
Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржылан

дыру, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

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

1
Мүгедектікті ескерту және алдын алу 

институтын қалыптастыру

ҚДСБ

ЖҚжӘББ

ББ

2023-2030 1 350 1 361 1 399 2 434 6 544 6 544

1.1

Ұрықтың туа біткен даму ақауларын ерте 

диагностикалау үшін жүкті әйелдерге 

пренаталдық скрининг (бірінші кезең) жүргізу. 

Мақсаты МСАК деңгейінде диагностикалық 

кабинеттер құру (бірыңғай стандарт бойынша 

заманауи жабдықтармен жарақтандыру)

ҚДСБ 2023-2025

12 емхананы 

ультрадыбыстық 

аппаратпен 

жарақтандыру

500

12 емхананы 

ультрадыбысты

қ аппаратпен 

жарақтандыру

500

12 емхананы 

ультрадыбыстық 

 аппаратпен 

жарақтандыру

500 1 500 1 500

Медициналық мекемелердің амбулаториялық буынының жаңа форматын 

енгізу. Жүкті әйелдерге пренаталды скринингке арналған кабинет 

қарастырылған (ұрықтың туа біткен ақауларын ерте диагностикалау үшін 

ультрадыбысты жабдықтау).

Пренаталды скринингтің бірінші кезеңін МСАК деңгейінде жүргізу, 

скринингтің клиникалық хаттамаларының алгоритміне сәйкес даму 

ақаулары анықталған кезде науқас ұрықты қорғау орталығына (пренаталды 

скринингтің екінші кезеңі) жіберіледі.

1.2

Ұрықтың туа біткен даму ақауларын ерте 

диагностикалау үшін жүкті әйелдерді 

пренаталды скринингтің екінші кезеңін жүргізу 

мақсатында Педиатрия және балалар 

кардиохирургиясы орталығы (ұрықты қорғау 

орталығы) деңгейінде диагностикалық 

кабинеттер құру

ҚДСБ 2023-2025

2 ультрадыбыстық 

аппаратпен 

жарақтандыру

250

2 

ультрадыбысты

қ аппаратпен 

жарақтандыру

250

2 

ультрадыбыстық 

 аппаратпен 

жарақтандыру

250 750 750

Балалар мен педиатриялық ауруханалар орталығы деңгейінде жүктілікті 

басқарудың одан әрі тактикасы, туғаннан кейінгі балалардағы даму 

ақауларын ерте түзету мәселелерін шешу үшін Педиатрия және балалар 

кардиохирургиясы орталығы деңгейінде консилиумдар құру

1.3

Емханалар мен перзентханалар базасында 

катамнез кабинеттерінде жұмыс істеу үшін 

мамандарды оқыту (әзірленген оқыту 

әдістемесіне сәйкес)

ҚДСБ 2023-2030
 кемінде 150 

адамды оқыту
250

 кемінде 150 

адамды оқыту
250

 кемінде 150 

адамды оқыту
250

 жылына 

кемінде 150 

адамды оқыту

250 1 000 1 000

Мамандарды оқыту: әрбір емхана мен перзентханадан кемінде 3 маман, 

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

базасында, Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебінде кемінде 2 маман 

(балалардағы даму ақауларын динамикалық бақылау және анықтаудың, 

ерте түзетудің сертификатталған бағдарламалары бойынша).

1.4

ЖОО-ның медициналық кафедраларының 

мамандарын тарта отырып, катамнез 

кабинеттерінің мамандары үшін (неонатологтар, 

реабилитологтар және психологтар) "Ұрықты 

қорғау орталығы" (Педиатрия және балалар 

кардиохирургиясы орталығы) базасында оқу-

әдістемелік орталығын ұйымдастыру

ҚДСБ 2023-2025
100 адамды

оқыту
50

50 адамды

оқыту
40 30 25 115 115

Жоғары оқу орындарының кафедра қызметкерлерімен бірлесіп, 

силлабустар, тақырыптар, катамнез кабинеттерінің мамандарын оқыту 

кестелерін әзірлеу. Жұмыс орындарында практикалық дағдыларды енгізу.

1.5

Педиатрия және балалар кардиохирургиясы 

орталығы, ҚПО базасында катамнез 

кабинеттерін құру және дамыту

ҚДСБ 2023-2030 2 кабинет ашу
2 кабинеттің 

жұмыс істеуі

2 кабинеттің 

жұмыс істеуі

2 кабинеттің 

жұмыс істеуі

денсаулық сақтау 

мекемелерінің өз 

қаржыландыру 

шеңберінде 

жарақтандыру

Даму кемістігі бар және шала туылған нәрестелерді катамнез кабинеттері 

арқылы уақтылы өткізу: 

- даму ақауларын түзету (жедел және консервативті емдеу); 

- әрбір жаңа туған нәресте үшін жеке оңалту жоспарын жасау, мониторинг 

және одан әрі бақылау; 

- сабақтастық шеңберіндегі жұмыс (перзентханалар мен емханалар 

арасында).

1.6

8 аудандық емханада (аудандық медициналық 

ұйымдар базасында) катамнез кабинеттерін құру 

және дамыту

ҚДСБ 2023-2030 8 кабинет ашу

8 кабинет ашу 

(барлығы 16 

кабинет)

8 кабинет ашу 

(барлығы 24 

кабинет)

8 кабинет ашу 

(барлығы 32 

кабинет)

денсаулық сақтау 

мекемелерінің өз 

қаржыландыру 

шеңберінде 

жарақтандыру

Әрбір аудандық емханада одан әрі динамикалық бақылау, мониторинг, 

оңалту және балаларың (шала туылған, мүмкіндігі шектеулі) және олардың 

ата-аналарын психоәлеуметтік бейімдеу үшін катамнез кабинеттері жұмыс 

істейтін болады

1.7
"Ұрықты қорғау орталығы" үшін ПжБКО-ны 

күрделі жөндеу
ҚДСБ 2023

Ұрықты қорғау 

орталығын ашу

Қаржыландыру 

"Барлығына 

қолжетімді және 

сапалы медицина" 

бөлімінде 

көрсетілген

1.7.1

Педиатрия және балалар кардиохирургиясы 

орталығын күрделі жөндеу ( қаржыландыру 

"Әрбір адам үшін қолжетімді және сапалы 

медицина" бөлімінде көрсетілген )

ҚДСБ 

ҚБ
2023

Объектіні 2023 

жылғы 4-тоқсанда 

тапсыру

Қаржыландыру 

"Барлығына 

қолжетімді және 

сапалы медицина" 

бөлімінде 

көрсетілген

1.7.2
Ұрықты қорғау орталығын жабдықтау 

(Қамқорлық жобасы шеңберінде)
ҚДСБ  2023

2023 жылғы 3-

тоқсанда

Жабдықтарды сатып алуды қаржыландыру "Қамқорлық ерте оңалту" 

жобасы шеңберінде жоспарлануда.

1.8
Ерте араласу қызметін кеңейту (медициналық 

оңалтудан кейінгі әлеуметтік оңалту):

1.8.1

Ерте араласудың оқу-әдістемелік және 

практикалық орталығының ашылуы және жұмыс 

істеуі

1 орталықты ашу
1 орталықтың 

жұмыс істеуі

1 орталықтың 

жұмыс істеуі

1 орталықтың 

жұмыс істеуі

1.8.2
Қаланың аудандары бойынша ерте араласу 

бөлімшелерін көбейту
1 бөлімшені ашу

1 бөлімшені 

ашу (барлығы 2 

бөлімше)

2 бөлімшені ашу 

(барлығы 4 

бөлімше)

4 бөлімшені 

ашу (барлығы 8 

бөлімше)

2

Мүгедектігі бар адамдар үшін оңалту 

құралдары мен қызметтерінің сапасын 

арттыру

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030 9 773 14 798 10 875 54 510 89 956 89 956 

2.1

Техникалық оңалту құралдарына (ТОҚ) және 

құралдарды/қызметтерді жеткізушілерге 

бірыңғай, жақсартылған талаптарды айқындау 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу 

және бекіту

ЖҚӘББ 2023
2 әдістемелік 

ұсынымды бекіту

Әдістемелік ұсыныстарға мыналар кіреді:

- оңалтудың техникалық құралдары мен әлеуметтік қызметтердің 

жақсартылған параметрлері (базалық) ;

- оңалтудың қажетті құралдарының оңтайландырылған тізбесі;

- мүгедектігі бар адамдарға арналған құралдар мен қызметтерді 

жеткізушілерге қойылатын бірыңғай талаптар.

(2023 жылы 1-тоқсанда пайдалануға беру. ЕжХӘҚМ-мен келісу. Өңірлер 

бойынша тираждау)

2.2

Мүгедектігі бар адамдарды сапалы техникалық 

оңалту құралдарымен және әлеуметтік 

қызметтермен қамтуды ұлғайту

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030

Мүгедектігі бар 

адамдарды 90% 

қамту

8 308

Мүгедектігі бар 

адамдарды 

95% қамту

8 308

Мүгедектігі бар 

адамдарды 

100% қамту

8 500

Мүгедектігі бар 

адамдарды 

100% қамту

42 500 67 616 67 616
Жеке оңалту бағдарламаларына сәйкес жоғалған қабілеттің орнын толық 

толтыруды жүзеге асыру

2.3
Оңалтудың инновациялық (қымбат) техникалық 

құралдарымен қамтамасыз ету

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030

кемінде 370 

адамды қамту
1 390

кемінде 370 

адамды қамту
1 390

кемінде 370 

адамды қамту
1 463

кемінде 370 

адамды қамту
7 410 11 653 11 653

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту - 

кемінде 89,1 мың адам

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту үлесі:

- 2023 - 90%;

- 2024 ж. - 95%;

- 2025 ж. - 100%

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту 

кемінде 156,3 мың 

адам

2026-2030 жж. 

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту 

үлесі - 100%

Мүгедектігі бар адамдарды инновациялық техникалық орнын толтыру 

құралдарымен қамтамасыз ету:

2023 жылдың 1-тоқсаны - өтінімдерді жинау, аса мұқтаждар тізілімін 

қалыптастыру, есеп жүргізу. 

2023 жылдың 2-тоқсаны - сатып алуды жүзеге асыру.

Әлеуметтік орнықтылық және тұрақтылық

Алматыда инклюзивті орта құру

"Мүгедектігі бар 6,6 

мыңнан астам адамды 

қамту.

Мүгедектікті азайту:

2023 жылы - 2%ға;

2024 жылы - 4%ға;

2025 жылы - 6%ға"

"Мүгедектігі бар 25,3 

мыңнан астам 

адамды қамту.

Мүгедектікті азайту:

2026 жылы - 8% ға

2027 жылы - 8% ға

2028 жылы - 10% ға

2029 жылы - 10% ға

2030 жылы - 10% ға

374 2 184 3 179 3 179

"Ерте араласу орталығы" базасындағы әлеуметтік оңалту:

- әлеуметтік көмек бөлімшесі арқылы дамуында кідірісі анықталған 

балаларды уақтылы әлеуметтік абилитациялау және оңалту; 

- оқу-әдістемелік бөлімше арқылы балалардың оңалту құралдары мен 

әлеуметтік қызметтерге қажеттілігін бағалау.

