
Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыландыр

у, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат

Қаржыланды

ру, 

млн тг.

Мақсат
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ЖИ

млн тг.
2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

"Адам көп жиналатын орындарда 3 050 

камераға бейнебақылау жүйесі" жобасын 

іске асыру

ЦБ,ПД, 

Аудандық 

әкімдіктер

2022-2024
3 050 

бейнекамера
842 839 839 2 520 2 520

Адам көп жиналатын орындарды бейнебақылау 

жүйелерімен қамту мақсатында бейнебақылау 

ағындарын Алматы қаласының бірыңғай бейнебақылау 

жүйесіне интеграциялау және бейнеталдауды қосу 

арқылы жалпы бейнебақылауды орнату қажет

2
Азаматтар көп жиналатын жерлерде 

бейнебақылау жүйелерін қамтуды кеңейту

ЦБ, ПД, 

аудандық 

әкімдіктері 

2023-2027
6 000 

бейнекамера
1 800

5 000 

бейнекамера
3 300

5 000 

бейнекамера
4 800

20 000 

бейнекамера
42 000 51 900 51 900

Адам көп жиналатын орындарды бейнебақылау 

жүйелерімен қамту мақсатында бейнебақылау 

ағындарын Алматы қаласының бірыңғай бейнебақылау 

жүйесіне интеграциялау және бейнеталдауды қосу 

арқылы жалпы бейнебақылауды орнату қажет

3

Интеллектуалды қауіпсіздік жүйесін және 

жол трафигін талдауды кеңейту

(Сергек кешені) 575 АБК

(аппараттық-бағдарламалық кешені)

ЦБ, ҚМБ, ПД 2022-2025
766 

"Сергек" АБК
2 141

575 

"Сергек" АБК 
3 362 3 664 3 664 12 831 12 831

Жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркеудің табысты 

тәжірибесінің ауқымын кеңейту мақсатында қаланы 

және желілік жол учаскелерін барынша қамти отырып, 

"Сергек" жобасын одан әрі дамыту қажет

4

Интеллектуалды қауіпсіздік жүйесін және 

жол трафигін талдауды кеңейту

(Сергек кешені) 260 АБК

ЦБ, ҚМБ, ПД 2023-2025
260 

"Сергек" АБК
726 726 726 2 178 2 178

Жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркеудің табысты 

тәжірибесінің ауқымын кеңейту мақсатында қала 

қиылыстарын және желілік жол учаскелерін барынша 

қамти отырып, "Сергек" жобасын одан әрі дамыту қажет

5

Интеллектуалды қауіпсіздік жүйесін орнату 

және BRT желісі бойында жол трафигін 

талдау (Сергек) 

ЦБ, ҚМБ, ПД 2023-2025
16 "Сергек" 

АБК
44 44 44 132 132

Жол қозғалысы ережелерін бұзуды тіркеудің табысты 

тәжірибесінің ауқымын кеңейту мақсатында BRT 

жолының бойындағы Алматы қаласының жолдарын 

барынша қамтып, "Сергек" жобасын жол көлігін 

бұзушылықтарды тіркейтін талдамасы бар 

бейнемониторинг жүйесімен одан әрі дамыту қажет

6

"Алматы қаласының бірыңғай 

бейнемониторинг жүйесін" қалыптастыру 

үшін есептеу қуатын және талдамалық 

платформаны жалға алу

ЦБ, ПД, 

Құтқару 

қызметі

2022-2030
10 000 

бейнекамера
350

20 000 

бейнекамера
1 199

10 000 

бейнекамера
1 831

10 000 

бейнекамера
2 453

50 000 

бейнекамера
26 868 32 701 32 701

АӨСШК жобасы бейнебақылау жүйелерінің бытыраңқы 

жұмыс істеу мәселелерін шешуге арналған және нақты 

уақыт режимінде бейнеаналитиканы қалыптастыру 

және алынған бейне ағындарды әртүрлі тапсырмалар 

үшін қайта пайдалану үшін интеграциялық шешім 

болып табылады. Мемлекет қатысатын бейнебақылау 

жүйелерінен басқа, жүйе иелерінің келісімімен 

коммерциялық ұйымдардың бейнекамераларынан 

бейне ағындарын шығару ұйымдастырылады.

