
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

1 Полицияның сервистік моделін енгізу ПД 2022-2030 3 181 3 600 2 086 3 086 11 954 11 954

Жыл сайын 

азаматтардың сервистік 

полиция орталықтарына 

өтініштерінің өсуі есебінен 

полиция бөлімдеріне 

жүктемені 

жыл сайын 10%-ға азайту

Полицияның сервистік моделін енгізуді қамтитын

полиция жұмысындағы клиентке бағдарланған тәсіл, құқықтық тәртіп органдары қызметінің 

ашықтығы мен есептілігі, полиция қызметтерінің қадамдық қолжетімділігі және халықпен 

әріптестікті құруы. Сервистік модель азаматтардың полицияға деген көзқарасын өзгертуге, 

сенімділікті арттыруға және адамдар мен құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылын 

жақсартуға, шешімдерді бірлесіп іздеуге және полиция жұмысының тиімділігі мен сапасын 

жақсарту бойынша іс-қимыл жасауға бағытталған

1.1

Құқықтық тәртіп органдарының қызметіне клиентке 

бағдарланған тәсілді, жұмыстың ашықтығы мен есептілігін 

енгізу

ПД 2022-2025

Алатау 

ауданындағы 

пилоттық жоба

Алмалы ауданының 

аумағында жобаны іске 

асыру (Алатау ауданы 

сияқты)

Әуезов және 

Бостандық 

аудандарының 

аумағында жобаны 

іске асыру

Жобаны Жетісу, 

Медеу, Наурызбай 

және Түрксіб 

аудандарының 

аумағында іске 

асыру

ІІО қызметін реттейтін қолданыстағы НҚА-ға құқықтық өзгерістер енгізілмейді. Ішкі 

бұйрықпен қызмет атқару ұйымдастырылады.

Қаржыландыру талап етілмейді

1.2

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында 

құқықтық тәртіп органдарының қызметінде сервистік 

тәсілді іске асыру және қолдану бойынша оқыту, біліктілікті 

арттыру курстарын өткізу

ПД жоспар бойынша 2023-2025
Тоқсан сайын 200 

қызметкерден оқыту

Тоқсан сайын 200 

қызметкерден оқыту

Тоқсан сайын 200 

қызметкерден оқыту

Полиция органдарының жұмыс стандарттарын қайта бағдарлау мақсатында құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері арасында халыққа сапалы қызмет көрсетуге бағытталған 

оқыту іс-шаралары жүргізілетін болады. Қаржыландыру талап етілмейді

1.3

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде сервистік тәсілді 

енгізу бойынша ведомствоаралық топ (мемлекеттік 

органдардың, полиция, прокуратура, қоғамдық ұйымдар 

қызметкерлерінің өкілдері) құру

 ПД 2022-2025
Ведомствоаралық 

топ құру

Ведомствоаралық 

топтың жұмыс істеуі

Ведомствоаралық 

топтың жұмыс істеуі

Ведомствоаралық 

топтың жұмыс істеуі

Ведомствоаралық топ қала аудандарындағы криминогендік жағдайға статистикалық талдау 

жүргізіп, құқық бұзушылықтар тізілімін жасап, азаматтардың полиция органдарына деген 

сеніміне әсер ететін негізгі проблемаларды белгілейтін болады. Қазіргі уақытта пилоттық 

жоба Алатау ауданында іске асырылуда

1.4 30 заманауи жабдықталған полиция учаскесін ашу ПД,  МАБ 2023-2025

Алатау - 2 

Алмалы - 1 

Әуезов - 1 

Бостандық - 1 

Жетісу - 1 

Медеу - 2 

Наурызбай - 1 

Түрксіб - 1 

учаске ашу

2 000

Алатау - 1 

Алмалы - 1 

Әуезов - 1 

Бостандық - 2 

Жетісу - 1 

Медеу - 1 

Наурызбай - 1 

Түрксіб - 2 

учаске ашу

2 000

Алатау - 1 

Алмалы - 2

Әуезов - 1 

Бостандық - 2 

Жетісу - 1 

Медеу - 1 

Наурызбай - 1 

Түрксіб - 1

учаске ашу

2 000 3 000 9 000 9 000

4 - Алатау ауданы

4 - Алмалы ауданы 

3 - Әуезов ауданы

5 - Бостандық ауданы 

3 - Жетісу ауданы 

4 - Медеу ауданы 

3 - Наурызбай ауданы 

4 - Түрксіб ауданы

учаске ашу

Әр ауданда қосымша 

2 учаске

Алматы қаласының аумағында ескілердің орнына 30 заманауи учаскелік бекет салу 

жоспарланған, олар халықаралық кластың барлық талаптарына сәйкес келеді. Алдын ала 

