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1
Жастарды жұмыспен қамтуды және жұмысқа 

орналастыруды қамтамасыз ету

ЖСБ, ЖҚжӘББ, 

ББ, КжИБ, ЦБ
2023-2030 1 129 1 435 1 657 9 485 13 706 13 706

NEET үлесі 4,5% 

дейін
 NEET үлесі 3% дейін

NEET жастардың үлесін жыл сайын 0,6%-ға, 2022 жылы 6,3%-дан 2025 жылы 4,5%-ға дейін және 2030 

жылы 3%-ға дейін азайту.

1.1 Жыл сайын 10 000 жасты жұмыспен қамту
ЖСБ, ЖҚжӘББ, 

ЦБ, КжИБ
2023-2030

8 000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

577

10 000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

911

10 000  жұмысқа 

орналасқан 

адам

1 151
50 000  жұмысқа 

орналасқан адам
6 955 9 594 9 594

30 000  жұмысқа 

орналасқан адам

 50 000  жұмысқа 

орналасқан адам

Қазіргі субсидиялау тетіктері мен жаңа шараларды пайдалана отырып, жыл сайын 10 000 жасты 

жұмысқа орналастыру:

- қалалық Мансап орталығы - 2000 жұмысқа орналасқан адам;

- әрбір екінші түлекті субсидиялау - жылына 2000;

- Мансап күндері - 1500 жұмысқа орналасқан адам;

- Жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық платформа - 1000 жұмысқа орналасқан адам; 

- Тұрақты жұмыс органдары - жастар арасынан 3500-ден астам адамды жыл сайын жұмысқа 

орналастыру,

- сондай-ақ Жасыл Ел жобасы бойынша 2100 уақытша маусымдық жұмысшы.

Осылайша, 2025 жылға дейін 30 000 жас жұмысқа орналасады, ал 2030 жылға дейін тағы 50 000 жас 

жұмысқа орналастырылатын болады.

1.1.1 Қалалық мансап орталығын іске қосу ЖСБ, ЖҚжӘББ 2023-2030

2000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

88

2000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

88

2000  жұмысқа 

орналасқан 

адам

88
10000  жұмысқа 

орналасқан адам
440 704 704

Қосымша 6 000  

жұмысқа 

орналасқан адам

Қосымша 10 000  

жұмысқа орналасқан 

адам

Қалалық мансап орталығы Алматы қаласының Халықты жұмыспен қамту орталығының оқу 

орындарының мансап орталықтарымен өзара іс-қимыл жасауына, сондай-ақ жеке және мемлекеттік 

компаниялардан бос жұмыс орындарын тікелей іздеуді қамтамасыз етуге арналған.

Жастарды жұмысқа орналастыру бойынша Бірыңғай порталда бос жұмыс орнын жинақтап және осы 

Порталға жастарды тарта отырып, ҚМО  оқу орындарының жыл бойы жұмысқа тұра алмайтын 

түлектерінің пайызын қысқартуға арналған.

Қызметкерлер мен жастардың тікелей орталықтандырылған өзара іс-қимылын ұйымдастыру, ҚМО 

міндеттеріне кәсіптік бағдарлау, мансаптық кеңес беру, түйіндеме жасауға және оқудан өтуге оқыту 

кіреді.

Әрбір комьюнити-орталықта ҚМО мамандандырылған мансап секторының маманы болады.

Орталық оқу орындарының түлектері мен NEET-жастар арасынан жылына 50 000 жасты қамтиды.

2025 жылға дейін 6000 адам және 2030 жылға дейін қосымша 10000 адам жұмыспен қамтылады.

1.1.2
Жастарды жұмысқа орналастыру үшін бірыңғай 

платформа құру

ЖСБ, ЦБ, 

ЖҚжӘББ
2023-2030

1000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

38

1000  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

12

1000  жұмысқа 

орналасқан 

адам

12
5000  жұмысқа 

орналасқан адам
60 122 122

Қосымша 3 000  

жұмысқа 

орналасқан адам 

Қосымша 5 000  

жұмысқа орналасқан 

адам

Жастарды жұмысқа орналастыру бойынша Бірыңғай платформа студенттер мен NEET санаты 

өкілдерінің жұмыс бершілермен тікелей қзара іс-қимылын жолға қоюға арналған.

Бұл платформаның негізгі артықшылығы жұмыс берушілер үшін тегін қолжетімділікте болады, бұл 

ШОБ-тан  жұмыс орындары санының едәуір артуына мүмкіндік береді,  себебі олар әрдайым мұндай  

платформалардың қызметтерін ала алмайды.

Осы платформаның арқасында бітіруші курс студенттері диплом алдындағы практика мен 

тағылымдамадан өтетін, одан әрі жұмысқа орналасатын жерді іздей алады, ал жұмыс берушілер 

лайықты түлекті таңдайды.

2025 жылға дейін 3000 адам және 2030 жылға дейін қосымша 5000 адам жұмыспен қамтылады.

1.1.3
Қала жастарына арналған жалпықалалық "Мансап 

күндері"

ЖСБ, ЖҚжӘББ, 

КжИБ
2023-2030

1500  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

70

1500  

жұмысқа 

орналасқан 

адам

70

1500  жұмысқа 

орналасқан 

адам

70
4500  жұмысқа 

орналасқан адам
350 560 560

Қосымша 4 500  

жұмысқа 

орналасқан адам

Қосымша 7 500  

жұмысқа орналасқан 

адам

Жылына 2 рет кемінде 1000 жұмыс беруші мен 5000 келушіні тарта отырып, жастар үшін үш күндік 

кешенді мансаптық оффлайн іс-шара өткізу. Іс-шараларға студенттерді, түлектерді және жұмыспен 

қамтылмаған жастарды практикаға, тағылымдамаға және жұмысқа қабылдауға мүдделі мемлекеттік 

құрылымдар, жетекші қазақстандық және халықаралық компаниялар мен банктер қатысатын болады. 

Іс-шара түлектерді әңгімелесуге, түйіндеме жасауға дайындау жеке мансап жолын құру бойынша 

шеберлік-сыныптар, тренингтер өткізуді көздейді.

Бұл іс-шара оқу орындарының түлектеріне оның университетіндегі немесе колледждегі МО 

жұмысының сапасына қарамастан жұмыс берушілерге қол жетімділікті ұсынуға мүмкіндік береді.

Осы іс-шараның арқасында 1.1.2-тармақтан жұмсықа орналасудың бірыңғай платформасындағы 

деректер жаңартылады.

Іс-шараның мақсаты - кемінде 3000 бос жұмыс орнын жинау.

2025 жылға дейін 4500 адамды және 2030 жылға дейін қосымша 7500 адамды жұмысқа орналастыру.

1.1.4
Бір ұйымға орналасқан ЖОО, колледждің әрбір 

екінші түлегінің жалақысын субсидиялау
ЖСБ, ЖҚжӘББ 2023-2030 НҚА әзірлеу 2 000 360 2000 600 10 000 4 200 5 160 5 160

4 000  жұмысқа 

орналасқан адам

10 000  жұмысқа 

орналасқан адам

Бір компания жұмысқа қабылдайтын Алматы қаласының жоғары оқу орындары мен колледждерінің 

әрбір екінші түлегінің жалақысын субсидиялау бағдарламасы:

- алғашқы жартыжылда жалақысының 50% мөлшерінде (бірақ айына 60 мың теңгеден аспайды);

- екінші жартыжылдыққа 30% мөлшерінде (бірақ 40 мың теңгеден аспайды.).

Бұл шара мыналарды қамтиды:

ЕХӘҚМ-ге 2023 жылы ұсыныс енгізу, бағдарламаны іске асыру - 2024 жылдан бастап жүреді.

2000 адамды жұмысқа орналастыру үшін 1000 адамды субсидиялау қажет.

Болжамды саны 2024 жылдан 2030 жылға дейін 2 000-нан жұмысқа орналасқандар.

2024 жылы екінші жартыжылда 2000 адам айына 60 000 теңгеден субсидияланады.