2023 жылғы 1-тоқсанда 1 бөлімше ашу, 2-жартыжылдықта 1 бөлімше ашу.

Туа біткен даму кемістігі бар балаларды, мүмкіндігі шектеулі балаларды 

ерте оңалту үшін мамандандырылған кабинеттер ашу. Балалар арасында 

мүгедектікті азайтуға мүмкіндік береді.

ЖҚӘББ

ҚДСБ

ББ

2023-2030 300 321

Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасын және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективаларды «Алматыда инклюзивті орта құру», «Сапалы білім беру», «Барлығына қолжетімді және сапалы медицина»  бөлімдері 

бойынша іске асыру жөніндегі жол картасы 

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жобаның сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)
№ Жобаның атауы
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Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржылан

дыру, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

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

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жобаның сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)
№ Жобаның атауы

Ж
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2.3.1
Балаларды электр жетегі бар мүгедектер 

арбаларымен қамтамасыз ету

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030

кемінде 200 

адамды қамту
300

кемінде 200 

адамды қамту
300

кемінде 200 

адамды қамту
321

кемінде 200 

адамды қамту
1 615 2 536 2 536

2.3.2

Жаңа технологиялар бойынша протездік-

ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету 

(аяқтың, қолдың, жіліншіктің, жамбастың 

протездері және т.б.)

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030

кемінде 150 

адамды қамту
1 050

кемінде 150 

адамды қамту
1 050

кемінде 150 

адамды қамту
1 100

кемінде 150 

адамды қамту
5 575 8 775 8 775

2.3.3
Сүйек өткізгіштігі бар есту аппараттарымен және 

сөйлеу процессорларымен қамтамасыз ету

ЖҚӘББ

аудан әкімдері
2023-2030

кемінде 20 адамды 

қамту
40

кемінде 20 

адамды қамту
40

кемінде 20 

адамды қамту
42

кемінде 20 

адамды қамту
220 342 342

2.4

Халықаралық стандарттарға сәйкес 18 жасқа 

дейінгі мүгедек балаларға арналған әлеуметтік 

қызметтер орталығын салу ("Шығыс қақпасы" 

полиорталығы)

ҚБ

ЖҚӘББ, ЖҚБ
2023-2030 ЖСҚ әзірлеу 75 Орталықты құру 5 100

Құрылысты 

аяқтау
912

Орталықтың 

жұмыс істеуі
4 600 10 687 10 687

Жылына кемінде 120 

мүгедек баланы қамту

Жылына кемінде 

150 мүгедек баланы 

қамту

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің 8 түрін толыққанды көрсету үшін барлық 

жайлылықты көздей отырып, халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 

психоневрологиялық патологиясы бар және ОДА бұзылған балаларға 

арналған әлеуметтік қызметтер орталығын салу.

Орталықта мәдени, спорттық іс-шараларды өткізу үшін қажетті жағдайлар 

көзделетін болады.

Орталық "Сенім" ӘҚО тәрбиеленушілеріне арналған

3

Кедергісіз ортаны (қалалық инфрақұрылым 

объектілерінің қолжетімділігін) қамтамасыз 

ету үшін жағдайлар жасау

2023-2030 340 1 540 1 567 6 912 10 358 10 358 

3.1.

2030 жылға дейін қолжетімділік инфрақұрылым 

объектілеріне  қалалық бағдарламаны әзірлеу 

және бекіту:

2023-2030
Бағдарламаны 

бекіту
340 1 540 1 567 6 912 10 358 10 358

Кезеңдік шаралар мен жауапты тұлғаларды нақты анықтай отырып, 

кедергісіз орта құру жөніндегі мақсаттарға қол жеткізу. 2023 жылдың 1-

тоқсанында бағдарламаны бекіту. 

3.1.1

2019 жылға дейін пайдалануға берілген (ҚР ЕЖ 

3.06-101-2012 сәйкес емес) объектілерді (оның 

ішінде көппәтерлі тұрғын үйлерді) сәйкестендіру 

КИДБ

аудан әкімдері 

ҚЖжУБ

ЖҚӘББ

ЕӘҚжКҚКД

2023-2030
Пандустар орнату - 

кемінде 500 объект
300

Пандустар 

орнату -  

кемінде 500 

объект

318

Пандустар 

орнату - кемінде 

500 объект

340

Пандустар 

орнату - 

кемінде 2500 

объект

1 950 2 908 2 908

Әлеуметтік объектілерде пандустарды орнату қажеттілігіне талдау жүргізу, 

оның ішінде КТҮ (2023 жылдың 1-жартыжылдығы, бұдан әрі жыл сайын 

қажеттілік бойынша).

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы жиналмалы пандустарды, 

шынжыр табанды көтергіштерді орнату/бөлшектеу бойынша қызметтерді 

сатып алу (2023 жылдың 2-жартыжылдығынан бастап, бұдан әрі жыл 

сайын).

Мүгедектігі бар адамдардың өтінімдеріне сәйкес орнатуды/бөлшектеуді 

жүзеге асыру.

3.1.2

Халықтың қауқары аз топтары үшін 

қолжетімділікті қамтамасыз ету бөлігінде 

инфрақұрылымның жаңа объектілерін 

қабылдауды мемлекеттік органдардың 

бақылауын басқару ("Халықтың қауқары аз 

топтары үшін қолжетімділікті бақылау жөніндегі 

жоспарды" бекіту)

ҚЖжУБ 

ҚБ 

аудан әкімдері 

ЖҚӘББ 

ЕӘҚжКҚКД

2023 Жоспарды бекіту

Жоспардың мазмұны:

1. Тапсыру мерзімдерін көрсете отырып, белгілі бір жылға арналған 

құрылыс объектілерінің (пайдалануға берілуге жататын) тізбесін 

қалыптастыру.

Әлеуметтік қорғау органдарының объектілерді тапсырудың көрсетілген 

мерзімдеріне сәйкес қолжетімділікті қамтамасыз етуді растау үшін 

өтініштердің түсуін тексеруі (актінің 13-тармағы). Өтінімдер болмаған 

жағдайда ЕжӘҚКБД-ға жүгіну).                                                                

2. Мониторингтік топты қалыптастыру

3. Қабылдау актісі бар объектілердің (пайдаланудағы) тізбесін 

қалыптастыру.  

Тізбедегі объектілердің актінің 13-тармағын орындау мониторингі (ҚР 

Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234 

"Объектіні пайдалануға қабылдау актісінің нысанын бекіту туралы" бұйрығы).                                                               

3.1.3

ҰЭМ-ге құрылыс нормаларын өзгерту бөлігінде 

("ҚР құрылыс нормаларын бекіту туралы" 

2016 жылғы 12 шілдедегі № 31-нқ бұйрығы ) 

халықтың қауқары аз топтарына қолжетімсіз 

объектілерді қабылдағаны үшін жауапкершілікті 

күшейту жөнінде ұсыныстар енгізу

ҚЖжУБ  
ҰЭМ-ге ұсыныстар 

енгізу

Халықты әлеуметтік қорғау органдарының келісімінсіз объектілерді 

қабылдағаны үшін жауапкершілікті күшейту бөлігінде "ҚР құрылыс 

нормаларын бекіту туралы" ЕӘҚжКҚК Төрағасының 2016 жылғы 12 

шілдедегі № 31 бұйрығына (объектіні пайдалануға қабылдау актісі 

нысанының 13-тармағы) 2023 жылғы 1-тоқсанда ұсыныстар енгізу.

3.1.4
Мемлекеттік объектілерге түгендеу жүргізу, кейін 

оларды бейімдеу 

Аудан әкімдері 

ЕӘҚжКҚКД,

ЖҚӘББ, ҚБ

2023-2030

1-тоқсан - 

паспорттау

2-тоқсаннан бастап 

қолжетімсіз 

объектілердің 10% 

бейімдеу

40

Қолжетімсіз 

объектілердің 

20% бейімдеу

1 222

Қолжетімсіз 

объектілердің 

30% бейімдеу

1 227

Қолжетімсіз 

объектілердің 

75% бейімдеу

4 962 7 450 7 450

2023 жылдың 1-тоқсанында – бейімделмеген объектілерді паспорттау, одан 

кейін ЖБ-дан қаражат сұрату арқылы құнын есептеу. Сондай-ақ 2022 жылы 

паспортталған объектілерді бейімдеу (бюджет – 39,5 млн. теңге). 2023 

жылдың 2-тоқсанынан бастап – 2023 жылы паспортталған объектілерді 

бейімдеу (паспортталған объектілерге төлем жүргізгеннен кейін қаражатты 

сұрау)

2025 жылға дейін – жиі баратын объектілерді (ХҚО, денсаулық сақтау 

мекемелері, білім беру, спорт және т.б.), 2030 жылға дейін – мәдениет 

объектілерін бейімдеу (қойылымдарды, телебағдарламаларды және т.б. 

таңбаларды орнату және сурдо тіліне аудару). 2030 жылға дейін 

қолданыстағы әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік объектілерді 

мүгедектердің қажеттіліктеріне бейімдеу үлесі 100% құрайды.

3.1.5
Жеке меншіктегі объектілерге түгендеу жүргізіп, 

одан әрі мониторинг жасау

Аудан әкімдері 

ЕжӘҚКД

ЖҚӘББ

2023-2030

20% жеке 

меншіктегі  

объектілерге 

түгендеу және 

мониторинг жүргізу 

25% жеке 

меншіктегі  

объектілерге 

түгендеу және 

мониторинг 

жүргізу 

30% жеке 

меншіктегі  

объектілерге 

түгендеу және 

мониторинг 

жүргізу 

75% жеке 

меншіктегі  

объектілерге 

түгендеу және 

мониторинг 

жүргізу 

2025 жылға дейін – жеке меншіктің әлеуметтік маңызы бар, коммерциялық 

(азық-түлік) объектілерін (білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік сала 

объектілері), 2030 жылға дейін – спорт және мәдениет объектілерін 

түгендеу.

ЕжӘҚКД-мен бірлесіп олардың қолжетімділігіне ай сайынғы мониторингті 

аудандар аясында жүзеге асыру – аудан объектілерінің кемінде 0,5%

4

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа 

орналастыруға және кәсіпкерлік 

бастамаларды қолдауға жәрдемдесу

ЖҚӘББ 2023-2030 775 819 866 5185 7645 7645

4.1

"Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа 

орналастыру үшін өзара қарым-қатынас жүйесін 

қалыптастыру:

- Жеке кәсіпкерлікті жұмыспен қамтыған жұмыс 

берушілерге еңбекақы төлеуді субсидиялау;

- skills.enbek.kz қысқа мерзімді курстары, онлайн-

курстары бойынша бағдарламаларды кеңейту;

- "Ten Qogam" орталықтары арқылы еңбек 

терапиясы бойынша қызметтерді ұйымдастыру

ЖҚжӘББ, 

аудан әкімдері
2023-2030

Кемінде 1,3 мың 

мүгедектігі бар 

адамды қамту

706

Кемінде 1,3 

мың мүгедектігі 

бар адамды 

қамту

749

Кемінде 1,3 мың 

мүгедектігі бар 

адамды қамту

794

Кемінде 1,3 

мың мүгедектігі 

бар адамды 

қамту

4 742 6 991 6 991

Жылына қамту:

- төлемді субсидиялау 

арқылы кемінде 500 

адам

- қысқа мерзімді 

курстарда кемінде 100 

адам

- кемінде 700 адам 

еңбек терапиясымен

Жылына қамту:

- төлемді 

субсидиялау 

арқылы кемінде 500 

адам

- қысқа мерзімді 

курстарда кемінде 

100 адам

- еңбек 

терапиясымен 

кемінде 700 адам 

Мүгедектігі бар еңбекке қабілетті адамдарды жұмыспен қамтуға тарту үлесін 

2025 жылға қарай 26%-дан 31%-ға дейін, 2030 жылға қарай 40%-ға 

субсидияланатын жұмыстарға, қайта оқытуға, еңбек терапиясына жұмысқа 

орналастыру арқылы ұлғайту.