6.1

Алматы қаласы Полиция департаментінің 

Жедел басқару орталығымен жеке 

бейнебақылау жүйелерін біріктіру қағидаларын 

қабылдау (меншік иелерінің келісімімен).

ЦБ 2022
Ережелерді 

бекіту

Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 қарашадағы 

тапсырмасын орындау шеңберінде Алматы қаласында 

меншік иелерінің келісімімен адам көп шоғырланатын 

орындарда бейнекамералар орнату және бейнебақылау 

құралдарын бақылау қағидалары әзірленеді ( 2022 

желтоқсан айының соңына дейін). 

7
Алматы қаласының жалпы білім беретін 

мектептеріндегі кешенді қауіпсіздік жүйесі

ББ, ЦБ, ПД, 

ТЖД, Жедел 

жәрдем 

2023-2025
214 

мектеп
2 500 2 500 2 500 7 500 7 500

Жоба шұғыл оқиғалар туралы ақпаратты 

бейнемониторинг орталығына шығара отырып, қала 

мектептерінде қауіпсіздікті ұйымдастыруға бағытталған

8

Алматы қаласының мектепке дейінгі білім 

беру мекемелеріндегі (балабақшалар) 

кешенді қауіпсіздік жүйесі

ББ, ЦБ, ПД, 

ТЖД, Жедел 

жәрдем 

2024-2026
184 

балабақша 
2 150 2 150 2 150 6 450 6 450

Жоба шұғыл оқиғалар туралы ақпаратты 

бейнемониторинг орталығына шығара отырып, 

балабақшаларда қауіпсіздікті ұйымдастыруға 

бағытталған

9

Алматы қаласының денсаулық сақтау 

мекемесіндегі (аурухана) кешенді қауіпсіздік 

жүйесі

ББ, ЦБ, ПД, 

ТЖД, Жедел 

жәрдем 

2024-2026 71 аурухана 829 829 829 2 487 2 487

Жоба шұғыл оқиғалар туралы ақпаратты 

бейнемониторинг орталығына шығара отырып, қала 

ауруханаларында қауіпсіздікті ұйымдастыруға 

бағытталған

10

Қалалық қызметтердің қызметін бағалау 

арқылы 109 Бірыңғай байланыс орталығын 

енгізу

Құтқару 

қызметі, ЦБ
2022-2025 9 қызмет 460 92 92 92 736 736

Қала тұрғындары мен коммуналдық қызметтер 

арасындағы тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету 

мақсатында қала қызметтерінің жұмысын тікелей 

бағалау мүмкіндігімен 109-ББО-ға қоңырау шалу 

мүмкіндігі іске асырылатын болады

11
Алматы қаласының Ахуалдық орталығын 

дамыту
ЦБ 2022-2030

12 

модуль
323

8 

модуль
430

10 

модуль
362

10 

модуль
362

50 

модуль
1 810 3 286 3 286

12
Алматы қаласының бірыңғай деректер 

қоймасын дамыту
ЦБ 2023-2030

8 

сервис
592

10 

сервис 
402

12 

сервис 
402

10 

сервис
754 2 150 2 150

Бірыңғай қоймада әртүрлі талдамалық сервистерді 

қалыптастыру үшін мемлекеттік органдар мен 

коммерциялық компаниялардың иесіздендірілген 

деректері бар

13

"Қалалық сервистердің 100 пайыз халыққа 

онлайн қолжетімділігін ұйымдастыру үшін 

қалалық интернет инфрақұрылымын дамыту

Жеке инвестор, 

ЦБ 
2022-2025

13.1
Талшықты-оптикалық байланыс желілерін 

жүргізу

Жеке инвестор, 

ЦБ 
2022-2025

13.2
Ұялы байланыс операторларының базалық 

станцияларын орнату

Жеке инвестор, 

ЦБ 
2022-2025

13.3 Бекітілген сымсыз желіні орнату
Жеке инвестор, 

ЦБ 
2022-2025

«Қала тұрғындары үшін қызметтерді цифрландыру» бөлімі бойынша Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасын және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективаларды іске асыру жөніндегі жол картасы 