есептеулер бойынша осындай бір учаскелік пункттің құрылысына кемінде 200 млн теңге 

қажет болады. Аталған шаралар полиция қызметкерлерінің құқық бұзушылық фактілеріне 

жедел әрекет ету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған

1. Алатау ауданында: 4 учаске;

2. Алмалы ауданында: 4 учаске;

3. Әуезов ауданында: 3 учаске;

4. Бостандық ауданында: 5 учаске;

5. Жетісу ауданында: 3 учаске;

6. Медеу ауданында: 4 учаске;

7. Наурызбай ауданында: 3 учаске;

8. Түрксіб ауданында: 4 учаске

Қосымша орталықтарды орнату орта мерзімді перспективада анықталады

1.5

Полицияның сервистік моделін толық енгізе отырып, 

"полиорталық" қағидаты бойынша "полицияның сервистік 

орталықтары" пункттерін ашу

 ПД, МАБ 2023-2030
8 сервистік полиция 

орталығы
1 181

8 сервистік полиция 

орталығы
1 600 86 86 2 954 2 954

16 сервистік полиция  

орталығын ашу

Қалалық полиция департаменті қала аумағында 8 "Сервистік полиция орталығын" ашу 

жобасына бастамашылық жасады. Үй-жайдың болжамды ауданы 150 ш.м. Орталық 

психологтың, медиатордың, көші-қон және әкімшілік заңнама саласындағы маманның, 

сондай-ақ заң көмегін көрсету жөніндегі консультанттың жұмыс орындарын көздейді. Әр 

орталықта толық жиһазбен және компьютерлік техникамен жабдықталған 6 жұмыс бөлмесі, 

қабылдау аймағы, жиһазбен жабдықталған күту аймағы, балалар бұрышы болады. Алматы 

қаласында халықтың полиция органдарына деген сенім деңгейінің көрсеткіші енгізілетін 

болады. Қазіргі уақытта республикалық көрсеткіш болып табылады және 36,4%  құрайды.

2

Жергілікті қоғамдастықтардың қатысуымен 

қауіпсіздік мәселелерін шешу үшін "серіктестік" 

қағидатын енгізу

 ПД, АӘ 2022-2025

2.1

"Серіктестік қатынастар" шеңберінде үкіметтік емес 

ұйымдармен, қоғамдастықтармен және белсенділермен 

меморандум жасасу

 ПД, АӘ 2023-2025 5 меморандум 5 меморандум 5 меморандум

Жыл сайын полиция, ҮЕҰ, 

қоғамдық ұйымдар мен 

қоғамдастықтар арасында 5 

меморандум жасасу

2.2

"Әріптестікке" қол жеткізу үшін үкіметтік емес ұйымдармен, 

қоғамдастықтармен, белсенділермен және тұрғындармен 

ПБ бастығымен және учаскелік инспекторлармен тоқсан 

сайынғы есептік кездесулер өткізу

 ПД 2022-2025
Тоқсанда кемінде 

100 кездесу

Тоқсанда кемінде 100 

кездесу

Тоқсанда кемінде 

100 кездесу

Тоқсанына кемінде 100 

кездесу өткізу

2.3

Әріптестік қатынастар қағидатын түсіну және енгізу үшін 

құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында оқу, 

курстар өткізу

 ПД 2023-2025
Тоқсан сайын 200 

қызметкерді оқыту

Тоқсан сайын 200 

қызметкерлерді 

оқыту

Тоқсан сайын 200 

қызметкерлерді 

оқыту

Тоқсан сайын 200 полиция 

қызметкерін оқыту

3
Адам көп жиналатын жерлерде "SOS" дабыл түймесі" 