(Жұмыспен қамту орталығы, Enbek.kz порталы, "Ten Qogam" орталығы 

арқылы қызмет көрсету).

4.2

Қолдау шаралары аяқталғаннан кейін тиімділік 

мониторингін жүргізу (мүгедектігі бар адамдарды  

 тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа 

орналастыру үлесі)

ЖҚӘББ

КжИБ

аудан әкімдері

2023-2030
Жұмысқа орналасу 

үлесі кемінде 55%

Жұмысқа 

орналасу үлесі 

кемінде 58%

Жұмысқа 

орналасу үлесі 

кемінде 61%

Жұмысқа 

орналасу үлесі 

кемінде 70%

"Қамту кемінде 2,2 мың 

мүгедектігі бар 

адамдар.

Шаралардан кейін 

жұмысқа орналасу 

үлесі:

- 2023 ж. - 55%;

- 2024 ж. - 58%;

- 2025 ж. - 61%"

Қамту кемінде 4,4 

мың мүгедектігі бар 

адамдар

Кейін жұмысқа 

орналасу үлесі:

- 2026 ж. - 64%;

- 2027 ж. - 67%;

- 2028 ж. - 70%

- 2029 ж. - 70%;

- 2030 ж. - 70%"

"Еңбек нарығы" жүйесі арқылы мүгедектігі бар адамдар шараларын 

аяқтағандарда МЗЖ және  электрондық еңбек шарттарының болуын 

қадағалау арқылы мониторингті жүзеге асыру:

- жұмыс берушілер субсидиялайтын жұмыстардан кейін мүгедектігі бар 

адамдарды тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналасу;

- оқу ұйымдарының қысқа мерзімді курстардан кейін жұмысқа 

орналастыруы;

- "Ten Qogam" орталықтары арқылы жұмысқа орналастыру

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту - 

кемінде 89,1 мың адам

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту үлесі:

- 2023 - 90%;

- 2024 ж. - 95%;

- 2025 ж. - 100%

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту 

кемінде 156,3 мың 

адам

2026-2030 жж. 

МОЖБ-ға сәйкес 

мүгедектігі бар 

адамдарды қамту 

үлесі - 100%

Мүгедектігі бар адамдарды инновациялық техникалық орнын толтыру 

құралдарымен қамтамасыз ету:

2023 жылдың 1-тоқсаны - өтінімдерді жинау, аса мұқтаждар тізілімін 

қалыптастыру, есеп жүргізу. 

2023 жылдың 2-тоқсаны - сатып алуды жүзеге асыру.

Кейін бейімдеуінің 

паспорттпен қамту - 

кемінде 22,5 мың 

объект.

Қалалық 

инфрақұрылым 

объектілерінің үлес 

бейімделуі:

- 2023 ж. - 20%;

- 2024 ж. - 25%;

- 2025 ж. - 30%

Кейін бейімдеу 

арқылы түгендеумен 

қамту - кемінде 33,7 

мың обьект

Қалалық 

инфрақұрылым 

объектілерінің үлес 

бейімделуі:

- 2026 ж. - 35%;

- 2027 ж. - 45%;

- 2028 ж. - 55%

- 2029 ж. - 65%;

- 2030 ж. - 75%



Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржылан

дыру, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

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

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл
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4.3

Бизнесті ашуға жәрдемдесу:

 - кәсіпкерлік негіздеріне оқыту

- гранттар беру

- бизнес-жобалардың іске асырылуын 

бақылау/мониторингілеу

ЖҚӘББ

КжИБ 

аудан әкімдері

2023-2030

100% (қамту 

кемінде 50 

мүгедектігі бар 

адам)

69

100% (қамту 

кемінде 50 

мүгедектігі бар 

адам)

70

100% (қамту 

кемінде 50 

мүгедектігі бар 

адам)

72

100% (қамту 

кемінде 50 

мүгедектігі бар 

адам)

443 654 654
Жылына кемінде 50 

адамды қамту

Жылына кемінде 50 

адамды қамту

Мүгедектігі бар адамдарға өз бизнесін ашу арқылы өз бетінше табыс табуға 

мүмкіндік беру.

Жоспарланған жұмыс:

- 2 апталық онлайн бизнес дағдыларын оқыту;

- комиссияға жіберу. Гранттар беру (400 АЕК дейін, 5 млн. теңге);

- тоқсан сайынғы есептерді тапсыру, ЖК ашу, аударымдардың болуы 

(орталыққа сұрау салу) арқылы бизнестің ашылуын мониторингілеу

Алматыда инклюзивті орта құру бөлімі 

бойынша қорытынды:
12 237 18 517 14 708 69 041 114 503 114 503 

5 Оқушы орындарының тапшылығын азайту ҚБ, ББ 2022-2025 82 658 161 507 51 285 564 200 859 650 164 982 175 261 519 407

Оқушылардың орын 

тапшылығын 5 мыңға 

дейін төмендету. 

Мектептің 50% бір 

ауысымда оқытуға 

көшіру

Оқушылардың орын 

тапшылығын 3 

мыңға дейін 

төмендету. Барлық 

мектепті бір 

ауысымда оқытуға 

көшіру

Бір сыныпқа 25 оқушыға дейін жүктемені азайтуды қамтамасыз ету

5.1 "Жайлы мектеп" ұлттық жобасын іске асыру
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ
2023-2024 55 053 121 912 176 965 1 704 175 261

5.1.1 22 мектеп құрылысы
ББ, ҚБ, ЖҚБ, 

ҚЖжУБ, ЭжСЖБ

Жобалық-

сметалық 

құжаттаманы 

әзірлеу, 3 мектепті 

бұзу және құрылыс 

жұмыстарын 

жүргізу

55 053
22 мектептің 

құрылысы
121 912 176 965 1 704 175 261

 37 100 оқушы орнын 

құру

5.2

2025 жылға дейін (19 905 оқушыға арналған 36 

мектеп) және 2030 жылға дейін 80 600 оқушыға 

арналған 67 мектеп салу бойынша «1000 мектеп 

құрылысы» республикалық жобасын іске асыру

ҚБ, ББ, ЖҚБ 2023-2030 27 605 39 595 51 285

80 600 

орындық 67 

мектеп (Бас 

жоспар 

бойынша)

564 200 682 685 163 278 519 407
19 905 оқушы орнын 

құру

5.2.1

2025 жылға дейін (бюджеттік қаражат есебінен) 4 

375 оқушыға арналған 3 мектеп пен 7 қосалқы 

ғимараттың және 2030 жылға дейін 21 650 

оқушыға арналған 18 мектептің құрылысы.

ҚБ, ББ, ЖҚБ 2023-2030

 1 100 орындық 2 

мектеп және 1500 

орындық 4 қосалқы 

ғимарат

5 700

 1 425 орындық 

3 қосымша

(1 мектеп, 2 

қосалқы 

ғимарат)

4 000

350 орынға 1 

мектеп (1 

қосалқы 

ғимарат)

2 000

21 650 

орындық 18 

мектеп

151 578 163 278 163 278

4375 оқушы орнын

 құру (23-25ж.)

5.2.2
Меморандумдар аясында 5530 мың орындық 7 

мектептің құрылысы
ББ, ЖҚБ 2024-2030

 3 380 орындық 

4 мектеп 
13 690

2 150 орындық 

3 мектеп 
21 905

15 640 

орындық 13 

мектеп

109 466 145 061 145 061
5 530 оқушы орнын 

құру (24-25ж.)

5.2.3

Кемінде 10 мың оқушы орнына арналған 19 жеке 

меншік мектеп ашу үшін жеке инвестицияларды 

тарту шараларын іске асыру

ББ 2023-2030
3 150 орындық 6 

мектеп
21 905

3700 орынға 7 

мектеп 
21 905

3 150 орынға 6 

мектеп
27 380

43310 орындық 

36 мектеп
303 156 374 346 374 346

10 000 оқушы орнын 

құру (23-25ж.)

6
"Мектеп автобустары" жобасын пилоттық 

режимде іске қосу
ББ, ҚМБ 2022-2030

пилоттық 

режимде 100 

автобус

5 200 7 722 оқушы 1 420 12 222 оқушы 4 757 12 222 оқушы 2 477
59 075 оқушы

25 автобус
14 855 28 709 28 709

Мектепке баратын 

жолы қиын 41 

мектептің 12 222 

оқушысын қамту

Мектепке баратын 

жолы қиын 

оқушыларды 

тасымалдауды 

100% қамту

6.1 Автобустартарды сатып алу ҚМБ
пилоттық режимде 

100 автобус
5 200 50 автобус 3 200 25 автобус 1 600 10 000 10 000 150 автобус 175 автобус

6.2 Оқушыларды тасымалдауды ұйымдастыру ББ 7 722 1 420 12 222 1 557 11 042 2 477 59 075 13 255 18 709 18 709

7

Мемлекеттік мектептердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету (қолжетімділікті басқару 

жүйесімен және бейнебақылаумен 

жабдықтау)

ББ, ЦБ, ПД 2023-2025 214 мектеп 1 600 1 650 1 650 4 900 4 900

7.1

Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің сервистік 

моделі аясында 4 компонентті (бейнебақылау 

жүйесі, өрт қауіпсіздігі жүйесі, кіруді басқару 

жүйесі және дабыл түймесі) қамтитын «Бірыңғай 

қауіпсіздік жүйесі» жобасын іске асыру.