2026-2030 жыл

Жедел қолжетімділікте 100 000 бейнекамера, оның ішінде 

30 күн ақпаратты сақтайтын 48 000 бейнекамера, оның 

ішінде бейне талдайтын 12 000 бейнекамера қосу

Алматы қаласының 71 ауруханасында қауіпсіздік 

жүйелерін орнату (бейнебақылау, кіруді бақылау, күзет 

және өрт дабылы, дабыл түймелері SOS жүйесі)

2024 жыл
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Жобаның атауы

қаржыландыру көздері

Қала тұрғындары үшін 2030 жылға дейін 10 проактивті 

сервисті енгізу, 2030 жылға дейін коммерциялық 

компаниялар әкімдігінің құрылымдық бөлімшелері үшін 

иесіздендірілген деректер негізінде 30 сервисті қосу

№

2023 жыл

Қосымша 575 "Сергек" АБК  (3 000 бейнекамера) орнату

BRT жолы бойында қосымша 16 "Сергек" АБК (84 

бейнекамера) орнату
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 Қала тұрғындары үшін қызметтерді цифрландыру

Жоба сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды 

параметрлерінің қысқаша сипаттамасы)

Адам көп жиналатын орындарда бейнекамералар санын 36 

000 бірлікке көбейту

2025 жыл

Алматы қаласы Полиция департаментінің Жедел басқару 

орталығымен жеке бейнебақылау жүйелерін біріктіру 

қағидалары

(меншік иелерінің келісімімен)

Ахуалдық орталық деректерінің 90 модулін енгізу

Қаланың 9 коммуналдық қызметін 109-ББО-ға қосу

"Алматы қаласын дамыту орталығы" АҚ Ахуалдық 

орталық базасында басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін Алматы қаласының тыныс-тіршілік 

салалары бойынша жиынтық деректерді көрсету үшін 

қосымша сервистер құрылуда

Халықтың цифрлық теңсіздігін төмендету мақсатында 

қала орталығынан шалғайдағы аудандардың Интернет 

провайдерлерінің қызметіне, оның ішінде  оптикалық-

талшықты кабель, тіркелген сымсыз желі және 

деректерді мобильді беру арқылы қосылуын 

ұйымдастыру қажет

Адам көп жиналатын орындарда 3 050 бейнебақылау 

камерасын орнату

Қосымша 260 "Сергек" АБК (1 360 бейнекамера) орнату 

Алматы қаласының 184 балабақшасында қауіпсіздік 

жүйелерін орнату (бейнебақылау, кіруді бақылау, күзет 

және өрт дабылы, дабыл түймелері SOS жүйелері)

Мақсатқа жету (kpi)

Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі*, 

млн тг.

Алматы қаласының 214 жалпы білім беретін мектебінде 

қауіпсіздік жүйелерін орнату (бейнебақылау, кіруді 

бақылау, күзет және өрт дабылы, дабыл түймелері SOS 

жүйелері)

2023 жылдың 1 сәуіріне дейін 

жеке инвестициялар көлемін 

анықтау үшін зерттеу 

жүргізіледі
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Жоба сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды 

параметрлерінің қысқаша сипаттамасы)

2025 жыл Мақсатқа жету (kpi)

Қаржыландыруды

ң жалпы көлемі*, 

млн тг.

14
Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 

қала тұрғынының әлеуметтік картасын енгізу
ЦБ, ЖҚӘББ 2023-2025

40 000 

адам
60

20 000 

адам
73

20 000 

адам
80 213 213

Әлеуметтік карта әлеуметтік маңызы бар тауарларға 

ақы төлеу үшін алушының жеке шоттарына 

электрондық ақша түріндегі әлеуметтік төлемдерді 

есептеуге мүмкіндік береді

15
 Полиорталықтарда жаңа цифрлық 

инфрақұрылымды құру

Жеке 

инвестор, ЦБ 
2023-2025

15.1
"Шығыс қақпасы" полиорталығында пилоттық 

жобаны іске асыру

Жеке инвестор, 

ЦБ 
2023-2025

15.2
Алғабас шағын ауданындағы "Батыс" 