шұғыл аудио/бейне қоңырау жүйелерін орнату

ПД, ЦБ, Алматы 

қаласы 

аудандарының 

әкімдіктері

2022-2025 30 түйме 30 35 түйме 35 35 түйме 35 100 100
100 SOS дабыл түймесін 

орнату 

Адам көп жиналатын орындарда "SOS" дабыл түймелерін"  орнату  құқыққа қайшы 

әрекеттерге жедел әрекет етуге, сондай-ақ кезекші полицейді бейне және аудио байланыс 

бойынша дереу қосуға мүмкіндік береді. Қаланың 8 ауданында орнату жоспарланған.

3.1
"SOS" дабыл түймесі" жүйесіне қойылатын минималды 

талаптар бойынша ТЕ әзірлеу

ПД, ЦБ Алматы қаласы 

аудандарының 

әкімдіктері

2022

Техникалық 

ерекшелікті әзірлеу

желтоқсан

3.2
Алмалы ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату 

жобасын іске асыру

ПД, ЦБ, Алмалы 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 4 түйме 4 5 түйме 5 13 13

13 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Сайран көлінің шығыс жағалауы, Төле би - Брусиловский көшесі, "Тастақ" 

базарының жанында, Розыбакиев-Дүйсенов, "Жұлдыз" базары, "Глобус" СҮ, Абай-Әуезов;

2024 жылы: Әуезов-Гоголь, Дүйсенов-Түркебаев, Абай-Мұқанов, Абай-Абылай хан, "Аро" 

сквері;

2025 жылы: Райымбек-Чайковский, Сейфуллин-Маметова, "Ганди" паркі, Панфилов-

Қабанбай батыр, Қарағайлы паркі, Қабанбай батыр-Наурызбай батыр

3.3
Медеу ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату жобасын 

іске асыру

ПД, ЦБ, Медеу 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 5 түйме 5 5 түйме 5 14 14

14 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Райымбек-Есенов, Мақатаев-Пушкин, Гоголь-Бузурбаев, Достық-Жолдасбеков;

2024 жылы: Шашкин - Әл-Фараби көшесі, Әл-Фараби даңғылы, 1-үй, Әл-Фараби 

даңғылындағы "Esentai Mall" СОО қарсы (тұрақ), Асқартау шағын ауданындағы "Көктем" 

шипажайы, Таулы қырат соңғы аялдамасы, Жамақаев көшесінің соңғы аялдамасы, 

Назарбаев Зияткерлік мектебі соңғы аялдама;

2025 жылы: Назарбаев даңғылы Қажымұқан көшесінің қиылысы, Республика сарайы, 

Терренкур паркі, 28 панфиловшылар паркі, Думан шағын ауданы

2026-2030 жыл
Қаржыландыру

дың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды параметрлерінің қысқаша 

сипаттамасы)

Қауіпсіз қала

Қала тұрғындарының қауіпсіздікке сенімділігі

Тоқсан сайын 200 полиция қызметкерін оқыту

"Әріптестік" қағидаты азаматтардың қауіпсіздікті нығайтуға, тұрғылықты жерлердегі 

қылмыс проблемаларын шешуге қатысуын, полицияның халықпен сенімгерлік және 

әріптестік қарым-қатынасын орнатуды, аудандардың тұрғындары үшін полицияның 

танылуы мен қолжетімділігін көздейді. Бұл шара халықтың хабардарлығын жақсартуға 

және полиция қызметкерлерінің "ашықтық" қағидаты бойынша өзара іс-қимыл деңгейін 

арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл қала жұртшылығының пікірін ескере отырып, 

қоғамдық қауіпсіздік бойынша  мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Қаржыландыру талап 

етілмейді.

№

Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасын және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективаларын «Қала тұрғындарының қауіпсіздікке сенімділігі», «Қауіпсіз қала – төтенше жағдайларға дайындық» бөлімдері бойынша іске асыру 

жөніндегі жол картасы 

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл
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2022 жыл



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

2026-2030 жыл
Қаржыландыру

дың жалпы 

көлемі*,

млн тг.