ББ 2023-2024
214 

мектеп
1 600 1 650 1 650 4 900 4 900

Мемлекеттік мектеп 

қауіпсіздігін 100%-ке 

қамтамасыз ету

7.2

Алматы қаласы Полиция департаментінің Жедел 

басқару орталығына бейнебақылау жүйесін және 

дабыл түймелерін орналастыру («Алматы – 

смарт қала» тарауындағы 7.8 жобаны қараңыз)

ЦБ, ПД 2023-2024
ОБО ПД-ға 100% 

қосылу

8 Орта білім беру сапасын арттыру ББ 2023-2030 3 819 3 819 3 819 3 041 14 499 14 499

8.1 "Алматы мектептері" стандартын енгізу ББ 2023-2030 45 мектеп 2 119 44 мектеп 2 119 44 мектеп 2 119 44 мектеп 2 141 8 499 8 499

8.1.1
Заманауи пәндік кабинеттерді сатып алу және 

жаңғырту
ББ 2023-2030 168 кабинет 2 119 167 кабинет 2 119 167 кабинет 2 119 187 кабинет 2 141 8 498 8 499

8.2 Үш тілде оқыту бағдарламасын іске асыру ББ 2023-2030 5 мектеп 100 10 мектеп 100 10 мектеп 100 50 мектеп 300 600 600

8.2.1
Жаратылыстану циклі бойынша мұғалімдерді 

ағылшын тілінде оқытуға үйрету
ББ 2023-2030 100 100 100 300 600 600

8.3

Мектеп басшыларын мектеп базасында да, 

шетелде де сертификатталған халықаралық 

менеджмент бағдарламалары бойынша оқыту

ББ 2023-2025 150 басшы 950 150 басшы 950 150 басшы 950 2 850 2 850

Мектеп басшыларының 

100% халықаралық 

стандарт бойынша 

менеджмент 

сертификаттарына ие 

болады

450 басшы (басқару командалары) халықаралық стандарттар бойынша 

басқаруды қайта даярлаудан, әлемнің жетекші мектептерінде 

тағылымдамадан өтеді

8.4

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын, 

цифрлық құзыреттілігін, икемділік дағдыларын 

қалыптастыруын арттыру үшін 

сертификатталған бағдарламалары бойынша 

мұғалімдерді оқыту

ББ 2023-2025 3 000 мұғалім 350 3 000 мұғалім 350 3 000 мұғалім 350 1 050 1 050

Кемінде 90% немесе 9 мың мұғалім халықаралық салыстырмалы 

зерттеулердегі (PISA, TIMSS, PIRLS) дайындық бойынша оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту саласында біліктілікті арттырудан 

өтеді

8.5

Қалалық жаңа технологиялар орталығы 

базасында PISA халықаралық зерттеулер 

аясында мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту және Алматы қаласының 

позициясын нығайту

ББ 2023-2030 169 061 бала 200 177 561 бала 200 186 061 бала 200 194 561 бала 400 1 000 1 000

Мектептердің 100%-ы (5-11 сынып оқушылары) PISA тренажерларына қол 

жеткізе алады және осы зерттеулердегі қаланың позициясын жақсартады, 

сонымен қатар сабақтарда интерактивті мазмұнды қолдану арқылы оқу 

нәтижелерін арттырады

 Мектептердің 100% 

пәндік кабинеттермен 

жабдықталады

 Мектептердің 100% 

пәндік 

кабинеттермен 

жабдықталады

"Алматы мектептері" стандартына сәйкес мектептерді заманауи оқу 

кабинеттерімен жарақтандыру

Қаланың 25 мектебі үш 

тілді оқытуға 

ауыстырылады

Қаланың 50 мектебі 

үш тілді оқытуға 

ауыстырылады

Бұл мектептерде физика, химия, биология, информатика пәндері ағылшын 

тілінде жүргізіледі

Сапалы білім беру

"Тарихи" жинақталған оқушы орындарының тапшылығын жою

Оқушы орындарының ағымдағы тапшылығын реттеу

Оқу орындарына уақтылы және қауіпсіз тасымалдау, қаланың көлік 

трафигіне жүктемені азайту мақсатында 12 222 оқушы контингенті бар 8 

ауданнан 41 мектеп анықталды.

Қаладағы барлық мектептерді басқару жүйесімен (турникеттер), 

бейнебақылау камераларымен және Алматы қалалық ІІД Жедел басқару 

орталығына кіруге болатын дабыл түймелерімен жабдықтау, пайдалануға 

берілгеннен кейін жаңа мектептер қосылады.



Мақсат

Қаржыланд

ыру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржылан

дыру, 

млн тг.

Мақсат
Қаржыландыру, 

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

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026-2030 жыл

Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жобаның сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)
№ Жобаның атауы

Ж
а

у
а

п
т
ы

 

О
р

ы
н

д
а

у
ш

ы
 

(Б
а

с
қ
а

р
м

а
)

М
е

р
з
ім

і 

(ж
о

б
а

н
ы

ң
 

б
а

с
т
а

л
у

ы
 ж

ә
н

е
 

а
я

қ
т
а

л
у

ы
),

 ж
 /
 ж

2022 жыл

8.6

5 мемлекеттік мектепте әлемдік деңгейдегі 

стандарттарға сәйкес IB, A-Level, UWC, American 

Curriculum халықаралық оқыту 

бағдарламаларын енгізу

ББ 2023-2030 5 мектеп 100 100 100 200 500 500

Алматыдағы 5 

мектептің 

мұғалімдері кезең-

кезеңімен 

оқытылады және 

2030 жылға қарай 

бұл мектептер 

әлемдік деңгейдегі 

стандарттарға 

сәйкес халықаралық 

аккредитациядан 

өтеді

9 Қосымша білім беруді дамыту ББ 2023-2024
1350 орындық 2 

орталық
6 452

325 орынға 2 

орталық
5 000 11 452 11 452

9.1

Алатау, Бостандық, Наурызбай және Түрксіб 

аудандарында қосымша білім беруді дамыту 

бойынша 4 заманауи орталық құру (құрылыс, 

пайдалануға беру, құру) 

ҚБ, ББ 2023-2024
1350 орындық 2 

орталық
6 452

325 орынға 2 

орталық
5 000 11 452 11 452

Алатау, Бостандық, Наурызбай және Түрксіб аудандарында 1 725 баланы 

қамти отырып, қосымша білім беруді дамыту бойынша 4 заманауи орталық 

құру.

10

Мектепке дейінгі ұйымдарда "басқарылатын 

тапшылық" қағидаты бойынша кезектілікті 

төмендету

ББ, ҚБ 2022-2030 3050 8 567 23 145 10 275 14 359 59 396 28 426 4 770 26 200

Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытуды 

қамту 97%-ға дейін 

ұлғаяды

Мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқытуды 

қамту 99%-ға дейін 

ұлғаяды

10.1 Мемлекеттік балабақшалар салу ББ, ҚБ, ЖҚБ 2022-2025 3 050
1020 орындық 5 

балабақша
2 531

510 орынға 2 

балабақша
2 000

880 орынға 3 

балабақша
3 000 10 581 10 581

10 мемлекеттік 

балабақша салу 

есебінен 2,4 мың орын 

іске қосылады

2025 жылдан бастап мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 

мемлекеттік білім беру тапсырысын жеке мектепке дейінгі ұйымдарға 

орналастыру жолымен іске асырылатын болады

10.2
Желілік жеке балабақшалар үлесін 10%-ға 

ұлғайту
ББ 2022-2030 30% 30% 40% 100%

Жеке меншік 

балабақшалар желісін 

10%-ке ұлғайту 

есебінен 4,7 мың орын 

енгізіледі

Жеке меншік 

балабақшалар 

желісін 15%-ке 

ұлғайту есебінен 7,0 

мың орын енгізіледі

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидалары бойынша 

жеке МДҰ арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу

10.3
Құрылыс салушылармен Меморандум 

шеңберінде балабақшалар салу

ББ, ҚБ, ЖҚБ, жеке 

құрылысшы
2023-2025

854 орындық 3 

балабақша
3 300

4599 орынға 12 

балабақша
18 400

1117 орынға 4 

балабақша
4 500 26 200 26 200

6,5 мың орны бар 19 

балабақша салынады

3-жақты жасасқан меморандум аясында балабақша құрылысы 

ұйымдастырылады

10.4
Жеке меншік үй ұйымдарында мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орналастыру
ББ 2022-2030 5 000 орын 2 736 5 000 орын 2 745 5 000 орын 2 775 25 000 орын 14 359 22 615 17 845 4 770

15 мың орынға 

мемлекеттік білім беру 

тапсырысын 

орналастыру

25 мың орынға 

мемлекеттік білім 

беру тапсырысын 

орналастыру

40 мың орынға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

11 Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру ББ 2023-2025 967 627 386 1 980 1 980

11.1 Қалалық мектептің ресурстық орталығын құру ББ 2023
2023 жылдың 

бірінші 

жартыжылдығы

30 30 30

Білім берудегі жаңа 

технологиялардың 

қалалық ғылыми-

әдістемелік орталығы 

базасында қалалық 

мектепке дейінгі 

ресурстық орталықты 

ашу

Ресурстық орталық мектепке дейінгі ұйымдарға заманауи және 

инновациялық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді

11.2
Мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларын 

әлемнің жетекші елдерінде оқыту және 

тағылымдамадан өткізу

ББ 2023-2025 97 басшы 230 65 басшы 190 41 басшы 80 500 500
Кемінде 200 басшыны 

оқыту

Мұғалімдер біліктілігін арттыру, мектепке дейінгі білім беру саласындағы 

үздік практикаларға оқыту үшін тағылымдамалар ұйымдастыру

11.3

Педагогтерді оқыту және мектепке дейінгі 

қалалық ресурстық орталықтың базасында 

мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау 

жүйесін енгізу

ББ 2023-2025 2 205 мұғалім 540 1 530 мұғалім 270 765 мұғалім 140 950 950
 4 500 ден астам 

мұғалімді оқытумен 

қамту

Тәжірибелер мен білім беру мазмұнын тарату үшін қауымдастық құру. 

Команданың негізгі бағыттар бойынша тренингі: қоршаған ортаны 

ұйымдастыру, балалармен өзара іс-қимыл, жоспарлау. Ecers мектептерімен 

өзін-өзі бағалау құралы ретінде жұмыс істеу, "қонақты қабылдау" - болашақ 

тағылымдама алаңдарына баруды ұйымдастыру, Алматы қаласындағы 

мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау жүйесін әзірлеу. Алматы 

қаласының мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау үшін сарапшылар 

қауымдастығын оқыту және дайындау.

11.4
Мектепке дейінгі ұйымдарды қоса отырып, 

бірыңғай қалалық дамытушы цифрлық контент 

құру

ББ 2023-2025 196 балабақша 167 201 балабақша 167 203 балабақша 166 500 500

Бірыңғай қалалық 

дамытушы цифрлық 

контентті құрып, 

мектепке дейінгі 

ұйымдарды 100% қосу

Мектепке дейінгі ұйымдарды дамытушы цифрлық контентке - 

математикалық сауаттылық, қарапайым сауаттылық, логикалық ойлау, есте 

сақтау мен ойлауды дамыту саласындағы қазақ, ағылшын және орыс 

тілдеріндегі 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға арналған дамытушы 

контентке қосу

12
Барлық білім алушылар үшін тең қолжетімді 

білімді қамтамасыз ету
ББ 2023-2025 630 530 1 405 2 565 2 565

12.1

Білім берудегі жаңа технологиялардың қалалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы базасында 

қалалық инклюзивті ресурстық орталық (ИРО) 

құру

ББ 2023
2023 жылдың 

бірінші 

жартыжылдығы

20 20 20
Ресурстық орталықты 

ашу

Инклюзивті бағыттағы жұмысты күшейту, сондай-ақ педагогтарға 

әдістемелік көмек көрсету үшін.

12.2
Қаланың жалпы білім беретін мектептерінде 

инклюзивті білім беруді іске асыратын 1200 

педагог үшін біліктілікті арттыру курстарын өткізу

ББ 2023-2025 600 педагог 100 300 педагог 50 300 педагог 50 200 200

Барлық педагогтар 

инклюзивті білім беру 

стандарттарына сәйкес 

сертификаттар алады

Жалпы білім беретін мектептердегі инклюзивті сыныптарда жұмыс істейтін 

педагогтердің біліктілігін арттыру

12.3
Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға 

психологиялық-педагогикалық түзету көмегін 

көрсету моделін жетілдіру

ББ 2023-2025 510 480 1355 2345 2345

Инклюзивті білім 

берудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес 

келетін қазіргі заманғы 

ПМПК және ППТК құру

Білікті көмек алу кезектілігін төмендету, бір баланы тексеруге кететін 

уақытты қысқарту, сондай-ақ балаларды қамтуды арттыру үшін.