2025 жылы бірінші жартыжылда 2000 адам айына 40 000 теңгеден, ал екінші жартыжылда 1000 адам 

айына 60 000 теңгеден субсидияланады.

Одан кейінгі жылдары 2025 жылдың қағидаты бойынша.

1.1.5

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 

уақытша маусымдық жұмысқа орналастыра отырып, 

"Жасыл ел" жобасын іске асыру

ЖСБ 2023-2030

2 100 уақытша 

жұмысқа 

орналасқан 

адам

381

2 100 уақытша 

жұмысқа 

орналасқан 

адам

381

2 100 уақытша 

жұмысқа 

орналасқан 

адам

381

10 500 уақытша 

жұмысқа 

орналасқан адам

1 905 3 048 3 048

6 000 уақытша 

жұмысқа 

орналасқан адам

10 000 уақытша 

жұмысқа орналасқан 

адам

Жоба NEET-жастарды сәуірден қыркүйекке дейін маусымдық жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге, 

сондай-ақ жастар арасында саналы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Жоба 

шеңберінде Алматы қаласының аумақтарын тазалау, абаттандыру, көгалдандыру, жаңарту және 

жинау бойынша уақытша маусымдық жұмысқа орналастырылған 2 100 жауынгерден тұратын "Жасыл 

Ел" жастар еңбек жасақтарының қызметін қамтамасыз ету және ұйымдастыру көзделген. Жоба 

шеңберінде еңбек жасақтарының жауынгерлеріне ай сайын 70 000 теңгеден 140 000 теңгеге дейін (2 

ЕТЖ) жалақы төлеуді ұлғайту көзделген. Айына 700 жауынгер жұмыс істейді. Ал 3 айда - 2100.

1.1.6
Мемлекеттік тапсырыс жобалары негізінде құрылған 

жұмыс орындары 
ЖСБ, ЖҚжӘББ 2023-2030 3 500 3 500 3 500 17 500

10 500  жұмысқа 

орналасқан адам

17 500  жұмысқа 

орналасқан адам

Алматыда тіркелген жастарды Жұмыспен қамту орталығы арқылы мемлекеттік органдар мен 

коммерциялық компанияларға олардың сұраныстары бойынша жұмысқа орналастыру. Жұмыспен 

қамтылғандардың жыл сайынғы саны жастар арасынан 3500 адамнан асады.

1.2
Жыл сайын өзекті мамандықтар бойынша 10 000-нан 

астам жастарды оқыту

ЖСБ, ББ,

 ЖҚжӘББ
2023-2030 2 000  адам 552 2 500  адам 524 3 000  адам 506 50 000  адам 2 530 4 112 4 112 30 000 адам 50 000 адам 

Қысқа мерзімді оқытудың қазіргі және жаңа бағдарламаларын іске асыру арқылы 10 000 жасты оқыту.

Қазіргі уақытта жұмыссыз азаматтар жұмыс іздеген, мамандығы жоқ, жұмыс өтілі, біліктілігінен 

айырылған жағдайда жұмыспен қамту орталығы оларды кәсіптік оқытуға жібереді. Оқу мерзімі 

мамандыққа байланысты 1-6 айға дейін созылады. Оқу барысында мемлекет ай сайын стипендия 

төлейді. Оқуды аяқтағаннан кейін олардың жұмысқа орналасуына көмек көрсетіледі. Қысқа мерзімді 

кәсіптік оқыту жұмысшы білім беру бағдарламалары бойынша ұйымдастырылған: автослесарь, 

автоэлектрик, пішуші, кондитер, сырлаушы, аспаз, ағаш ұстасы, тігінші және т.б.

1.2.1 Өзекті мамандықтар бойынша курстар
ЖСБ, ББ,

 ЖҚжӘББ
2023-2030 8 000  адам 552 7 500  адам 524 7 000  адам 506 35 000  адам 2 530 4 112 4 112 22 500 адам 35 000 адам

Қолданыстағы тетіктен басқа, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы 2023 жылдан бастап ҮЕҰ мен 

жеке оқу орталықтарын тарта отырып, еңбек нарығында сұранысқа ие өзекті кәсіптер бойынша оқыту 

іске қосылатын болады.

Жаңа қысқа мерзімді курстар аясында 2023 - 8000 адамды, 2024 - 7500, 2025 - 7000 адамды оқыту 

жоспарлануда.

Бұл тетік жастардың біліктілік деңгейін көтеруге, оларды еңбек нарығында бәсекеге қабілетті етуге 

мүмкіндік береді, бұл жиынтықта жастардың жұмыссыздық деңгейін төмендетеді.

Мамандығы: курьер, шаштараз, мобилограф, графикалық дизайнер, смм және т.б.
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Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасын және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективаларды «Жастардың дамуы мен өз қабілетін іске асыруы үшін теңдей мүмкіндіктер жасау», «Алматы – мәдени астана», «Дене 

шынықтыру және спорт қалалықтардың салауатты өмір салтының негізгі құрамдас бөлігі ретінде»  бөлімдері бойынша іске асыру жөніндегі жол картасы 

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл Қаржыландыруд

ың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / Ескертпелер (жобаның ең маңызды көрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасы)

ӘЛЕУМЕТТІК ОРНЫҚТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Жастардың дамуы мен өз қабілетін іске асыруы үшін теңдей мүмкіндіктер жасау



Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

ЖБ

млн тг.

РБ

млн тг.

ЖИ

млн тг.
2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл Қаржыландыруд

ың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / Ескертпелер (жобаның ең маңызды көрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасы)

1.3

Оқу орындарында студенттерді оқыту, тұру және 

оларға қызмет көрсету сапасының бірыңғай 

стандартын әзірлеу

ЖСБ, ББ  2023 мамыр

"Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Заңға сүйеніп, оқу орындарының пікірін ескере 

отырып, ҚР ҒжЖБМ-мен бірге Алматы қаласының жоғары оқу орындары мен колледждерінде 

студенттерді оқыту, тұру және оларға қызмет көрсету сапасының бірыңғай стандарты әзірленетін 

болады.

Бұл шара мамандарды даярлау, түлектерді жұмысқа орналасу деңгейін және студенттерді оқыту мен 

тұрудың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді.

2
Жастармен жұмыс істеуге арналған 

инфрақұрылым құру

ЖСБ, МАБ, 

аудандық 

әкімдіктер, ПД

2023-2030 39 3 212 2 989 3 189 6 835 16 264 16 264

Қалада жастар саясатын толыққанды іске асыру үшін кешенді инфрақұрылым салу қажет, оған 16 

комьюнити-орталық (әр ауданда 2-ден), 100 демалыс орталығы, жастарды қолдаудың клубтық 

картасы, 8 Наркостоп орталығы кіреді.

Бұл жүйенің басты міндеті орын жастарды тарту, үй салу және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, 

жастардың өз қабілетін арттыру, олармен және жастар ұйымдарымен жұмыс істеу тәсілдерін 

жаңғырту болып табылады.

2.1.

Алматы қаласының 8 ауданында әрқайсысында 2-

ден 16 комьюнити-орталықты іске қосу (мансап 

секторы, психолог, кәсіптік бағдар беруші, 

мемлекеттік бағдарламалар бойынша консультация 

беру, іс-шараларды ұйымдастыру, жастар 

бастамаларын жеделдету және шұғыл желі 

телефоны).

ЖСБ, МАБ, 

аудандық 

әкімдіктер

2023-2030
8 комьюнити-

орталық
2 645

4 комьюнити-

орталық
2 422

4 комьюнити-

орталық
2 622 4 000 11 689 11 689

Әрқайсысы 400-500 ш.м.  жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету мүмкіндігі бар заманауи 

кеңселер мен ашық кеңістіктер желісін құру,   .