қаржыландыру көздері Мақсатқа жету (kpi)

Жоба сипаттамасы / ескертпелер (жобаның маңызды параметрлерінің қысқаша 

сипаттамасы)
№

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл
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2022 жыл

3.4
Алатау ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату жобасын 

іске асыру

ПД, ЦБ, Алатау 

ауданының әкімдігі
2023-2025 3 түйме 3 4 түйме 4 5 түйме 5 12 12

12 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Момышұлы көшесі "Алматы арена", Рысқұлов-Момышұлы көшесі, "Кенжехан" 

базары;

2024 жылы: "Жібек жолы" базары, Райымбек, Данченко даңғылы, Райымбек-Петров 

даңғылы, Рысқұлов-Бианху көшесі;

2025 жылы: Рысқұлов көшесі "Магнум", Рысқұлов көшесі - Массагет, Саялы шағын ауданы, 

Солтүстік аналма-ҮАК бойында, "Ақбұлақ" базары

3.5
Әуезов ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату жобасын 

іске асыру

ПД, ЦБ, Әуезов 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 4 түйме 4 4 түйме 4 12 12

12 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Өтеген батыр-Райымбек шығысы, Өтеген батыр-Төле би шығысы, Төле би-

Момышұлы солтүстігі, Абай-Алтынсарин қиылысындағы "Мәскеу" СҮ;

2024 жылы: Жандосова-Алтынсарин "ХҚКО", 11-шағын аудан, 26-үй, аялдама кешені, 

Абай-Момышұлы, метро станциясы, Таугүл шағын ауданы, 15/16, Магнум СҮ;

2025 жылы: Жандосова-Береговой, Шаляпина-Момышұлы батысы, Жандосов көшесіндегі 

"Алматы" СҮ, Төле би-Яссауи қиылысындағы"Кар сити" СҮ

3.6
Бостандық ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату 

жобасын іске асыру

ПД, ЦБ, Бостандық 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 4 түйме 4 5 түйме 5 13 13

13 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Жароков көшесі — Ходжанов көшесі бойынша "Южный" саябағының 

аумағында, Тимирязев көшесі — Есентай өзені бойынша "Достық" саябағының аумағында, 

Абай даңғылы, 48 Орталық стадионының іргелес аумағында, "Атакент" КСДС аумағында;

2024 жылы: Түркебаев көшесі-Тілендиев көшесі, Мұстафин-Біржан көшесі, ҚазМУ 

аумағында, "Весновка" өзеніне іргелес аумақ, Әуезов-Ғабдуллин;

2025 жылы: Сәтбаев-Розыбакиев, Жандосов-Айманов, Сәтбаев-Фурманов, Абай даңғылы, 

Мұқанов, Байзақов-Сәтбаев көшелері

3.7
Жетісу ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату жобасын 

іске асыру

ПД, ЦБ, Жетісу 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 5 түйме 5 4 түйме 4 13 13

13 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Райымбек, 239 г, "Максима" СҮ, Абылай хан, З, "Алтын Тараз" СҮ, Солтүстік 

айналма, 3 Адем 1,2,3, Солтүстік айналма, 11 Рахат;

2024 жылы: Солтүстік айналма, 23 Алатау, Айнабұлақ-1, 3-үй, лог парк, Айнабұлақ-2, 65-

үй, Арбат, Райымбек-Күдерин, Құлагер шағын ауданы, Арбат;

2025 жылы: Айнабұлақ шағын ауданы, 141-үйдің жаны, Камаз орталығы, Көкжиек шағын 

ауданы, 14-үйдің жаны, Солтүстік айналма-Постышев

3.8
Наурызбай ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату 

жобасын іске асыру

ПД, ЦБ, Наурызбай 

ауданының әкімдігі
2023-2025 3 түйме 3 4 түйме 4 3 түйме 3 10 10

10 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: "Барлық" базары, Рысқұлова-Жандосов, 7 ҚКА;

2024 жылы: Дәулеткерей-Жандосов, Жандосов көшесіндегі "Таусамалы" базары, шығысқа 

қарай Райымбек Алтынорда, Райымбек-Алатау;