12.3.1
ПМПК мен ППТК-ны халықаралық білім беру 

стандарттарына сәйкес заманауи жабдықтармен 

жарақтандыру

ББ 2023-2025 7 ПМПК және ППТК 105
5 ПМПК және 

ППТК
75

5 ПМПК және 

ППТК
75 255 255

17 ПМПК және ППТК 

жабдықтау
Барлық ПМПК және ППТК заманауи жабдықтармен жабдықталатын болады
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12.3.2
ПМПК және ППТК филиалдарын жаңа салынған 

мектептерде кедергісіз қол жеткізудің заманауи 

талаптарына сәйкес ашу

ББ 2023-2025 2 филиал 30 2 филиал 30 2 филиал 30 90 90

ПМПК мен ППТК-ны 

халықаралық 

стандарттарға сәйкес 

келуі

Консультациялық және түзету қызметтерін сапалы көрсету, кезектілікті 

қысқарту және ОБП бар балаларды қамтуды ұлғайту үшін жыл сайын ПМПК 

мен ППТК-нің 3 ғимаратын сатып алу.

12.3.3
Мемлекеттік білім беру тапсырысын жеке түзету 

орталықтарында орналастыру
ББ 2023-2025 375 375 1 250 2 000 2 000

Түзету кабинеттеріндегі 

кезекті жою
Білікті көмек алу кезегін төмендету, сондай-ақ балаларды көбірек қамту үшін.

13
Кәсіптік білімнің еңбек нарығының 

сұраныстарына сәйкестігі
ББ 2022-2030 242 9 645 6 899 413 104 17 303 17 303

Сұранысқа ие 

мамандықтар бойынша 

9-сынып түлектерін 

тегін ТжКБ-мен 100% 

қамту

Қаланы дамыту жоспарындағы мақсаттардың бірі 2025 жылға дейін 9-

сынып түлектері үшін қалада сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін 

ТжКБ-мен 100% қамту. Бірінші кезекте 2025 жылға қарай 9-сынып 

түлектерін тегін ТжКБ-мен 100%-ға дейін қамту жоспарлануда (2022ж. – 

69,3%, 2023ж. – 78,1%, 2024ж. - 87,8%, 2025ж. - 100%).

13.1
Техникалық және технологиялық мемлекеттік 

колледждер базасында орталық құзыреттерді 

құру

ББ 2022-2025 3 орталық 4 орталық 5 орталық 50 6 орталық 50 100 100
18 құзырет орталығын 

ашу

Құзыреттілік орталықтарын ашу мемлекеттік колледждер базасында кәсіптік 

білім берудің инновациялық «хабын» құруға мүмкіндік береді, ол тек осы 

колледждердің студенттерін ғана емес, сонымен қатар ЖОО студенттері 

мен жеке ТжКБ ұйымдарының студенттерін де практикалық оқумен 

қамтиды, өнеркәсiп кәсiпорындары мен оқу орындарының қызметкерлерiн 

қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру, сондай-ақ 

қатысушыларды, сарапшыларды даярлау үшiн оқу-жаттығу жиыны және 

WorldSkills чемпионаттарын өткiзу орны болу. 2024 және 2025 жылдары 

халықаралық салалық талаптарға (стандарттарға) сәйкес келетін 1 құзырет 

орталығы ашылады.

13.2
Халықаралық тағылымдамалар ұйымдастыра 

отырып, өндірістік оқудағы 600 шеберді кәсіптік 

ағылшын тіліне оқыту 

ББ 2023-2025 200 шебер 264 200 шебер 264 200 шебер 272 800 800
Өндірістік оқытудағы 

600 шебер кәсіптік 

ағылшын тілін оқиды 

"Өндірістік оқудағы 600 шебер үшін кәсіптік ағылшын тілін оқыту және 

халықаралық тағылымдамалар" индикаторын іске асыру шеңберінде 

халықаралық тілдік тағылымдамаға жіберу бағдарламасын іске асыру 

жоспарланған: бірінші кезекте Worldskills чемпионатының бас 

сарапшылары, арнайы пәндер оқытушылары және Pre Intermediate 

деңгейінде ағылшын тілін меңгерген өндірістік оқыту жоспарлануда

13.3
22 мемлекеттік колледждің оқыту процесіне 

WorldSkills стандарттарын енгізу
ББ 2023-2025 13 колледж 4 колледж 5 колледж

22 мемлекеттік 

колледжде WorldSkills 

стандарттары енгізіледі

WorldSkills талаптарын (стандарттарын) оқу процесіне енгізу бойынша 

әдістемелік ұсынымдарға сәйкес: ТжКБ білім беру бағдарламаларын 

өзектендіру және WorldSkills талаптарын (стандарттарын) ескере отырып, 

кәсіби модульдердің мазмұнын түзету; WorldSkills талаптары 

(стандарттары) бойынша білім алушылар мен түлектерді аралық және 

қорытынды аттестаттаудан өткізу (демонстрациялық емтихан). 

Қаржыландыру талап етілмейді, іске асыру жан басына шаққандағы 

қаржыландыру шеңберінде жүргізіледі.

13.4 Дуальды оқытуды дамыту ББ 2023-2030 9200 студент 80 10 800 студент 85 14 000 студент 91 20 000 студент 104 360 360

13.4.1 Тәлімгерлік институтын құру ББ 2023-2030 1960 студент 80 2 080 студент 85 2 230 студент 91 2 550 студент 104 360 360
тәлімгерлермен 

қамтылған 8820 студент 

13.4.2  Әлеуметтік серіктестерді дуальды оқытуға тарту
ББ, "Атамекен" 

ӨКП
2023-2030 80 кәсіпорын 85 кәсіпорын 97 кәсіпорын 110 кәсіпорын

Дуальды оқытуға 

қатысатын 

кәсіпорындар санын 

ұлғайту

13.5 Жатақханасы бар 2 мемлекеттік колледж салу ҚБ, ЖҚБ 2022-2024 ЖСҚ әзірлеу 212
Жатақханасы бар 1 

колледж
7 301

Жатақханасы 

бар 1 колледж
4 200 11 713 11 713

2025 жылға қарай Алатау ауданында жобалық қуаты 720 орындық және 300 

төсек-орынға арналған жатақханасы бар "Зерделі" шағын ауданында 

мемлекеттік колледж салу және жобалық қуаты 700 орындық және 300 

төсек-орынға арналған жатақханасы бар мемлекеттік колледж салу

13.6
Басқа өңірлерден келген студенттердің тұруына 

арналған қосымша орындар құру
ҚБ, МАБ 2022-2030 ЖСҚ әзірлеу 30 3 жатақхана 2 000 2 жатақхана 2 300 4 жатақхана 4 330 4 330 5 жатақхана 4 жатақхана

13.6.1 6 жатақхана салу ҚБ, ЖҚБ 2022-2030 ЖСҚ әзірлеу 30 1 жатақхана 2 000 1 жатақхана 2 300 4 жатақхана

құны жер учаскесі 

белгіленгеннен кейін 

анықталады

4 330 4 330 2 жатақхана 4 жатақхана
Мемлекеттік колледждердің аумақтарында және қосымша жер 

учаскелерінде 300 төсек-орындық 6 жатақхана салу

13.6.2
Студенттік жатақханалар үшін бос ғимараттарды 

қайтару, беру және сатып алу
МАБ, ББ 2023-2024 2 жатақхана 1 жатақхана 3 жатақхана

Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі үшін 4 қабатты ғимаратты сатып 

алу, Алматы сән және дизайн колледжі үшін 5 қабатты ғимаратты беру, 

Алматы құрылыс және халық кәсіпшілігі колледжі үшін 4 қабатты ғимаратты 

қайтару.

Сапалы білім беру бөлімі бойынша 

қорытынды
8 492 115 758 207 935 71 711 596 559 1 000 455 274 816 180 031 545 607

14

Алматы қаласындағы барлық МСАК 

ұйымдарын Бірыңғай стандартқа сәйкес 

келтіру

ҚДСБ 2022-2030 1 338 10 422 54 876 54 400 59 200 180 236 133 916 14 000 32 320

14.1
Алматы қаласындағы МСАК ұйымдары үшін 

бірыңғай стандартты әзірлеу және бекіту
ҚДСБ 2022-2023

Бірыңғай 

стандартты әзірлеу

Бірыңғай 

стандартты бекіту

6 жаңа емхананы 

пайдалануға беру 

есебінен медициналық 

қызмет көрсету сапасы 

мен қолжетімділігін 

арттыру

5 жаңа емхананы 

пайдалануға беру 

есебінен 

медициналық 

қызметтер 

көрсетудің сапасы 

мен қолжетімділігін 

арттыру

Пациенттер үшін функционалдылық пен ыңғайлылық есебінен 

медициналық қызметтерді алудың тиімділігін, сапасы мен қолжетімділігін 

арттыру үшін медициналық мекемелердің амбулаториялық буынының жаңа 

форматын енгізу, оның ішінде жүкті әйелдерде ұрықты ерте диагностикалау 

үшін сараптамалық санаттағы жаңа УДЗ аппараттарын қолдана отырып, 

емханаларда катамнез кабинеттерін ашу. Кабинеттер пациенттер ағынының 

қозғалысына сәйкес орналастырылады, сондай-ақ бірыңғай стандарт 

бойынша заманауи жабдықтармен жабдықталады.

14.2
МСАК ұйымдарын Бірыңғай стандартқа 

(құрылыс, қайта құруды) сәйкес келтіру
ҚДСБ 2023-2030 1 338 10 422 54 876 54 400 59 200 180 236 133 916 14 000 32 320

14.2.1

Жетісу ауданында 3 жаңа емхана құру үшін 

сатып алынған 3 әкімшілік ғимаратты қайта 

жаңарту

ҚДСБ, ҚБ, МАБ 

Жетісу 

ауданының 

әкімдігі

2023-2024 ЖСҚ әзірлеу 315
3 ғимаратты 

қайта құру
4 500 4 815 4 815

Сатып алынған 3 

әкімшілік ғимаратты 

күрделі жөндеу

Мемлекеттік 

тапсырыс бойынша 

оқитын 

студенттердің 

кемінде 50% немесе 

20 000 студентті 

дуальды білім 

берумен қамту

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын студенттерді: 2023 

жылғы 23%-дан (9200 студент) 2030 жылы 50%-ға (20 000 студент) дейін 

қамту арқылы дуальды оқытуды кезең-кезеңімен дамыту жоспарлануда

 2 жатақханасы бар 2 колледж

Барлығына қолжетімді және сапалы медицина

Полицентрлік қағидаты бойынша 33 емхана 

салу

Жаңа стандарттарға сәйкес мемлекеттік және жеке емханаларды салу және 

жұмыс істеп тұрған мемлекеттік емханаларды қайта жаңарту, соның ішінде: 

кедергісіз орта, мүгедектер арбасы, бірыңғай стандарттар маңдайшалар, 

жылжымалы есіктер, балаларға, ересектерге, науқастарға және дені сау 

адамдарға арналған бөлек кіреберістер. Пациенттер ағынының 

қозғалысына сәйкес кабинеттердің функционалдығын сақтау. Қоршаулар, 

көгалдандыру, жарықтандыру, автотұрақтармен, бейнебақылаумен және 

ойын алаңдарымен қамту.