Негізгі міндеттері:

- сапалы әлеуметтік инфрақұрылым құру;

- қолжетімді салауатты демалыс мәселесін шешу; 

- дұрыс рухани және дәстүрлі құндылықтарды насихаттау;

- жастарға орталықтандырылған қызмет көрсету және кеңес беру;

- қолайсыз отбасылардан шыққан өскелең ұрпақ үшін әлеуметтік лифтілерді қалыптастыру;

- гуманитарлық көмек көрсету бойынша орталықтандырылған желіні құру, онда комьюнити-орталықтар 

орталықтандырылған қызмет көрсету мүмкіндігі бар кеңселер желісі ретінде әрекет етеді және 

тұрақты акцияларды ұйымдастыруға болатын кеңістік жасайды.

Бұл орталықтар қаланың барлық аудандарында, соның ішінде қазіргі бар объектілерді қайта құру 

арқылы ашылады.

2023 жылдың мамырына дейін комьюнити-орталықтардың үлгілік жобалары әзірленетін болады.

2023 жылы 8-і құрылады. Оның 4-уін жеке қордан 350 млн теңгеден (400-500 ш. м.), 4-уін мемлекеттік 

қордан сатып алу, ЖСҚ әзірлеуге жалпы - 77 млн. теңге, жөндеу және жарақтандыруға - 770 млн. тг. 

(әрқайсысына 96 млн. тг.), қызметті қамтамасыз етуге - 400 млн.тг. жоспарланған.

2024 жылы - 4 жеке қордан сатып алумен (әрқайсысы үшін 350 млн. теңгеден), 4-не ЖСҚ - 38, 4 млн. 

тг., жөндеу және жарақтандыру - 384 млн. тг..қызметті қамтамасыз ету 12 - 600 млн. тг.

2025 жылы-4 жеке қордан сатып алу жолымен (350 млн. теңгеден. әрқайсысы үшін), ЖСҚ 4 - 38, 4 

млн. тг., жөндеу және жарақтандыру-384 млн. тг, қызметті қамтамасыз ету 16 - 800 млн. тг.

2026 жылдан 2030 жылға дейін 16 орталықтың қызметін қамтамасыз ету жылына 800 млн тг. құрайтын 

болады.

2.2.
"Оңай" картасы негізінде комьюнити-орталықтардың 

резиденттері үшін клубтық карта жүйесін енгізу
ЖСБ, ЦБ, ҚМБ 2023-2030

10 000 

клубтық карта
20

10 000 

клубтық карта
20

10 000 клубтық 

карта
20

50 000 клубтық 

карта
100 160 160

30 000

 клубтық карта

80 000

 клубтық карта

Карта көлікке, қоғамдық тамақтануға, спорттық және мәдени инфрақұрылымды пайдалануға, оқуға, 

шеберлік сыныптарына және т.б. жеңілдіктер береді.

Карто жүйесі комьюнити-орталықтарға тартуға ынталандырады, олардың резиденттерінің 

қажеттіліктерін талдауға және бағалауға мүмкіндік береді.

Қаланың 8 ауданында 10 000-ға жуық жастарды қамту.

2.3. 100 демалыс орталығының желісін жаңғырту

ЖСБ, МАБ, 

аудандық 

әкімдіктер

2023-2030 34 480 33 480 33 480 2 400 3 840 3 840

Жаңғырту жөндеуді, деректемелер мен жабдықтарды сатып алуды, оқытушыларды оқытуды көздейді. 

Мақсаты - жасөспірімдер мен жастардың демалысының неғұрлым сапалы деңгейіне көшу, 3 мыңнан 

астам адамды қамти отырып, жыл сайын оларға жақсы және қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету

2.4. "НаркоСТОП" жобасын іске асыру ЖСБ, ПД 2022 қараша-2030 
8 орталық 

ашу
39 67 67 67 335 575 575

Нашақорлықтың алдын алу үшін қаланың 8 ауданында 2022 жылдың екінші жартысынан бастап 

"НаркоЅТОР" орталықтары құрылып, жастармен жұмыс істеу үшін кәсіби кадрлар (психологтар, 

әлеуметтанушылар, жаттықтырушылар, реабилитологтар және т.б.) тартылатын болады. Осы 

орталықтардың базасында әдістемелік база құрылып, базалық атқарушы, құқық қорғау органдары мен 

оқу орындарының жүйелі өзара іс-қимылы ұйымдастырылады.

Синтетикалық есірткіні таратумен және қолданумен байланысты тәуекелдер туралы жастардың білуі 

мен хабардар болу деңгейін арттыру жастарды синтетикалық есірткіні таратуға және қолдануға тарту 

тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді

3

"Белсенді жастар қаласы" жобаларының 

әлеуметтік және тәрбие блогын іске асыру: 

мәдени, интеллектуалдық, спорттық, 

волонтерлік және шығармашылық іс-шаралар 

өткізу

ЖСБ 2023-2030 1000 іс-шара 466 1000 іс-шара 500 1000 іс-шара 500 5000 іс-шара 2 500 3 966 3 966 3 000 іс-шара 5 000 іс-шара

Әлеуметтік-мәдени бағдарламалау шеңберінде және жастардың бос уақытын мағыналы 

ұйымдастыру, олардың мүдделерін қанағаттандыру және таланттарды анықтау үшін жыл сайын 

мыңнан астам мәдени, спорттық, волонтерлік іс-шаралар өткізілетін болады

4
Жастарды жатақханалармен және жалға берілетін 

тұрғын үймен қамтамасыз ету

ЖСБ, ӘКК АҚ, 

КИДБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЦБ

2023-2030 19 954 39 846 59 766 199 240 318 806 5 318 801

Тапшылықты 

18 000 орынға 

төмендету

Тапшылықты 

30 000 орынға 

төмендету

Жастардың уақытша тұру мәселесін үш бағыт бойынша: жатақханалар салуға жәрдемдесу, ленд-

лордтар қағидаты бойынша жалға берілетін тұрғын үйлер салу және жалға берілетін тұрғын үйде 

жастардың бірге тұруы үшін электрондық сервис құру жолымен шешу көзделеді.

Алматы қаласының әкімдігі тарапынан ленд-лордтар қағидаты бойынша жатақханалар мен жалға 

берілетін тұрғын үй салуға жәрдемдесу жер учаскелерін берудің преференциялық режимі, рұқсат 

құжаттарын алуға жәрдемдесу, сондай-ақ құрылыс несиесі бойынша пайыздық мөлшерлемені 

субсидиялау түрінде көзделген.

"COLIFE" электрондық сервисін құру үшін әзірлеушілер арасында конкурс ұйымдастыру жоспарланған. 

Үздік командаға демо-нұсқасын жасауға 5 млн теңге көлемінде грант бөлінетін болады.

Бұл блок жеке инвестицияларды тарту есебінен қаржыландырылады.

Жастар орнының тапшылығын 2025 жылға дейін 18 мыңға, 2030 жылға дейін 30 мыңға азайту.

4.1
Жоғары оқу орындарына жаңа студенттік 

жатақханалар салуға жәрдемдесу

ЖСБ, ӘКК АҚ, 

КИДБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ

2023-2030
2000

орын
8 670

4000

орын
17 340

6000

орын
26 010

20000

орын
86 710 138 730 42 730 96 000 12 000 орын 20 000 орын

Жатақхана құрылысын қаржыландыруды жоғары оқу орындары мен жеке инвесторлар есебінен 

жүзеге асыру жоспарлануда. Өз кезегінде Алматы қаласының әкімдігі мынадай қолдау шараларын 

жүзеге асыратын болады: жер учаскелерін берудің преференциялық режимі, рұқсат құжаттарын алуға 

жәрдемдесу, сондай-ақ құрылысқа арналған несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау.

Күтілетін нәтиже - 2030 жылға қарай 12000 орындық жаңа жатақханаларды енгізу арқылы 2025 жылға 

қарай студенттік жатақханалардағы орындарға қажеттілік тапшылығының 38%-ға және 2030 жылға 

қарай 62%-ға төмендеуі.

Осылайша, 2030 жылға дейін студенттік жатақханалардағы тапшылық толығымен жойылдаы. 