2025 жылы: "Премьера" ТҮК, Сәбденов-Алатау, Тау самалы

3.9
Түрксіб ауданында "SOS" дабыл түймесін" орнату жобасын 

іске асыру

ПД, ЦБ, Түрксіб 

ауданының әкімдігі
2023-2025 4 түйме 4 5 түйме 5 4 түйме 4 13 13

13 SOS дабыл түймесін 

орнату 

2023 жылы: Алматы-1 вокзал маңы, Папанин көшесі бойынша, 4 МКА аялдамасы, Майлин 

көшесі бойынша, ВАЗ айналма көшесі, "Роял Петрол" ЖҚС, Баум тоғайы, ҮАК бойында;

2024 жылы: Әуежайдың тұрақ аумағы, Айша бибі-Даналық, Желтоқсан паркі, Сейфуллин 

паркі, Шемякин-Кожедуб;

2025 жылы: Станкевич-Шолохов, "Бай" дүкенінің жанындағы Қапшағай көпірі, Сүйінбай-

Бекмаханов, Ақан сері-Сейфуллин

Қала тұрғындарының қауіпсіздікке сенімділігі бөлімі 

бойынша қорытынды
3 211 3 635 2 121 3 086 12 054 12 054

7
ТЖ кезіндегі тәртіп ережелері туралы халықтың 

хабардарлығын арттыру
ТЖД 2023-2025 115 1 321 25 1 461 1 461 2136 мың адам

7.1

Каскадты әдіспен білім беру, денсаулық сақтау, адам көп 

жиналатын объектілерде, волонтерлік ұйымдарда, 

мүмкіндігі шектеулі адамдарға қызмет көрсететін 

ұйымдарда, мүлік меншік иелерінің бірлестіктерінде, 

қауіпті өндірістік объектілерде оқыту.

ТЖД, ББ, ҚДСБ, ЖСБ, 

ЖҚжӘББ, КжИБ, КИДБ, 

ӨҚКД

2023-2025 1281 мың адам 285 мың адам 28 285 мың адам 24 285 мың адам 18 70 70 Жылына 285 мың адам
Семинарлар, сабақтар өткізу ТЖ жағдайында халықтың дайындық деңгейін арттыруға 

мүмкіндік береді

7.2

Алматы қаласының тұрғындарын ТЖ кезіндегі іс-

қимылдарға (буклеттер, брошюралар тарату, 

бейнероликтер дайындау және т.б. арқыл) оқыту 

(хабардар ету), әртүрлі жағдайлар мен жағдаяттарда ТЖ 

кезіндегі іс-қимылдар туралы және құтқару қызметтерін 

шақыруға және геолокацияны айқындауға мүмкіндік 

беретін SOS түймесімен жарақтандырылған жекелеген 

мобильдік қосымшаларды әзірлеу

ТЖД 2023-2025 17 6 7 30 30

Оқыту және мобильді қосымшалар халықтың ТЖ кезіндегі іс-әрекеттер туралы 

хабардарлығын арттыруға, зардап шеккендерді іздеу уақытын қысқартуға және жазатайым 

оқиғалардың санын азайтуға мүмкіндік береді

7.3

Алатау ауданында симуляциялық оқу-әдістемелік 

орталықтың құрылысын аяқтау және халықты әртүрлі 

төтенше жағдайлар кезінде мінез-құлық дағдыларына 

үйрету

ӘКК, ТЖД, аудан 

әкімдіктері, ББ, ҚДСБ, 

ЖСБ, КжИБ, ҚМБ

2022-2024 Пайдалануға беру 1 291 1 291 1 291

Халықты оқытудың 

симуляциялық оқу-

әдістемелік орталығы

Халықты және құтқарушыларды ТЖ кезінде әрекет ету дағдыларына дайындауға, өзін-өзі 

құтқару және өзара көмек көрсету әдістері мен тәсілдеріне үйретуге мүмкіндік береді

7.4

Қала аудандарында халықты бірінші қажеттілік заттарымен 

(су, тамақ, азық-түлік) қамтамасыз ету, уақытша 

орналастыру және уақтылы эвакуациялау үшін ТЖ кезінде 

қауіпсіз жинау орындарын айқындау. Халыққа олардың 

орналасқан жері туралы ақпаратты жеткізу.