300 мыңнан астам адам үшін МСАК қолжетімділігін кеңейту. Қазіргі уақытта 

Жетісу ауданының әкімдігі 2 әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу үшін сатып 

алды, 1 ғимаратты сатып алу жұмыстары жүргізілуде.
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14.2.2

Наурызбай ауданында 500 келушіге 2 емхана,  

200 келушіге 8 ОДА және Алатау ауданында 500 

келушіге 2 емхана + 200 келушіге 6 ОДА, Әуезов 

ауданында 200 келушіге 1 ОДА, Жетісу 

ауданында 200 келушіге 1 ОДА, Медеу 

ауданында 500 келушіге 1 емхана мен  200 

келушіге 3 ОДА және Түрксіб ауданында 340 

келушіге есептелген 1 емхана мен 200 келушіге 3 

ОДА салу

ҚБ, ЖҚБ,   Алатау, 

Әуезов, Жетісу, 

Медеу, 

Наурызбай және 

Түрксіб 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2030

2 ОДА құрылысы 

(Мамыр ш.а., 

Кемел ш.а.) және

6 ЖСҚ әзірлеу

1 338

6 объект құрылысы 

және 2 объектіні 

аяқтау (Мамыр 

ш.а, Кемел ш.а.). 3 

емхананың ЖСҚ 

әзірлеу

8 090

ЖСҚ әзірлеу (5 

емхана) 3 

емхана 

құрылысы

22 300

ЖСҚ әзірлеу (12 

емхана) және 

құрылыс (5 

емхана)

24 480
құрылыс (12 

емхана)
40 000 96 208 57 968 14 000 24 240

16 емхана, оның ішінде 

2 жеке

12 емхана, оның 

ішінде 4 жеке

14.2.3
Алмалы ауданында 2 МСАК және Бостандық 

ауданында 3 МСАК емханаларын салу

ҚБ, ЖҚБ, Алмалы 

және Бостандық 

аудандарының 

әкімдіктері

2024-2025

ЖСҚ әзірлеу 

және 2 МСАК 

құрылысы

8 080

ЖСҚ әзірлеу 

және 3 МСАК 

құрылысы

12 120 20 200 12 120 8 080 5 емхана

14.2.4

Сейсмикалық күшейтумен қайта құру, 

қолданыстағы МСАК нысандарын 

жарақтандыру, күрделі жөндеу, жыл сайын 2025 

жылға дейін жұмыс істеп тұрған 12 МСАК 

нысандарын қайта жаңарту

ҚБ 2023-2026

12 объект бойынша 

ЖСҚ әзірлеу 

және жаңартуды 

бастау

2 017

12 объект 

бойынша ЖСҚ 

әзірлеу 

және 12 объект 

бойынша 

құрылысты 

бастау

19 996

12 нысан 

бойынша ЖСҚ 

әзірлеу 

және 12 нысан 

бойынша 

құрылыстың 

басталуы

17 800
12 нысанды  

жаңарту
19 200 59 013 59 013

15

Қолданыстағы стационарларды 

жарақтандыру, жабдықтау стандартына 

сәйкес кезең-кезеңімен қайта жаңарту, жаңа 

үй-жайларды ұйымдастыру, триаж жүйесі 

бар қабылдау бөлмелерін кіріктіре салу және 

жаңа стационарлар салу (14 көпбейінді 

стационар) 

ҚДСБ 2023-2030 18 303 142 008 143 727 7 400 311 438 107 884 149 554 54 000
10 стационарды 

жаңғырту 4 стационар салу

Полиорталықтық қағидаты бойынша барлық аудандардағы барлық қала 

тұрғындарын уақтылы жоғары технологиялық медициналық көмекпен 

қамтамасыз ету. Негізгі бағыттар бойынша пациенттерге көмек көрсетуді 

дамыту: босандыру, қан айналымы жүйесінің аурулары, онкология, 

жарақаттар және оңалту көмегін көрсету. Жедел жәрдем бригадасының 

стационарға шұғыл жатқызу кезінде алтын сағат ережесін сақтауы. 

Пациенттерді тұрғылықты жері бойынша емханаға жатқызу ағынын қайта 

бөлу есебінен жекелеген бейіндер бойынша түпкілікті жүктемені төмендету

15.1

Жабдықтар мен заманауи медициналық 

техникамен толық жинақталған 500 төсектік 

ОҚКА-ның 4 қабатты жаңа блогын салу (ҚБ 

сұраныс бойынша - 160 млн).

ҚДСБ, ҚБ,  ЖҚБ, 

Бостандық 

ауданының 

әкімдігі

2023-2024 ЖСҚ әзірлеу 160 40 000 40 160 160 40 000

Қабылдау бөлмесі бар 

500 төсектік ОҚКА жаңа 

блогын салу

Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық медициналық көмекті енгізу 

және стационарларда медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту 

мақсатында ескі ғимараттың орнына ОҚКА жаңа ғимаратының құрылысы 

жоспарлануда. Құрылыстың жалпы ауданы - 42 723 ш.м., құрылыс көлемі - 

170 892 текше метр. Құрылыс негізгі ғимараттың артында орналасқан бос 

учаскеде жоспарланған. Құрылыс аяқталғаннан кейін жұмыс істеп тұрған 

ОҚКА ғимаратын бұзу көзделген

15.2

2 аурухананы жаңғырту (№ 7 қалалық 

клиникалық аурухана, № 4 қалалық клиникалық 

аурухана). Бір перзентхананың бас корпусын 

жаңғырту, қайта құру және күрделі жөндеу 

(Қалалық перинаталдық орталық және № 5 

қалалық перзентхана бірлестігі). 2 

перзентхананы (1-перзентхана, 2-перзентхана) 

бұзу және салу. Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы орталығының ғимаратын 

ішінара жөндеп, жаңғырту және «Қамқорлық» 

оңалту орталығына арналған жеке ғимаратты 

(емхананы) күрделі жөндеу. Екінші балалар 

клиникалық ауруханасының қабылдау бөлмесін 

салу.

ҚДСБ, ҚБ,  

Наурызбай,Түрксі

б, Бостандық 

және Әуезов 

аудандарының 

әкімдіктері

2023-2025 12 078 40 531 16 400 7 400 76 409 76 409

2 стационарды (№ 7 

қалалық клиникалық 

аурухана, № 4 қалалық 

клиникалық аурухана) 

және 1 перзентхананы 

(ҚПО) жаңғырту. 

Қалпына келтіру және 

күрделі жөндеу 

жұмыстарымен 

сейсмикалық күшейту – 

1 перзентхана (5-

перзентхана). 2 

перзентхананы (1-

перзентхана, 2-

перзентхана) бұзу және 

салу. Перинатология 

және балалар 

кардиохирургиясы 

орталығының 

ғимаратын ішінара 

жөндеумен жаңғырту 

және «Қамқорлық» 

оңалту орталығына 

арналған жеке 

ғимаратты (емхананы) 

күрделі жөндеу

Қажетті жоғары технологиялық медициналық құрал-жабдықтармен толық 

жарақтандырумен күрделі жөндеу, оның ішінде жедел жәрдем және 

операциялық бөлмелерге арналған таза бөлмелер кешені. Желдету және 

ауаны баптау жүйесін қайта құру. 1938 жылы 2 қабатты ескі ғимаратты бұзу 

(1-перзентхана), 118 төсек-орынға ұлғаятын жаңа заманауи ғимарат салуға 

мүмкіндік береді. 1937 жылы салынған ескі 2 қабатты ғимаратты бұзу (2-

перзентхана) жаңа заманауи ғимарат салуға мүмкіндік береді, ол 118 төсек-

орынға ұлғаяды. Қолда бар ресурстарды тиімді және ұтымды пайдалану 

үшін екі акушерлік стационарды (ҚПО және №5 перзентхана) біріктіру 

ұсынылады

15.2.1

«№7 қалалық клиникалық аурухана» ғимаратын 

ішінара күрделі жөндеуден өткізіп, қажетті 

жоғары технологиялық медициналық құрал-

жабдықтармен толық жарақтандыру арқылы 

жаңғырту.

ҚДСБ 2023-2024

ЖСҚ әзірлеу және 

жаңғырту 2023 

жылдың 4-тоқсаны

5 093 Жаңғырту 11 000 16 093 16 093

«№7 қалалық 

клиникалық аурухана» 

ғимаратын ішінара 

күрделі жөндеуден 

өткізіп, қажетті жоғары 

технологиялық 

медициналық құрал-

жабдықтармен толық 

жарақтандыру арқылы 

жаңғырту.

Қажетті жоғары технологиялық медициналық құрал-жабдықтармен толық 

жарақтандырып, күрделі жөндеу, оның ішінде жедел жәрдем және 

операциялық бөлмелерге арналған таза бөлмелер кешенін салу. Желдету 

және ауаны баптау жүйесін қайта құру.

15.2.2
«№4 қалалық клиникалық аурухана» ғимаратын 

ішінара күрделі жөндеп, жаңғырту.
ҚДСБ 2023

ЖСҚ әзірлеу және 

күрделі жөндеу
2 069 Жаңғырту 5 531 7 600 7 600

№4 Қалалық 

клиникалық 

аурухананы күрделі 

жөндеу

Қажетті жоғары технологиялық медициналық құрал-жабдықтармен толық 

жарақтандырып, күрделі жөндеу, оның ішінде жедел жәрдем және 

операциялық бөлмелерге арналған таза бөлмелер кешенін салу. Желдету 

және ауаны баптау жүйесін қайта құру.

15.2.3
Перинатология және балалар кардиохирургиясы 

орталығы ғимаратын ішінара жөндеп, жаңғырту.
ҚДСБ 2023-2024

ЖСҚ әзірлеу және 

күрделі жөндеуді 

бастау

1 369 күрделі жөндеу 5 000 6 369 6 369

Перинатология және 

балалар 

кардиохирургиясы 

орталығы ғимаратын 

ішінара жөндеумен 

жаңғырту

Медициналық газбен жабдықтау жүйесін қазіргі медициналық көмек 

стандарттарына сәйкестендіру мақсатында жаңғырту. Орталықтың үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету үшін инженерлік желілерді жаңғырту. Іріңді-

септикалық асқынуларды азайту және науқастардың болу ұзақтығын 

қысқарту, бактерияға қарсы препараттарды тұтынуды азайту мақсатында 

оларды халықаралық стандарттарға сәйкестендіру үшін таза кабинеттік 

кешендерді орнатумен операциялық бөлмені (6 блок) қайта құру. 

Неонаталдық кезең патологиясы бар балаларды емізудің екінші кезеңінде 

жаңа туған нәрестелер үшін төсек-орын көлемін 30 төсекке ұлғайту: бұл 

қалалық балалар ауруханаларының жұмысын жеңілдетеді және бала 

денсаулығының көрсеткішін жақсартады.