полиорталығында пилоттық жобаны іске асыру

Жеке инвестор, 

ЦБ 
2023-2025

16

Ауаның ластану көздерін анықтау, 

автоматтандырылған мониторинг жүйесін 

енгізу

ЭжҚОБ, ЦБ 2023-2025
500 

эко-датчик
1 070

500 

эко-датчик
2 140

600 

эко-датчик
3 424 6 634 6 634

Қалада экологиялық жағдайды бақылауды 

ұйымдастыру мақсатында ауа сапасын өлшеудің 

ақылды датчиктерін енгізу қажет

17

"Қала жолдарындағы көлік ағынын тиімді 

басқару үшін смарт-бағдаршамдар орнату*

("Көлік" бөліміндегі 15-тармақты қараңыз)"

ҚМБ, ЦБ 2023-2025 130 қиылыс 3 640 130 қиылыс 7 280 130 қиылыс 10 920 21 840 21 840

Жол кептелістерін азайту және көлік ағындарын 

оңтайлы бөлу мақсатында машиналық оқыту 

технологиясы бар смарт-бағдаршамдарды енгізу қажет

18
Автобус аялдамаларында ақпараттық 

таблоларды енгізу

ҚМБ, ЦБ, 

"Алматы 

қаласының 

көлік 

холдингі" ЖШС

2023-2025

2000

ақпараттық 

табло орнату

1 400

500

ақпараттық 

табло орнату 

және қызмет 

көрсету

1 750

500

ақпараттық 

табло орнату 

және қызмет 

көрсету

2 100 5 250 5 250

Көлік холдингінің жақындап келе жатқан қоғамдық көлік 

туралы ақпаратын көрсету үшін аялдамаларда 

ақпараттық таблоларды орналастыру қажет

19 ТКШ есепке алу жүйесін автоматтандыру

Жеке 

инвестор, 

ЭжСЖБ, ЦБ, 

"Алматы Су" 

МКК

2023-2025 1 000 есептегіш 20 9 000 есептегіш 180 10 000 есептегіш 200 400 400

Қаланың коммуналдық қызметтерінің нормативтік емес 

шығындарын азайту мақсатында ақылды есептегіш 

құрылғыларды ауқымды енгізу қажет

20 Алматы қаласының "цифрлық егізін" енгізу

ҚЖжУБ, 

"Алматы 

Басжоспар" 

ЖШС, ЦБ

2023-2025
10 деректер 

қабаты 
400

10 деректер 

қабаты 
400

30 деректер 

қабаты 
1 200 2 000 2 000

Қалалық инфрақұрылымды жоспарлау деңгейін 

арттыру және мемлекеттік органдар мен ведомстволық 

бағынысты компаниялар коммуникацияларының 

үйлесімді бірлескен жұмысын ұйымдастыру үшін 

Алматы қаласының цифрлық егізін құру қажет

21
Алматы қаласының Телемедицина 

орталығын дамыту
ҚДСБ, ЦБ 2023-2025

50 000 жүкті 

әйел
1 420 1 420 1 420 4 260 4 260

22
Алматы қаласының IT және стартап 

экожүйесін дамыту
ЦБ 2023-2025 700 500 1200 1200

Іс-шаралар кешені жаңа АТ-жобаларды құру, жастарды 

оқыту және жеке инвестицияларды тарту есебінен 

Алматы қаласында АТ-экожүйесін дамытуға 

бағытталған

22.1 Акселерация бағдарламасы ЦБ 2023-2024 250 IT стартап 200 150 IT стартап 135 335 335

Іс-шара Smart City тұжырымдамасында жергілікті 

атқарушы органдар қойған міндеттерді шешуге Алматы 

қаласының стартаптарын тарту және Алматы 

қаласында өз шешімдері мен идеяларын пилоттау 

болып табылады. Іс-шаралардың мақсатты 

аудиториясы - шектеусіз әр түрлі саладағы жас 

мамандардың IT-стартаптары

22.2
Бағдарламалау курстары және бизнес 

періштелер курстары
ЦБ 2023-2024 700 әзірлеуші 215 300 әзірлеуші 155 370 370

Іс-шараның жаңа бағдарламашылар мен бизнес-

періштелерді даярлау болып табылады.