ТЖД, ҚЖжУБ, ЭжСЖБ, 

КжИБ, АҚҚҚ, ҚМБ
2023

545 қауіпсіз жинау 

орнын анықтау

2023 жылғы II тоқсан 

70 70 70

ТЖ дабылы түскен кезде 

халықты жинаудың 545 

қауіпсіз орнын айқындау

Халықты жинаудың қауіпсіз орындарын анықтау ТЖ тәуекелдерінің салдарын барынша 

азайтуға, уақтылы көмек көрсетуге және халықты эвакуациялауға мүмкіндік береді

8
Қаланың ТЖ тәуекелдеріне дайындығының жоғары 

деңгейін қамтамасыз ету
ТЖД 2023-2025 548 5 375 16 249 14 900 33 656 70 728 70 728

8.1

Алатау ауданында өрт сөндіруші-құтқарушыларды және 

бөлімшелердің жеке құрамын өртті сөндіруге және 

авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге байланысты 

үлкен дене жүктемелеріне дайындау үшін жабық спорт 

кешенін салу

ЖҚБ, ТЖД, ҚБ 2023-2025 ЖСҚ 5 Құрылыс жұмыстары 2 000 

Құрылысты аяқтау 

және пайдалануға 

беру

1 000 3 005 3 005 1 Жабық спорт кешені

Өрт сөндіруші-құтқарушыларды және бөлімшелердің жеке құрамын өртті сөндіруге және 

авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге байланысты үлкен физикалық жүктемелерге 

сапалы дайындауға мүмкіндік береді

8.2

"Сейсмикалық тәуекелді кейіннен бағалай отырып, 6 

баллдан және одан жоғары жер сілкінісі кезінде қаладағы 

ықтимал жағдайды модельдеу және бағалау үшін 3D 

картасын әзірлеу*

ҚЖжУБ, ТЖД, ЦБ 2023-2024 400 400 800 800 

Жер сілкінісі кезінде 

қаладағы ықтимал жағдайды 

модельдеуге және бағалауға 

арналған 3D картасы 6 

баллдан және одан жоғары

3D картасы ТЖ жою үшін тартылатын іс-қимылдар мен құралдардың жеделдігін арттыруға, 

неғұрлым қауіпті учаскелерді, сондай-ақ халықты эвакуациялаудың оңтайлы жолдарын 

айқындауға мүмкіндік береді

8.3

Деректерді жинау және талдау функциясы бар 

тепловизиялық және оптикалық бейнекамералар арқылы 

Алматы қаласының аумағында тұтану және түтін 

ошақтарын ерте анықтау үшін орталықтандырылған 

бейнемониторинг жүйесін енгізу

ТЖД 2023

Орталықтандырылған 

бейнемониторинг 

жүйесін енгізу

2023 жылдың 

қарашасы

130 130 130

Өрт және түтін ошақтарын 

ерте анықтауға арналған 

орталықтандырылған 

бейнемониторинг жүйесі

Түтін анықталған жағдайда диспетчерге сигнал береді, бұл ТЖ-ға жедел әрекет етуге 

мүмкіндік береді

8.4 ТЖ қаупі кезінде халықты құлақтандыру ТЖД 2023

Қаланың 530 нысанын 

құлақтандыру 

жүйесімен 

жарақтандыру

2023 жылдың 

қарашасы

415 415 415

8.4.1

Адам көп жүретін Алматы қаласының 530 объектісін (250 - 

мектеп, 130 - денсаулық сақтау объектісі, 150 - мектепке 

дейінгі білім беру объектісі) объектілік құлақтандыру 

жүйелерін азаматтық қорғауды құлақтандыру жүйесімен 

интеграциялау

ТЖД 2023

Қаланың 530 нысанын 

құлақтандыру 

жүйесімен 

жарақтандыру

2023 жылдың 

қарашасы

415 415 415

Қаланың 530 объектісін 

құлақтандыру жүйесімен 

жарақтандыру

Азаматтық қорғауды хабарлау жүйесін адамдар көп жиналатын 530 объектіні (250 - мектеп, 

130 - денсаулық сақтау объектісі, 150 - мектепке дейінгі білім беру объектісі) хабарландыру 

