осы 

кезеңде қадағалау және бақылаушы органдардың мемлекеттік сатып алу саласындағы

заңнаманы бұзу фактілері анықталған жоқ.

Мемлекеттік сатып алулар