15.2.4

«Қамқорлық» қорының оңалту орталығына 

арналған жеке ғимаратты (емхананы) күрделі 

жөндеуден өткізу.

ҚДСБ 2023
ЖСҚ әзірлеу және 

күрделі жөндеу
310 310 310

«Қамқорлық» қорының 

оңалту орталығына 

арналған жеке 

ғимаратты (емхананы) 

күрделі жөндеуден 

өткізу

Туа біткен кемістігі бар балаларды, мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте 

оңалтуға арналған мамандандырылған кабинеттер ашу. Бұл балалар 

арасындағы мүгедектікті азайтып, баланың өмір сүру сапасын жақсартады.

15.2.5
2 перзентхананы (1-перзентхана, 2-перзентхана) 

бұзу және салу.
ҚДСБ, ҚБ 2023-2026 ЖСҚ әзірлеу 180 Бұзу және салу 9 000 Бұзу және салу 16 400 құрылыс 7 400 32 980 32 980

2 перзентхананы (1-

перзентхана, 2-

перзентхана) бұзу және 

салу

Перинаталдық патологияны іске асыру қаупі жоғары, жүктіліктің 22-ден 33-

ші аптасына дейінгі мерзімінен бұрын босану + жүктіліктің 6 күні, салмағы 

өте төмен 500,0 және одан жоғары жаңа туған нәрестелердің тууы және 

күтімі кезінде жүкті, босанатын, босанған әйелдерді асқынған жүктілікте 

емдеуге жатқызу үшін перинаталдық көмекті өңірлендірудің екінші 

деңгейінен үшінші деңгейге ауыстыру.

Жаңа стандарттарға сәйкес мемлекеттік және жеке емханаларды салу және 

жұмыс істеп тұрған мемлекеттік емханаларды қайта жаңарту, соның ішінде: 

кедергісіз орта, мүгедектер арбасы, бірыңғай стандарттар маңдайшалар, 

жылжымалы есіктер, балаларға, ересектерге, науқастарға және дені сау 

адамдарға арналған бөлек кіреберістер. Пациенттер ағынының 

қозғалысына сәйкес кабинеттердің функционалдығын сақтау. Қоршаулар, 

көгалдандыру, жарықтандыру, автотұрақтармен, бейнебақылаумен және 

ойын алаңдарымен қамту.

300 мыңнан астам адам үшін МСАК қолжетімділігін кеңейту. Қазіргі уақытта 

Жетісу ауданының әкімдігі 2 әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу үшін сатып 

алды, 1 ғимаратты сатып алу жұмыстары жүргізілуде.

Жұмыс істеп тұрған 36 емхананы қайта 

жаңарту және күрделі жөндеу
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15.2.6

Бір перзентхананың бас корпусын жаңғырту, 

қайта құру және күрделі жөндеу (Қалалық 

перинаталдық орталық және № 5 қалалық 

перзентхана бірлестігі)

ҚДСБ, ҚБ 2023-2025

ЖСҚ әзірлеу, 

сейсмикалық 

күшейту және 

күрделі жөндеу 

2023 жылдың 4-

тоқсаны

3 057

сейсмикалық 

күшейту және 

күрделі жөндеу

10 000 13 057 13 057

No5 перзентхананы 

қалпына келтіру және 

күрделі жөндеу 

жұмыстарымен 

сейсмикалық күшейту

Бұл бірлестік:

- Алматы қаласының босандыру стационарларының желісін оңтайландыру, 

төсек қуатын ұтымды пайдалану есебінен перинаталдық және неонаталдық 

қызметтің сапасы мен қолжетімділігін жақсартады;

- Алатау ауданында 500 төсектік көпбейінді стационар ашылған кезде оның 

құрамында 120 төсектік перзентхана болады, № 5 перзентханада 

физиологиялық босану санын азайтады, бұл кереуеттердің тоқтап қалуына 

және төсек қорының айналымының төмендеуіне әкеледі.

Осыған байланысты екі ұйымның бірігуі:

- ШЖҚ "Қалалық перинаталдық орталық" МКК және ШЖҚ "№5 перзентхана" 

МКК осы қызмет түріне мемлекеттік тапсырысты ақылға қонымды және 

тиімді бөлуге мүмкіндік береді;

- жалпы төсек қуатын арттыра отырып, Біріккен мекеменің төсек 

профильдерін қайта бөлу есебінен науқас және шала туылған тірі туылған 

балаларды күтудің екінші кезеңімен жаңа туған нәрестелер патологиясы 

бөлімшесінің төсек қуатын кеңейтудің бірегей мүмкіндігі болады;

- жаңа туған нәрестелерді ерте оңалту бөлімшесін ашуға мүмкіндік береді;

- неонаталдық офтальмологиялық орталықты ашу және дамыту, бұл жаңа 

туған нәрестелерде ерте кезеңде жоғары мамандандырылған медициналық 

көмек көрсетуді қамтамасыз етеді және балалар арасында мүгедектікті 

азайтады.

15.3

Тұрғылықты жері бойынша науқастарды емдеуге 

жатқызу ағынын қайта бөлу есебінен жекелеген 

бейіндер бойынша түпкілікті жүктемені 

төмендету үшін Медеу ауданында МЖС тетігі 

бойынша 200 төсектік көп бейінді аурухана салу

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ 2023-2025
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
2 000 құрылыс 22 000

құрылыстың 

аяқталуы
30 000 54 000            54 000   

Медеу ауданындағы  

200 төсектік көп бейінді 

аурухана жеке 

инвестиция есебінен 

салынады. 

Қайтарылатын 

қаражаттардың 

өтеулері 

(инвестициялық 

шығындарды өтеу, 

операциялық 

шығындарды өтеу, 

басқару үшін сыйақы) 

жалпы сомасы 2025 

жылдан 2035 жылға 

дейін 106 671 млн 

теңгені құрайды. 

Барлық аудандардың тұрғындары үшін қаланың медициналық 

мекемелерінің қадамдық қолжетімділігін қамтамасыз ету. Пациенттерді 

тұрғылықты жері бойынша емханаға жатқызу ағынын қайта бөлу есебінен 

жекелеген бейіндер бойынша түпкілікті жүктемені төмендету

15.4

Мемлекеттік ұйымдарда жоғары технологиялық 

медициналық көмекті одан әрі дамыту үшін 

Алматы темір жол ауруханасын қайта құру және 

салу, Түрксіб ауданының тұрғындары үшін 

стационарлық көмек көрсету сапасын жақсарту

ҚДСБ, ҚБ, Түрксіб 

ауданының 

әкімдігі

2023-2025 ЖСҚ әзірлеу 100
Қайта құру 

және құрылыс
3 150

Қайта құру және 

құрылыс
24 850 28 100 28 100

2025 жылы АТА-ны 

пайдалануға беру

Жоғары технологиялық медициналық көмекті дамыту амбулаториялық-

емханалық блогы бар бір көп бейінді стационарда ересектер мен балаларға 

мамандандырылған білікті медициналық көмек көрсете отырып, 

стационарлық көмектің қолжетімділігін және сапасын жақсартуды 

қамтамасыз етеді.

АЖТБ базасында перзентхананы, ересектер мен балалар стационарларын 

біріктіру жолымен медициналық кластер құру.

15.5

Алатау ауданындағы көп бейінді стационарларға 

жүктемені азайту және Алатау ауданының 

тұрғындарын сапалы медициналық көмекпен 

қамтамасыз ету үшін 500 төсектік көп бейінді 

клиника салуға ЖСҚ әзірлеу.

ҚР ДСМ, ҚДСБ, 

ҚБ, ЖҚБ, Алатау 

ауданының 

әкімдігі

2023- 2025 ЖСҚ әзірлеу 450 10 000 49 650 60 100 60 100

Алатау ауданындағы 

500 төсектік көп бейінді 

клиника

Қолда бар көп бейінді стационарларға жүктемені азайту, Алатау ауданының 

тұрғындарын сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ету.

15.6

Медеу ауданында сәулелік терапиямен, ПЭТ 

орталығымен, желілік үдеткіштермен және 

сцинтиграфиямен 350 адам қабылдайтын 

емханасы бар 250 төсектік онкологиялық 

орталық салу. Республиканың оңтүстік өңірін 

қамти отырып, онкологиялық науқастардың 

диагностикалаудан және емдеуден өтуін 

қамтамасыз ету.

ҚР ДСМ, ҚДСБ, 

ҚБ, Медеу 

ауданының 

әкімдігі

2023-2025

ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау 

4-тоқсан

1 190 құрылыс 30% 22 827 құрылыс 40% 22 827 46 844 190 46 654
Медеу ауданындағы 

250 төсектік орталық
Қаланы білікті және жоғары білікті онкологиялық көмекпен қамтамасыз ету

15.7

0-ден 18 жасқа дейінгі балаларды медициналық 

оңалту орталығының жұмысын ұйымдастыру 

үшін Абай-Масанчидегі тұрып қалған әкімшілік 

ғимараттың базасын күрделі жөндеп, қайта құру. 

Нысаналы аурулар тобын емдеумен кең 

қамтуды қамтамасыз ету және перинаталдық 

скринингті 250 төсекке кеңейту жолымен 

ақауларды дамытуды азайту арқылы 

сараптамалық кластағы заманауи УДЗ 

аппараттарын қолдану. Оңалту және сәулелік 

диагностика бойынша мамандарды кезең-

кезеңімен оқыту және даярлау.

ҚДСБ, ҚБ 2023 -2024
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
1 300 құрылыс 1 700 3 000 3 000

Абай-Масанчидегі 

балаларды 

медициналық 

оңалту орталығын 

пайдалануға беру

Ауруларды емдеуді кеңінен қамтуды қамтамасыз ету үшін 0-ден 18 жасқа 

дейінгі балаларды оңалтудың бірыңғай орталығын құру. Перинаталдық 

скринингті кеңейту арқылы ақаулардың дамуын азайту үшін туылғаннан 

бастап балаларды ерте диагностикамен қамтуды арттыру

15.8

№2 қалалық балалар клиникалық 

ауруханасындағы ғимаратты бұзып, жедел 

жәрдем бөлмесін салу

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ, 

Әуезов 

ауданының 

әкімдігі

2023 -2024
ЖСҚ әзірлеу және 

құрылысты бастау
1 025 құрылыс 1 800 2 825 25 2 800

«Триаж» жүйесі бойынша ағындарды бөлуді қамтамасыз ететін жедел 

жәрдем және операциялық бөлмелер үшін таза бөлмелер кешенін қоса, 

қажетті жоғары технологиялық медициналық жабдықтармен толық 

жабдықталған жедел жәрдем бөлмесін салу

16

Жедел медициналық көмек қызметінің 18 

жаңа қосалқы станциясын салу, сондай-ақ 5 

қосалқы станцияны сейсмикалық күшейтіп, 

күрделі жөндеу, автожөндеу шеберханасын 

жаңғырту

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ 2023-2030 100 4 104 14 956 8 544 27 704 27 704

Жедел жәрдем бригадасының пациентке жету уақытын қысқарту және 

полиорталықтық қағидатының мақсаты бойынша қаланың барлық 

аудандарының тұрғындарына уақтылы медициналық көмек көрсету

16.1

Алатау ауданында жедел медициналық көмек 

қызметінің 3 жаңа қосалқы станциясын салу, 

сондай-ақ автопаркті ақпараттық жүйелермен 

қамтамасыз ету және жаңарту.