4.2.
Ленд-лордтар мен ко-ливингтер қағидаты бойынша 

жалға берілетін тұрғын үй салу

ЖСБ, ӘКК АҚ, 

КИДБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ

2023-2030
500

пәтер
11 250

1000

пәтер
22 500

1500

пәтер
33 750

5000

пәтер
112 500 180 000 60 000 120 000

3 000 

пәтер

5 000

пәтер

Ленд-лорд қағидаты жалға берілетін тұрғын үй салу және оны басқару үшін сервистік компания құру 

болып табылады.

Жеке қаражат есебінен іске асырылатын болады. Алматы қаласының әкімдігі тарапынан жер 

учаскелерін берудің преференциялық режимі, рұқсат құжаттарын алуға жәрдемдесу, сондай-ақ 

құрылысқа арналған кредит бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде жәрдем көрсету 

көзделген.

Құрылысқа арналған бюджет ҚР ҒжЖБМ жанындағы жатақханалар құрылысы жөніндегі Қаржы 

орталығының есебіне сәйкес жасалды (1 ш.м. = 500 мың тг). Бір жалдамалы пәтердің ауданы - 30 

шаршы метр.

ЖБ-да несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау үшін қажетті сома салынған.

Бұл шара 2025 жылға қарай 3000 пәтерге, 2030 жылға қарай 5000 пәтерге жалға берілетін тұрғын үй 

тапшылығын (оның ішінде жас отбасылар үшін) төмендетуге мүмкіндік береді .

4.3.
Тұрғын үйді бірге оңай және қауіпсіз жалға алу үшін 

COLIFE жастардың онлайн-сервисін құру 
ЖСБ, ЦБ 2023-2030

1000

жалға 

берілетін 

пәтер

34

1000

жалға 

берілетін 

пәтер

6

1000

жалға берілетін 

пәтер

6

5000

жалға берілетін 

пәтер

30 76 5 71
3 000 жалға 

берілетін пәтерлер

5 000 жалға берілетін 

пәтерлер

Ко-ливинг қағидаты мүдделер бойынша "бірге қоныстануға" көршілерді іріктеу, тұрғын үй іздеу, 

рейтингтерді қалыптастыру, жалға берушілерді сұр аймақтан шығару, қауіпсіздік мәселелерін және 

алаяқтық жағдайларын шешу мүмкіндігі бар жастардың қазіргі заманғы тұруы үшін онлайн-сервис құру 

жолымен іске асырылатын болады.

Жастардың жалдамалы тұрғын үймен (оның ішінде студенттік тұрғын үймен) қамтамасыз етілуін 

ұлғайту және оларды мегаполис жағдайында бейімдеу.

Күтілетін қамту - жылына 1000 жалға берілетін пәтерлердің тіркелуі.

Осы жобаның қаржыландыру көзі - жеке инвестициялар. Осы мәселені шешуге IT-мамандарды тарту 

үшін "Хакатон" ауқымды конкурсын өткізу жоспарлануда, онда бас жүлде - 5 млн.теңге грант 

жарияланады. Гранттың арқасында жеңімпаздар бірнден қосымшаның демо-нұсқасын әзірлеп, 

кейіннен 29 млн. теңгеге инвестор таба алады.

16 комьюнити-орталық

100 орталық

8 орталық
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл Қаржыландыруд

ың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / Ескертпелер (жобаның ең маңызды көрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасы)

Жастардың дамуы мен өз қабілетін іске асыруы 

үшін теңдей мүмкіндіктер жасау бөлімі бойынша 

қорытынды

39 24 761 44 770 65 112 218 060 352 742 33 941 318 801

5
"Almaty Museum of Arts" заманауи өнер 

мұражайын салу

Жеке 

инвестициялар
2023-2025 5 000 7 000 3 000 15 000 15 000

Келушілер саны 

жылына 500 мыңға 

дейін 

Жаңа мұражай экспозициясының негізін 20 ғасырдағы қазақстандық және әлемдік өнер туындылары 

құрайды. Сәулетшілердің басты міндеті әртүрлі өнер түрлерінің көрмелері үшін кеңістікті жасау және 

Алматының жаңа сәулеттік көрікті жерлерін құру болды. Мұндай орталықтың құрылысы қала мен 

елдің әлемдік мәдени кеңістікке интеграциялануына ықпал ететін болады. Almaty Museum of Arts 

мәдениет пен туризмді дамытудың жаңа кезеңін береді, туристер санының өсуі әрбір жыл сайын 10% 

құрайды деп күтілуде

6
11 мың орындық көпфункционалды Концерт-

холл салу

Жеке 

инвестициялар
2023-2024 8 000 8 000 16 000 16 000

Ойын-сауық 

кешенінің жылдық 

өткізу қабілеті 2 

млн.адам.

2025 жылға дейін концерттер, шоулар, фестивальдар, мерекелер, конференциялар, спорттық іс-

шаралар және т.б. өткізуге арналған жоғары технологиялық трансформацияланатын залы бар 

заманауи кешен - 11 мың орындық мультифункционалды концерт-холлды жобалау мен құрылысын 

аяқтау жоспарлануда. Объект Алматыда ірі халықаралық іс-шараларды, оның ішінде MICE (іскерлік) іс-

шараларды қабылдауға мүмкіндік береді

7 Қазақ мемлекеттік циркінің ғимаратын қайта құру МБ 2023-2024 Құрылыс 6 300 Құрылыс 6 000 12 300 12 300
Келуді  жылына 50 

мың адамға ұлғайту

Республиканың көрнекті сәулет ғимараты бола отырып, цирк ғимараты тек жөндеуді ғана емес, 

сонымен қатар ішкі кеңістіктерді пайдалану тұжырымдамасын қайта қарауды, бағдарламаны өзгертуді 

және объектінің тарихи тұтастығына нұқсан келтірместен ішкі үй-жайларды қайта құруды талап етеді, 

соның арқасында ғимаратты көпфункционалды ету және оның өзін-өзі ақтауын арттыру жоспарлануда. 

Осы жоба шеңберінде ғылыми-зерттеу бөлігін қоса алғанда, циркті одан әрі дамыту бойынша 

электрондық гид және шеберлік-жоспар әзірленетін болады

8

Н.Сац атындағы Балалар мен жасөспірімдерге 

арналған мемлекеттік академиялық орыс 

театрын қайта құру 

МБ, ҚБ 2023-2026

ЖСҚ әзірлеу 

және 

құрылысты 

бастау

1 809 Құрылыс 7 000 Құрылыс 5 500 14 309 14 309

Пайдалы аумақты  

520 ш.м. ұлғайту, 

ғимаратты толық 

қайта құру

Тарихи театр ғимаратын күрделі жөндеу, камералық сахнаның жаңа ғимаратын кеңейту, техникалық 

жабдықты толық жаңарту

9 Алматы хайуанаттар бағын қайта құру МБ, ҚБ 2023-2030

ЖСҚ әзірлеу 

және 

құрылысты 

бастау

1 500 Құрылыс 2 922 Құрылыс 2 091 6 806 13 319 13 319
Келуді жылына 200 

мың адамға ұлғайту

Келуді жылына 400 мың 

адамға ұлғайту

Көрнекті қалалық объектіні дамыту бойынша шеберлік-жоспарды жаңарту. Қолданыстағы 

инфрақұрылымды жақсарту. Жануарлардың түрлік құрамын ұлғайту. Қазіргі әлемдік трендтерге 

сәйкес жаңғырту

10

"Боралдай сақ қорғандары" археологиялық 

паркінің базасында Сақ мәдениеті орталығын 

салу және мұражайландыру

МБ, ҚБ, ЖҚБ 2023-2025 Құрылыс 5 000 Құрылыс 7 000 Құрылыс 3 000 15 000 15 000

Келушілер саны 

жылына 500 мыңға 

дейін 

Сақ мәдениеті орталығының ашылуы Алматыға тарихқа қызығушылық танытқан барлық адамдар, 

оның ішінде ішкі және шетелдік туристер үшін жаңа тарту нүктесі болуға мүмкіндік береді. Объект 

мәдени бағдарламаның, білім беру процестерінің ажырамас бөлігіне айналады. Орталық елдің 

зәкірлік объектілерінің біріне айналады деп болжануда. Құрылыс және мұражайландыру қатар 

басталады. ЖСҚ дайын.