22.3
Бұқаралық стартап іс-шараларды өткізу, бизнес-

инкубациялық бағдарламалар, мамандар 

даярлау

ЦБ 2023-2024
1350 жұмыс 

орны
155 650 жұмыс орны 125 280 280

Ерте сатыдағы стартап-жобаларды жедел дамытуға 

бағытталған іс-шаралар кешені (идея, прототип, 

алғашқы сатылымдар). Бұл инновациялық жобаларды 

жеделдетіп дамытуға бағытталған шаралар кешенінен 

тұратын бағдарлама: оқыту іс-шаралары, тренинг және 

қатысушылар кәсіпкерлік саласында кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыруға, бәсекеге қабілетті 

өнімді құруға, ШОБ субъектілерін құруға бағытталған 

сарапшылармен консультациялардан құралған

22.4
Форумдар, зерттеулер, демо күндерді 

ұйымдастыру
ЦБ 2023-2024 3400 қатысушы 130 1 600 қатысушы 85 215 215

Форумның мақсаты Орталық Азия елдерінің IT және 

стартап экожүйесінің мүмкіндіктері мен сын-қатерлерін 

талқылау үшін диалог алаңын құру, сондай-ақ 

Алматының IT орталығы және Орталық Азия елдерінің 

стартап экожүйесі ретіндегі имиджін қалыптастыру 

болып табылады. Зерттеуді жүргізудің мақсаты - 

кәсіпкерліктің IT саласының ағымдағы көрсеткіштерін 

және саланы дамыту үшін қандай күш-жігер мен іс-

қимыл қажеттілігін өлшеу. Мақсатты аудитория - IT-

стартаптар, IT-компаниялар, экожүйелер стартапының 

сарапшылары.

АЛМАТЫ-СМАРТ СИТИ БӨЛІМІ БОЙЫНША 

БАРЛЫҒЫ
4 116 20 294 30 481 37 366 74 411 166 668 166 268 400

* - қаржыландыру көлемі жобаларды іске асыру барысында түзетілуі мүмкін

50 000 жүкті әйелді телемедицина қызметімен  қамтамасыз 

ету

 1 600 эко-датчик орнату

390 қиылысты  "ақылды" бағдаршамдармен жабдықтау

3 000 ақпараттық табло орнату

 20 000  суық су есептегішін орнату

50 цифрландырылған деректер қабатын енгізу

Жүкті әйелдердің денсаулық жағдайын қашықтықтан 

бақылауды ұйымдастыру, жүктілікті басқару және 

босануға дайындық бойынша оқыту. Қаланың 

медициналық мекемелерінің қызметін жедел 

мониторингілеу, интерактивті карталарды 

визуализациялау және медициналық көмектің 

қадамдық қолжетімділігі қағидатын іске асыру

Әлеуметтік карталармен 80 000 адамды қамтамасыз ету 

Экономика салаларын дамытуға фокустық қолдау 

көрсете отырып, қала аудандарының экономикалық 

кластерлерін құру мақсатында полиорталықтарында 

цифрлық инфрақұрылымды енгізу, сондай-ақ 

полиорталықтарын оптикалық-талшықпен, мобильді 

байланыспен және тіркелген сымсыз байланыспен 

қамту қажет

Құрылған IT стартап саны: 400

2023 жылдың 1 сәуіріне дейін 

жеке инвестициялар көлемін 

анықтау үшін зерттеу 

жүргізіледі

"Жаңа ІТ әзірлеушілер саны: 1 000,

Жаңа бизнес періштелер саны: 100"

Құрылған IT стартаптар саны - 400, жаңа ІТ әзірлеушілер - 

1 000, жаңа бизнес-періштелер - 100, құрылған жұмыс 

орындары - 2 000, қатысушылар - 5 000

Құрылған жұмыс орындарының саны: 2 000

Қатысушылар саны: 5000