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ,  

Алатау 

ауданының 

әкімдігі

2024-2025

ЖСҚ әзірлеу 

және 

құрылысты 

бастау

964
2 қосалқы 

станция
3 020 3 984 3 984

Жедел медициналық 

жәрдем қызметінің 3 

жаңа қосалқы 

станциясы

Алатау ауданындағы 3 қосалқы станция үшін жер учаскелерін сатып алу 

талап етіледі. (Әйгерім, Теректі, Мәдениет шағын аудандары)

16.2

Наурызбай ауданында жедел медициналық 

жәрдем қызметінің 3 жаңа қосалқы станциясын 

салу, сондай-ақ автопаркті ақпараттық 

жүйелермен қамтамасыз ету және жаңарту.

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ, 

Наурызбай 

ауданының 

әкімдігі

2024-2026

ЖСҚ әзірлеу 

және 

құрылысты 

бастау

120

3 қосалқы 

станцияның 

құрылысының 

басталуы

2 096

3 қосалқы 

станцияның 

құрылысының 

аяқталуы

964 3 180 3 180

Жедел медициналық 

жәрдем қызметінің 3 

жаңа қосалқы 

станциясы

Құрамыс шағын ауданында 1 қосалқы станция салуға жер учаскесі бар. 2024 

жылы 2 қосалқы станция үшін жер учаскелерін сатып алу қажет.

16.3

Медеу ауданында жедел медициналық жәрдем 

қызметінің 3 жаңа қосалқы станциясын салу, 

сондай-ақ ақпараттық жүйелермен қамтамасыз 

ету және автопаркті жаңарту.

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ,  

Медеу 

ауданының 

әкімдігі

2023-2026
2 объект бойынша 

ЖСҚ әзірлеу 
80

1 объект 

бойынша ЖСҚ 

әзірлеу және 2 

объект 

бойынша 

құрылысты 

бастау

2 080

1 объект 

бойынша 

құрылыс

1 020 3 180 3 180

Жедел 

медициналық 

жәрдем қызметінің 3 

жаңа қосалқы 

станциясы

№ 4 қосалқы станция (Достық даңғылы, 220 а), №10 қосалқы станция 

(Овражная көшесі, 32/9). Думан шағын ауданындағы ("Апорт" СО) ескі 

ғимараттың орнына жаңа ғимарат салу

16.4

Түрксіб ауданында 2 жедел медициналық көмек 

қызметінің қосалқы станциясын салу, сондай-ақ 

автопаркті ақпараттық жүйелермен қамтамасыз 

ету және жаңарту

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ, 

Түрксіб 

ауданының 

әкімдігі

2024-2026 ЖСҚ әзірлеу 20
1 қосалқы 

станция
940

1 қосалқы 

станция
940 1 900 1 900

Жедел 

медициналық 

жәрдем қызметінің 2 

жаңа қосалқы 

станциясы

Жаңа ғимарат салынған жерден ескісін бұзу (бұрынғы 

"Фтизиопульмонология орталығы", Наманганская көшесі, 19а). 1 қосалқы 

станция салу үшін ипподром ауданында жер учаскелерін сатып алу қажет
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Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі,

млн тг.

Қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жобаның сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды көрсеткіштерінің 

қысқаша сипаттамасы)
№ Жобаның атауы

Ж
а

у
а

п
т
ы

 

О
р

ы
н

д
а

у
ш

ы
 

(Б
а

с
қ
а

р
м

а
)

М
е

р
з
ім

і 

(ж
о

б
а

н
ы

ң
 

б
а

с
т
а

л
у

ы
 ж

ә
н

е
 

а
я

қ
т
а

л
у

ы
),

 ж
 /
 ж

2022 жыл

16.5

Бостандық ауданындағы 3 жедел медициналық 

көмек қызметінің қосалқы станцияларының 

орнына құрылыс салу

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ, 

Бостандық 

ауданының 

әкімдігі

2024-2030

3 қосалқы 

станцияның 

ЖСҚ әзірлеу 

360

3 қосалқы 

станцияның 

құрылысының 

басталуы

3 000 құрылыс 800 4 160 4 160

Бостандық 

ауданында 2 

қосалқы станция 

салу

№9 қосалқы станцияның орнына Шашкин 3а көшесінде жаңа қосалқы 

станция салу. Розыбакиев,177 мекенжайындағы жеке үйде орналасқан №5 

қосалқы станцияның орнына Тәжібаев көшесі, 155а мекенжайында жаңа 

қосалқы станция салу. 2024 жылы Ерменсай шағын ауданында 1 қосалқы 

станция салу үшін жер учаскелерін сатып алу қажет

16.6

Оқу-әдістемелік симуляциялық орталықты 

ұйымдастырып, 5 қосалқы станцияны 

сейсмикалық күшейте отырып, күрделі жөндеу
ҚДСБ, ҚБ 2024-2026 ЖСҚ әзірлеу 100

5 қосалқы 

станцияның 

құрылысының 

басталуы

3 500 құрылыс 2 500 6 100 6 100

Оқу-әдістемелік 

симуляциялық 

орталықты 

ұйымдастыра отырып, 

5 қосалқы станцияны 

сейсмикалық күшейте 

отырып күрделі жөндеу

Оқу-әдістемелік симуляциялық орталықты ұйымдастыра отырып, 5 қосалқы 

станцияны сейсмикалық күшейте отырып күрделі жөндеу

16.7

Әуезов ауданында жедел медициналық көмек 

қызметінің 2 жаңа қосалқы станциясын салу, 

сондай-ақ автопаркті ақпараттық жүйелермен 

қамтамасыз ету және жаңарту

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ,  

Әуезов 

ауданының 

әкімдігі

2024-2026 ЖСҚ әзірлеу 60

2 қосалқы 

станцияның 

құрылысының 

басталуы

1 300
құрылыстың 

аяқталуы
1 300 2 660 2 660

Жедел медициналық 

жәрдем қызметінің 2 

жаңа қосалқы 

станциясы

2023 жылы екі қосалқы станция үшін жер учаскелерін сатып алу қажет

16.8
Алмалы ауданында жедел медициналық жәрдем 

қызметінің 2 жаңа қосалқы станциясын салу

ҚДСБ, ҚБ, ЖҚБ,  

Алмалы 

ауданының 

әкімдігі

2025-2028 ЖСҚ әзірлеу 80 құрылыс 2 040 2 120 2 120
2 қосалқы станция 

салу

2024 жылы 2 қосалқы станция үшін жер учаскелерін сатып алу қажет  (Абай-

Жароков, Гоголь-Әуезов аумағы)

16.9 Автожөндеу шеберханаларын жаңғырту ҚДСБ 2023-2024 ЖСҚ әзірлеу 20 400 420 420

Автожөндеу 

шеберханаларын 

жаңғырту

2024 жылы Қазыбек би көшесі, 115 (Алмалы ауданы) мекенжайындағы 

АЖШ-ны жаңғырту

17 Кадрларды оқыту және қайта даярлау ҚДСБ 2023-2024 2 012 1 912 2 162 10 712 16 798 16 798
Кадрлар тапшылығын төмендету және оқуға гранттар бөлудің қалалық 

бағдарламасы шеңберінде мамандардың құзыреті мен біліктілігін арттыру

17.1

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Қоғамдық 

денсаулық сақтау жоғары мектебі, сондай-ақ 

Акушерлік, гинекология және перинатология 

ғылыми орталығы, Алматы қаласы Оқу-

әдістемелік орталығы базасында 

сертификатталған бағдарламалар бойынша жыл 

сайын 3000 тыңдаушы (жаңа технологияларды 

енгізу қажеттілігін ескере отырып ұлғайтылуы 

мүмкін)  медицина қызметкерін дипломнан кейін 

даярлау, біліктілігін арттыру

ҚДСБ 2023-2030  3000 тыңдаушы 412 3000 тыңдаушы 412 3100 тыңдаушы 412
15500 

тыңдаушы
2 062 3 298 3 298

Біліктілікті 

арттырудан 3 мың 

адам өтеді, бұл 

жалпы сомасы 1 

жылда 412 млн. 

теңгені құрайды, 

демек 2030 жылға 

дейін біліктілікті 

арттыру қажеттілігі 

тындаушылар саны 

24600 маман болса, 

сомасы  3,3 млрд. 

теңгені құрайды

17.2

2025 жылға дейін 660 дәрігер көлемінде 

медициналық кадрларды (резидентура және 

ТжКБ)  және босандыру, неонаталогия, 

онкология, жарақаттар, қан айналымы жүйесінің 

аурулары саласында сұранысқа ие 

мамандықтар бойынша 2030 жылға дейін жыл 

сайын 1032 арнайы медицина мамандарын 

даярауға арналған ЖАО білім беру гранты 

 

660 дәрігер және 

1032 арнайы 

медицина 

мамандары

1 400

660 дәрігер 

және 1032 

арнайы 

медицина 

мамандары

1 300  1 450  8 250 12 400 12 400

Жыл сайын сұранысқа 

ие мамандықтар 

бойынша 660 дәрігерді 

қайта даярлау

  8 жыл ішінде ЖАО 

есебінен 

қабылданған 

резиденттер саны - 

1120. 8 жылда 8256 

арнайы медицина 

мамандары 

оқытылатын болады.

17.3

"Алматы денсаулық сақтау менеджерлері" 

бағдарламасы бойынша денсаулық сақтау 

менеджерлерін 2030 жылға дейін оқыту, арттыру 

және қайта даярлау, MBI, DBI бағдарламалары 

бойынша 74 басшыны оқыту.

ҚДСБ 2023-2030 9 басшы 200 9 басшы 200 9 басшы 300 47 басшылар 400 1 100 1 100

MBI, MBI 

бағдарламасы 

бойынша 74 

басшыны оқыту

Басшы құрамның басқару құзыретін арттыру. Популяциядағы патологиялық 

жағдайлар мен аурулардың себептерін анықтау және зерделеу, сондай-ақ 

денсаулықтың негізгі әлеуметтік-экономикалық детерминанттарын анықтау 

бойынша біліктілікпен қамтамасыз ету. Әр түрлі деңгейдегі 

профилактикалық бағдарламаларды жоспарлау, жүргізу және енгізу. MBI, 

DBI бағдарламалары бойынша басшылық құрамды оқыту.

Барлығына қолжетімді және сапалы 

медицина бөлімі бойынша қорытынды
1 338 30 837 202 900 215 245 85 856 536 176 286 302 163 554 86 320 

ИНКЛЮЗИВТІ ОРТА, БІЛІМ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА 

БӨЛІМІ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ
9 830 158 832 429 352 301 663 751 456 1 651 133 675 621 343 585 631 927

МСАК, стационарларды жоғары білікті мамандармен жасақтау. Үш деңгейлі 

оқыту жүйесіне сәйкес біліктілікті арттыру бойынша мамандар даярлау. I 

деңгей - республикалық және университеттік орталықтардан мастер-

кластар, семинарлар, II деңгей - әлемдік деңгейдегі жетекші мамандардан 

мастер-кластар, III деңгей - халықаралық клиникалар/орталық базасында 

көшпелі тағылымдамалар.