11 20 жаңа кітапхана ашу МБ, МАБ 2023-2030
5

 кітапхана
5 750 5 кітапхана 5 750 5 кітапхана 5 750

5

кітапхана
5 750 23 000 23 000

Кітапхана алаңын 10 

мың ш.м. ұлғайту 

және кітапхана 

тапшылығын СММ 

нормаларына 

сәйкес 200 мың 

адамға жабу. 

Кітапхананың жаңа форматы, ауданы кемінде 500 шаршы метр, жаңа тұрғын үй кешенінің бірінші 

қабаттарында орналасады. Қоғамдық мәдени хабтар халықтың бөлінуін және Алматының 

полиорталық қағидатын ескере отырып орналасатын болады. Бұл "пайдалы" орындарда уақытты 

танымал етуге әсер етеді, бүкіл ОКЖ (орталықтандырылған кітапхана жүйесі) келушілерінің жалпы 

санын арттырады

12
Тұрақты халықаралық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу
МБ 2023-2030

25 мың 

көрермен
2 000

25 мың 

көрермен
2 000

25 мың 

көрермен
2 000 25 мың көрермен 2 000 8 000 8 000

100 мыңнан кем 

емес көрерменді 

офлайн, 5-7 млн-нан 

кем емес 

көрерменді онлайн 

қамту

Алматының жаңа іс-шаралар күнтізбесін кеңейту және бекіту үшін халықаралық деңгейдегі тұрақты 

(Алматы) іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу жоспарланған. "The Spirit of Tengri" халықаралық 

заманауи этникалық музыка фестивалі, халықаралық "FILM FESTIVAL", халықаралық цирк өнері 

фестивалі, "Азия дауысы" фестивалінің жандануы сияқты іс-шараларды өткізу Алматы қаласына 

мәдени астана мәртебесін бекітуге және туристік тартымды болуға мүмкіндік береді. Қамту кемінде 

100 мың офлайн көрермен, кемінде 5-7 млн онлайн көрермен болуы тиіс.

13
Мәдени кәсіпкерлік өкілдері үшін шағын гранттар 

бағдарламасы
МБ 2023-2030 500 500 500 2 500 4 000 4 000

Кемінде 2 мың 

мәдени қайраткерді 

қамту

Шығармашылық индустрия және мәдени кәсіпкерлік өкілдеріне арналған шағын гранттар 

бағдарламасы музыка, қолданбалы және заманауи өнер, театр, кинематография, дизайн және басқа 

да салаларды қамтуы тиіс. Гранттар дамуға мүмкіндік береді

"Төменгі және көлденең" бастамаларға мәдени сектордың дамуын ынталандыру үшін негіз 

қалыптастырады. Шағын гранттар бағдарламасымен кемінде 2 мың креативті кәсіпкерді қамту 

жоспарлануда

14
"Алматы әуендері" КМҚК жаңғырту (Республика 

сарайы)
МБ 2023-2024 2 000 1 951 3 951 3 951

Келуді жылына 150 

мың көрерменге  

ұлғайту

Республика сарайы Алматының ғана емес, бүкіл республиканың басты көрікті жерлерінің бірі болып 

табылады. Ең танымал әртістер өз мансабын осы мәдени объектінің сахнасынан бастады. Сарайдың 

рөлін, оның функционалдығын және объектінің елдің мәдени өмірінде алатын орнын сақтау маңызды. 

Өткізілетін іс-шаралардың сапасын ұдайы жақсарту және соның салдарынан барлық іс-шараларды 

өткізуден түсетін кірісті ұлғайту қажет

15
Театрлардың және театрлар мен мұражайлар 

көрмелерінің  халықаралық гастрольдері 
МБ 2023-2030

12

гастроль
400

12

гастроль
400

12

гастроль
400

64

гастроль
2 000 3 200 3 200

Залда кемінде 70 мың 

көрермен және онлайн 

режимінде кемінде 3 

млн көрерменді қамту

Қазақстанның тарихы мен мәдениетін, материалдың сапалы өсуін насихаттай отырып, алыс шет 

елдерде, әлемнің жетекші алаңдарында кемінде 12 гастрольдік сапар мен көрмелер және ТМД 

елдеріне кемінде 4 сапар. Гастрольдік турдың қорытындысы бойынша көрермендерді қамту залда -  

кемінде 70 мың көрермен және онлайн режимінде кемінде 3 млн қаралымды құрауы тиіс.

16 "Алатау" дәстүрлі өнер театры" КМҚК жаңғырту МБ 2023-2024 1 154 2 000 3 154 3 154
Келуді  жылына 70 

мың адамға ұлғайту

Келуді  жылына 120 мың 

адамға ұлғайту

Қойылымдар санының 500-ден 700-ге дейін ұлғаюы, көрермен санының 50%-ға өсуі. Театр қызметінің 

негізгі бағыты қазақ халық шығармашылығын дәріптеу болып табылады. Осы мақсатта жыршы және 

жырау концерттерін өткізу үшін преференциялар беріледі, ән шеберлігінің ұлттық дәстүрлерін сақтау 

бойынша курс құрылды.

Театрда қазақстандық көркем және деректі кинофильмдердің премьералары, ұлттық музыка 

концерттері өткізіледі

17
Репертуарларды жаңарту ("Алатау" театры, 

"Жаңа ғасыр" театры, қуыршақ театры, цирк)
МБ 2023-2030 300 300 300 1 500 2 400 2 400 12 инклюзивті қойылым

Жаңа декорациялар мен костюмдерді ескере отырып, репертуарға 12 жаңа қойылым жасау және 

енгізу репертуарды өзектендіруге мүмкіндік береді, қазіргі әлемдік үрдістер мен тұрғындардың 

сұраныстарына сәйкес келеді, инклюзивті бағдарламаны енгізу үшін жағдай жасайды. Жаңартылған 

репертуар барлық жас санаттарына барынша бағдарланатын болады.

18

Ірі әлемдік мәдени орталықтарда мәдениет 

саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

және тәжірибе алмасу

МБ 2023-2030 250 250 250 1 250 2 000 2 000 150 қызметкерді оқыту

Жетекші әлемдік мәдени институттар мен оқу орындарында жаңа құзыреттер мен озық тәжірибелер 

алу мақсатында жыл сайын кемінде 150 маманды шетелде оқыту. Техникалық өзгерістерден басқа, 

мәдени объектілер психикалық жаңарудан өтеді - бұл қызмет көрсету моделіне толық көшуді, 

қызметкерлерді жаңа стандарттар мен дағдыларға, клиентке бағытталған коммуникацияға үйретуді 

білдіреді. Біліктілікті арттыру бағдарламасы әзірленеді, халықаралық тәжірибе алмасу күшейтіледі.

19
"Алматы қаласының архиві" ММ құжаттарды 

сақтауын жаңғырту
МБ 2023-2025 595 500 500 1 595 1 595

100% мұрағаттық 

құжаттарды 

цифрландыру, 

сақтау шарттарын 

жақсарту және 

оңтайландыру

Архив республиканың тарихи құжаттарының, оның ішінде "құпия"  белгісі бар құжаттардың қоймасы 

болып табылады. Тарихтың маңызды бөлігі бола отырып, мемлекеттік архив ғимаратының мазмұны 

жаңғыртуды қажет етеді. Сақтау шарттарын жақсарту (оның ішінде жылжымалы сөрелерді сатып алу), 

сондай-ақ архив материалдарын цифрландыруды енгізу жолымен оңтайландыру (100% дейін) қажет. 

Сонымен бірге Архив құжаттарды реставрациялау және қалпына келтіру бойынша арнайы зертхананы 

іске қосуды қажет етеді.

20
Кітапханалық қызмет көрсетуді цифрландыру 

және қорларды толықтыру
МБ, ЦБ 2023-2024 600 600 1 200 1 200

Кітап қорларының 

кемінде 35% өңдеу

Кітап алу процесін автоматтандыру, кітап қорларын қадағалау, кітаптарды таңбалау және чиптеу, 

қорларды қадағалау. Цифрлық қызмет көрсетудің жалпы қабылданған әлемдік стандарттары есебінен 

оқырмандарға қызмет көрсету сапасы мен сервисті жақсарту. Кітап қорларының кем дегенде 35% 

өңдеу.

21 Қалалық көрме орталығын, галереялар ашу МБ 2023-2025 200 300 700 1 200 1 200
Жылына 300 мың 

келуші.

White box форматында ауданы кемінде 1 000 шаршы метр әртүрлі форматтағы көрмелер мен іс-

шараларды өткізуге арналған көпфункционалды кеңістік.

22
Инклюзивті Мәдениет үйінің жаңа ғимаратының 

құрылысы (Сүйінбай даңғылы, 54)
МБ, ҚБ, ЖҚБ 2023-2024 Құрылыс 650 Құрылыс 500 1 150 1 150

Ерекше 

қажеттіліктері бар 

адамдарға 

бейімделген мәдени 

объектіні құру

Қала тұрғындарының барлық санаттарына, соның ішінде ерекше денсаулық қажеттіліктер бар 

адамдарға арналған, ыңғайлы болу және объектіні пайдалану үшін бейімделген инклюзивті Мәдениет 

үйі. Жаңа ғимарат құру осындай форматтағы кеңістіктерге деген қажеттілікті қанағаттандыруға 

мүмкіндік береді. Қалалардың "кедергісіз" қағидатына қарай дамуын ескере отырып, бұл Мәдениет үйі 

ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін бейімделген мәдениет объектілері тізіміндегі негізгі 

объектілердің біріне айналады.

23 Мәдени City pass
МБ, ТБ,

 ЦБ, ҚМБ
2023-2025 250 250 300 800 800

Сервисті және 

қызмет көрсету 

сапасын жақсарту

"Оңай" төлем картасы негізінде жоспарлануда. Карта иелері кез келген 8 қалалық мұражайды 

таңдауға, жаяу экскурсияға баруға, қоғамдық көліктерде 16 сапарды пайдалануға, сондай-ақ қоғамдық 

тамақтану және жоба серіктестерінің сауда орталықтарында жеңілдіктер ала алады. Бұл қала 

тұрғындары мен туристерге қызмет көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
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Аудандарда қаланың микромәдени 

бағдарламасы үшін indoor/outdoor алаңдарын 

құру. 

МБ, аудандық 

әкімдіктер
2023-2024 100 220 320 320

Кемінде 100 мың 

адамды офлайн 

және 1 млн. адамды 

онлайн қамти 

отырып, 

микромәдени 

бағдарламаны 

дамыту  

Шағын аудандарда мәдени тарту нүктелерін құруға және микромәдениетті бағдарламаны дамытуға 

арналған көпфункционалды кеңістіктер. Шағын сахналар, би алаңдары, граффити спйстер, мобильді 

шағын indoor орталықтары. Қаланың әртүрлі аудандарында полицентрлік қағидаты бойынша 12 орын 

бар.

25
Райымбек Батыр мемориалдық кешенін салу 

және мұражайландыру
МБ, ҚБ, ЖҚБ 2023 Құрылыс 1 500 1 500 1 500

Келуді  жылына 100 

мың адамға ұлғайту

Райымбек батырдың Мұражай кешенінің жаңа ғимаратын салу.

Ғимараттың құрылысы аяқталғаннан кейін мұражай кешенінің экспозициясын құру. Экспозиция 

Қазақстанның азаттық соғыстары тарихының аңызға айналған тұлғаларына арналады. Онда карталар, 

қару-жарақ, киім-кешек, соғыстың тактикасы мен стратегиясы көрсетіледі.

Мұражай 591 шаршы метрді құрайды. 

Сондай-ақ, бас жоспарда көлемі 100 шаршы метр шағын намазхана, су көзі, дәрет алуға арналған 

орын қарастырылған.

Алматы – мәдени астана
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2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл Қаржыландыруд

ың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / Ескертпелер (жобаның ең маңызды көрсеткіштерінің қысқаша 

сипаттамасы)

26 "Алаш" мұражайы МБ 2023-2024 125 125 250 250

Күніне кемінде 300 

келушіні қамтитын 

ғылыми орталық құру

Алаш қозғалысына арналған алғашқы тақырыптық мұражай болады, архивті сақтау функциясынан 

басқа қозғалысты зерттеу жөніндегі ғылыми орталыққа айналады. Мұражай қызметі аясында білім 

беру бағдарламасы, дәрісхана және иммерсивті бағдарламаны енгізу жоспарлануда. Жоспарланған 

күнделікті жүктеме кем дегенде 300 келушіні құрайды.

27 Балалардың ғылыми-техникалық мұражайы МБ 2023-2025 117 117 117 351 351

Күніне кемінде 500 

келушіні қамтитын 

ғылыми орталық құру

Қазақстандағы ғылым мен танымға деген қызығушылықты арттыруға арналған балаларға арналған 

алғашқы мұражай. Экспонаттармен өзара әрекеттесу мүмкіндігі бар экспозиция. Ұзарту қызметі бар 

танымдық балалар орталығының форматы. Жоспарланған күнделікті жүктеме кем дегенде 500 

келушіні құрайды.

28 Алматы Мұражайының реэкспозициясы МБ 2023 2023 жылдың 

4 тоқсаны

250 250 250
Ккелуді  жылына 100 

мың адамға ұлғайту

Алматы қаласының мұражайлар бірлестігін дамытудың 2023 жылға арналған жоспарына сәйкес 

мұражайды қайта экспозициялау, экспозиция тақырыбын кеңейту жоспарлануда. Реэкспозиция 

келушілер санының 50%-ға өсуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі ғимараттағы мұражай 

экспозициясы 2017 жылы құрылды. Жоспарланған экспозицияда мұражай қорынан қала тарихына 

байланысты материалдар жаңа мазмұнда қалыптастырылады және аудиториямен жұмыстың жаңа 

нысандары енгізіледі.

29 "Мемлекеттік қуыршақ театры" КМҚК МБ 2023
2023 жылдың 

4 тоқсаны
226 226 226

Келуді  жылына 60 

мың адамға ұлғайту

Ағымдағы жөндеу жүргізу: сахнаның техникалық жабдықталуын жаңғырту және дыбыстық және жарық 

жабдықтарын ауыстыру. Өндірістік кешеннен негізгі ғимаратқа жабық өтпелі кеңістікті ұйымдастыру, 

абаттандыру жүргізу.

30 "Observatorium" мұражайы МБ 2023
2024 жылдың 

4 тоқсаны
200 200 200

Келуді  жылына 50 

мың адамға ұлғайту

Мұражай Қазақстандағы алғашқы обсерватория базасында, Верный кезеңінің ғимаратында ашылады 

деп жоспарлануда. Ғимараттың тарихы мен қазақстандық Винсент Ван Гог - Сергей Калмыковтың 

экспозициясын қамтитын иммерсивті тұжырымдама. Дәрістен иммерсивтіге ақпарат беру форматы 

өзгереді. Өскелең ұрпақ арасынан үлкен аудиторияны тарту үшін геймификацияны енгізу 

жоспарлануда. Жоспарланған күнделікті жүктеме кем дегенде 400 келушіні құрайды.

Алматы – мәдени астана бөлімі бойынша 

қорытынды
44 776 53 685 24 408 21 806 144 675 113 675 31 000

31

2030 жылға дейін ерекше қажеттіліктері бар 

адамдарға бейімдей отырып, спорт кешендерін 

салу

СБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ҚБ, 

Аудан 

әкімдіктері

2023 - 2030

ЖСҚ әзірлеу 

және 3 ДСК 

құрылысы

4 168 3 ДСК 7 500 3 ДСК 4 000 15 ДСК 37 500 53 168 53 168

Халықтың спорттық 

инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілуі       

 1 000 адамға 75% 

дейін

 9 ДСК

Халықтың спорттық 

инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілуі     1 

000 адамға 80% дейін

 24 ДСК

ДСК - бұл 10-15 спорт түрін дамытуға мүмкіндік беретін заманауи көпфункционалды спорт кешені, 

онда жеке және командалық түрлер біріктіріледі. Ауданы мен мамандануына байланысты күнделікті 

өткізу қабілеті кемінде 400-800 спортшыны құрайды. Оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар 

үшін мамандандырылған топтар жұмыс істейтін болады. Бұл ретте, кешкі уақытта ересектерге 

арналған сағаттар, жалпы күштік сауықтыру даярлығы залдарында көзделген.

Салынады: 2023-2025 жж - 9 ДСК, 2026-2030 - 15 ДСК.

Мұндай спорт объектілерінің ашылуы шұғылданушылардың сандық қамтуын кемінде 10 000 адамға 

ұлғайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ спорт алаңдарының тапшылығын 100 000 шаршы метрге 

айтарлықтай азайтады.

Сондай-ақ, ДСК 3000 қызметші шегінде жаңа жұмыс орындарын ашуды көздейді.

Әрбір іске қосылған ДСК - бұл спортпен шұғылдану және қала тұрғындарының салауатты өмір салтын 

ұстануы үшін жақын орналасқан спорт объектісі, нәтижесінде халық арасында спорт алаңдарының 

жетіспеушілігіне әлеуметтік наразылықты айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.
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Өзге де ірі спорт объектілерін салу: 5 000 

көрерменге арналған жеңіл атлетика манежі , 

жабық мұз айдындары (3 бірлік), гимнастикаға 

арналған манеж

СБ, ҚБ, ЖҚБ, 

Аудан 

әкімдіктері

2023 - 2026 ЖСҚ әзірлеу 100 ЖСҚ әзірлеу 150 Құрылыс 7 000 Құрылыс 5 000 12 250 12 250

Халықтың спорттық 

инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілуі 1 

000 адамға 75% 

дейін

Сапалы спорттық инфрақұрылым салу қала тұрғындарына, әсіресе балаларға дәстүрлі спорт 

түрлерімен айналысуға, қалалық спорттық іс-шараларға қатысуға қосымша мүмкіндіктер береді. Дене 

шынықтыру және спортпен шұғылдану үшін таңдау мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Мұз айдындары 

мен тегіс жеңіл атлетикалық манеждердің қолданыстағы инфрақұрылымына түсетін жүктемені 

айтарлықтай азайтады. Әрбір кешеннің ауданы кемінде 2000 шаршы метрді құрайды. 10 спорт түрінен 

сабақ алу үшін қарастырылған. Орташа күнделікті тиістілік күніне кемінде 200 спортшыны құрайды. 

Барлық жас санаттарына арналған. Спортпен шұғылданушылар санының жалпы өсу әлеуеті жылына 

кемінде 2000 споршыны құрайды.

Жеңіл атлетика манежі: 2023 жылы - ЖСҚ әзірлеу, 2024 жылы құрылыс салу

Мұз айдындары: 2024 жылы - ЖСҚ әзірлеу, 2024-2025 жылдары құрылыс салу

Гимнастикаға арналған манеж: 2024 жылы - ЖСҚ әзірлеу, 2024-2025 жылдары құрылыс салу
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Орталық стадионды халықаралық стандарттар 

бойынша 40 мыңға орынға жаңғырту. 

СБ, ҚБ
2023 - 2026 ЖСҚ әзірлеу 250 ЖСҚ әзірлеу 12 500 Құрылыс 13 500 Құрылыс 12 000 38 250 38 250

Халықтың спорттық 

инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілуі            

1 000 адамға 80% дейін

Қала үшін маңызды ірі спорт объектісін жаңғырту кәсіби және әуесқой футболды дамытуға жаңа 

серпін береді, сондай-ақ астана тұрғындары мен қонақтарына қызмет көрсету мүмкіндіктерін едәуір 

кеңейтеді және халықаралық деңгейдегі спорттық турнирлерді өткізу бойынша халықаралық 

федерацияларды тартады.

Күнделікті өткізу қабілеті 500 спортшыны құрайды, ал қатысушылардың сандық қамтуы кемінде 5000 

адамға артады. Оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін мамандандырылған топтар 

жұмыс істейтін болады. 

Орталық стадион: 2023 жылы - ЖСҚ әзірлеу.

34 "Медеу" БТМА жаңғырту
СБ, ҚБ

2023 - 2027 ЖСҚ әзірлеу 125 ЖСҚ әзірлеу 125 Құрылыс 6 000 Құрылыс 6 000 12 250 12 250

Халықтың спорттық 

инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілуі            

1 000 адамға 80% дейін

Қала үшін маңызды ірі спорт объектісін жаңғырту кәсіби және әуесқой мәнерлеп сырғанау мен 

конькимен сырғанау спортын дамытуда жаңа серпін береді, сондай-ақ астана тұрғындары мен 

қонақтарына қызмет көрсетуде биік таудағы мұз айдынының мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді, сондай-

ақ қысқы спорт түрлері бойынша халықаралық деңгейдегі спорттық турнирлерді өткізу бойынша 

халықаралық федерацияларды тартады.

Күнделікті өткізу қабілеті 500-2000 спортшыны құрайды, ал қатысушылардың сандық қамтуы кемінде 

5000 адамға ұлғаяды. Оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін мамандандырылған 

топтар жұмыс істейтін болады.

Медеу БТСК: 2023-2024 жылы - ЖСҚ әзерлеу.

Құрылыс сомасы ЖСҚ әзірленгеннен кейін нақтыланады
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Көшедегі спорттық инфрақұрылым объектілерін 

салу: халықаралық федерациялардың 

талаптарына сәйкес келетін жылжымалы 

скейтпарк (2 бірлік) және скалодром; FIBA 

талаптарына жауап беретін мінбелері бар 

жылжымалы алаңды (4 бірлік) қоса алғанда, 

стритбол алаңдары (16 бірлік); басқа көше 

объектілері - BMX трассалары (8 бірлік) және 

Open Air / Workout алаңдары (28 бірлік)

СБ, ЖҚБ, 

Аудан 

әкімдіктері

2023 - 2025 Құрылыс 790 Құрылыс 230 Құрылыс 280 1 300 1 300

Жылжымалы 

скейтпарк (2 бірлік), 

скалодром (1 бірлік), 

стритбол алаңдары 

(16 бірлік), оның 

ішінде мінбелері бар 

жылжымалы алаң (4 

бірлік), BMX 

трассалары (8 

бірлік), Open Air / 

Workout алаңдары 

(28 бірлік)

Скейтпарк пен скалодром, сондай-ақ халықаралық федерациялардың талаптарына жауап беретін 

стритбол алаңын салу олимпиадалық бағдарламаға кіретін осы қолжетімді және перспективалы көше 

спорт түрлеріне қызығушылықты айтарлықтай арттыруға және қалада кез келген деңгейдегі 

халықаралық жарыстарды қабылдауға, спорт жұлдыздарын шақыруға, көше спорт түрлерін танымал 

етуге және дамытуға,  сондай-ақ оқиғалық туризмнің дамуына өз үлесін қосуға мүмкіндік береді.

Көшедегі спорт алаңдары - бұл әмбебап көпфункционалды объектілер. Бір алаң 5-тен 10-ға дейінгі 

спорт түрлеріне арналған.

Объектілердің орташа күнделікті жүктемесі маусымға байланысты күніне кемінде 1000 спортшыны 

құрайды. Барлық жас санаттарына арналған. Жаттығушылардың жалпы өсу әлеуеті жылына кемінде 

5000 спортшыны құрайды

36
Маңызды халықаралық спорттық жарыстар мен 

жоғары деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастыру
СБ 2023 - 2025 1 480 2 760 2 340 1 500 8 080 8 080

Рейтингтік іс-шаралар, Олимпиадалар мен Әлем кубоктарына іріктеу турлары, чемпионаттар мен 

Әлем кубоктары ("Tour of Almaty" веложарысы, FIBA 3*3 баскетболы, спорттық өрмелеу, көше және 

эспорт, жеңіл атлетика және су спорты, үстел теннисі, шахмат, гимнастика, күрес, дзюдо, конькимен 

жүгіру спорты және т.б.)

36.1 Үлкен теннистен АТР 500 турнирі СБ 2023 Жыл бойы 865 865 865

32-64 

қатысушыларды 

қамту    

ATР 500 (Association of Tennis Professionals) – әлемдік теннистің беделді жарыстары, планетаның ең 

мықты теннисшілерін жинайтын халықаралық турнирлердің үшінші маңызды сериясы. ATР 500 

турнирінің жұлдызды құрамы әлемнің түкпір-түкпірінен миллиондаған жанкүйерлерді жинайды.

2 миллионнан астам адамнан тұратын көрермендер аудиториясы;  әлеуметтік медиада 1 миллионнан 

астам фолловерлар; 2 миллион минуттан астам тікелей эфирді қарау; 30-дан астам елдің 

аудиториясын қамту

36.2

FIBA 3*3 Asia Zone Qualification/Subzone Quest. FIBA 

халықаралық баскетбол жарысы 3 * 3 quest Asia 

сериясы

СБ 2023 Жыл бойы 133 133 133

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

150 адамды 

құрайды.  

Қамту: 150 қатысушы, жарыстардағы көрермен саны 20-30 000 адам; оnline көрермендер аудиториясы 

шамамен 3 млн адам. (әлеуметтік желі, QAZSPORT ТК, стримингтік платформа)

36.3

Фристайл-могул және фристайл-акробатика 

бойынша 2022-2023 жылғы Әлем Кубогының гранд 

финалы

СБ 2023 Жыл бойы 200 200 200

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

100 адамды 

құрайды.

Қамту: 100 қатысушы, жарыстардағы көрермен саны 5000 адам; оnline көрермендер аудиториясы 

шамамен 3 млн адам. (әлеуметтік желі, QAZSPORT ТК, стримингтік платформа)

36.4

Медеу - Шымбұлақ маршруты бойынша Alatau Run 

Жыл сайынғы халықаралық жарысы және 

веложарысы

СБ 2023 - 2025 82 130 140 352 352

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

3000 адамды 

құрайды.

Қамту: 3000-нан астам қатысушы, көрермендер саны 50000 адамнан асады (Kazsport ТК, стриминг)

Дене шынықтыру және спорт қалалықтардың салауатты өмір салтының негізгі құрамдас бөлігі ретінде
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36.5
Almaty Сity Games спорттың ойын түрлері бойынша 

жарыстар
СБ 2023 - 2025 100 100 100 300 300

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

1000 адамды 

құрайды.

Қала шығындарды ішінара қаржыландыра отырып, ойындарды өткізуге жәрдемдеседі, қаражаттың 

көп бөлігі жеке инвесторлардан тартылатын болады. Ойын спортының 5 түрі - шағын футбол, 

баскетбол, волейбол, киберспорт, үстел теннисі, сондай-ақ жүзу. Жыл бойы өткізіледі. Қамту: 1 000-

нан астам атлет, көрермендер аудиториясы 1 млн. адамнан асады; әлеуметтік медиада 0,5 

миллионнан астам фолловерлар.   

36.6 Ironman Almaty СБ 2023 - 2025 100 100 100 300 300

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

1000 адамды 

құрайды.

Қала шығындарды ішінара қаржыландыра отырып, ойындарды өткізуге жәрдемдеседі, қаражаттың 

көп бөлігі жеке инвесторлардан тартылатын болады. Қамту: 1000 спортшы, көрермендер аудиториясы 

1 млн. адам.

36.7

Almaty Mountain Sports Games

тауда болу экомәдениеті мен қауіпсіздік элементтері 

бар таудағы спорт түрлері бойынша жарыстар

СБ 2024 Жыл бойы 160 160 160

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

7000 адамды 

құрайды. 

Спорттың 8 түрі бойынша іс-шаралар топтамасы және шеберлік-сыныптар,

Қамту: 7000-нан астам қатысушы, көрермендер аудиториясы 30 000-нан астам адам. (Kazsport ТК, 

стриминг).

36.8
Киберспорттан Халықаралық турнир

Minor деңгейіндегі турнир
СБ 2024 Жыл бойы 270 270 270

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

100 адамды 

құрайды.

1 спорт түрі, Қамту: 100-ден астам спортшы, көрермендер аудиториясы 2 миллионнан астам адам;  

әлеуметтік медиада 1 миллионнан астам фолловерлер; 2 миллион минуттан астам тікелей эфир 

қаралымдары; 30-дан астам елдің аудиториясын қамту

36.9

FISE Action Sports Festival World Series 2025 

UCI қолдауымен экстремалды спорт фестивалі 

(Олимпиада ойындарына іріктеу жарыстарының бір 

бөлігі болады)

СБ 2024 Жыл бойы 2 000 2 000 2000

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

200 адамды 

құрайды.

1 кешенді мультиспорттық іс-шара қосымша өтінім беру шараларын талап етеді. 2 спорт түрі, 3 бағыт, 

оның ішінде 2 олимпиадалық; 200-ден астам спортшы; қажет болған жағдайда спорттық бағдарлама 

ұлғайтылуы мүмкін. 30 000-нан астам көрермен; 50 миллион адамнан астам аудитория; әлеуметтік 

медиада 5 миллионнан астам фолловерлер; 70-тен астам елдің аудиториясын қамту

36.10

World Urban Games Дүниежүзілік қалалық Ойындар - 

 GAISF қамқорлығымен қалалық экстремалды спорт 

түрлерінен мультиспорттық турнир

СБ 2025 Жыл бойы 2 000 2 000 2000

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

400 адамды 

құрайды.

1 кешенді мультиспорттық іс-шара қосымша өтінім беру іс-шараларын талап етеді; қамту: 400-600 

спортшы, көрермендер аудиториясы 10 млн. астам адам (Eurosport ТК); әлеуметтік медиада 6,7 млн. 

астам фолловерлер; 2 млн. мин астам тікелей эфир қаралымдары; 75-тен астам елдің аудиториясын 

қамту

36.11

SportAccord Asia ХОК өкілдерінің қатысуымен ең ірі 

өңірлік (Азия) спорт және спорт индустриясының 

саммиті

СБ 2026 Жыл бойы 1 500 1 500 1500

Қатысушыларды 

қамту кем дегенде 

500 адамды 

құрайды.

Өңірдің және бүкіл әлемнің спорттық элитасы қатысатын спорт индустриясының ең ірі өңірлік іс-

шарасы (ХОК, әлемнің жетекші спорт ұйымдары, 100-ден астам халықаралық спорт федерациялары. 

Қамту: 500-ден астам қатысушы, 400-ге жуық ұйым; қала қонақүйлерінде 2000 адам/түн асады.

Дене шынықтыру және спорт қалалықтардың 

салауатты өмір салтының негізгі құрамдас бөлігі 

ретінде бөлімі бойынша қорытынды

6 913 23 265 33 120 62 000 125 298 125 298

ЖАСТАРДЫ, МӘДЕНИЕТ ПЕН СПОРТТЫ 

ДАМЫТУДЫ ҚОЛДАУ БЛОГЫ БОЙЫНША 

БАРЛЫҒЫ

39 76 450 121 720 122 640 301 866 622 715 272 914 349 801

* - қаржыландыру көлемі жобаларды іске асыру барысында түзетілуі мүмкін