жүйелерімен интеграциялау. 1 объектінің бағасы - 783 мың теңге: 600 мың теңге +БУС  -1 

ФМ "Сонет" ЖШҚ; 183 мың теңге - 5 ампер/сағат үздіксіз қоректендіру блогы: батарея

Қауіпсіз қала – төтенше жағдайларға дайындық
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8.5
28 сейсмостанция орната отырып, "Күшті жер сілкінісі 

туралы ерте хабарлау жүйесін" енгізу
ТЖД 2022-2023 11 сейсмостанция 548 17 сейсмостанция 598 1 146 1 146 28 сейсмостанция

8.5.1

I кезең 11 ААЕЖ сейсмостанциясын орнату: (Шелек 

станциясы, Қастек станциясы, Әктас станциясы, Түрген 

станциясы (Есік), Медеу станциясы, Жіңішке станциясы, 

Құрметті станциясы, Көкпек станциясы, Дегерес 

станциясы, Тянь-шань станциясы, Майтөбе станциясы.

ТЖД 2022

11 сейсмостанция

2022 жылдың 

желтоқсаны

548 548 548 11 ААЕЖ сеймостанциясы

8.5.2

II кезең 17 ААЕЖ сейсмостанциясын орнату: Құрты 

станциясы, Алатау станциясы, төменгі Каменка 

станциясы, Талғар станциясы, Казачка станциясы, Ново-

Алексеевка станциясы, Тау-Түрген станциясы, Қотырбұлақ 

станциясы, Вирг (ҮАК) станциясы, Орбита станциясы, 

Ақжар станциясы, Сарыжаз станциясы, Мыңжылқы 

станциясы, Алма-Арасан станциясы, Саты станциясы, 

Қапшағай станциясы, Шошқалы станциясы).

ТЖД 2023

17 сейсмостанция

2023 жылдың 

қарашасы

598                     598                598   17 ААЕЖ сеймостанциясы

8.6

"Кіші және Үлкен Алматы өзендерінің бассейндерінде 

көшкін қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесін" 

енгізу

ТЖД 2023-2024 827 605 1 432 1 432
Көшкін қаупін бақылаудың 

автоматтандырылған жүйесі

Көшкін қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесін енгізу деректерді үздіксіз жинау, 

әртүрлі есептеулер мен талдауларды қолдану, көшкіндердің түсу уақытын анықтау 

есебінен болжамның дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді, бұл адамдардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша алдын алу шараларын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

8.7
ТЖ-ға ден қою үшін қажетті инфрақұрылыммен 

қамтамасыз ету

ТЖД, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ҚБ, 

аудан әкімдіктері 
2023-2028 3 000 13 244 13 900 33 656 63 800 63 800

15 өрт сөндіру депосы, 

биіктігі 75 метрден асатын 3 

иінді көтергіш

8.7.1
"Полиорталық" қағидаты бойынша 15 өрт сөндіру депосын 

кезең-кезеңімен салу, оның ішінде:

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ТЖД,  

аудан әкімдіктері 
2023-2028 3 000 13 244 13 900 33 656 63 800 63 800 15 өрт сөндіру депосы

8.7.1.1

Түрксіб ауданында (Шығыс қақпасы, Бұқтырма көшесі, 

Құлжа күре жолының солтүстігі), Наурызбай ауданында  

(Шұғыла шағын ауданы) және Жетісу ауданында (Кемел 

шағын ауданы) 3 өрт сөндіру депосын салу

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ТЖД,   

Түрксіб, Наурызбай, 

Жетісу аудандарының 

әкімдіктері

2023-2024 1 депо 3 000 2 депо 9 000 12 000 12 000 3 өрт сөндіру депосы

8.7.1.2

Алмалы ауданында (Төле би - Гагарин көшесінің 

қиылысы), Бостандық ауданында (Жандосов көшесі мен 

Лебедев көшесінің қиылысы), Медеу ауданында (Көктөбе - 

Төле би-Шығыс айналма қиылысы тарихи орталығы ) 3 өрт 

сөндіру депосын салу

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ТЖД,   

Алмалы, Бостандық 

және Медеу 

аудандарының 

әкімдіктері

2024-2025 1 депо 3 000 2 депо 9 000 12 000 12 000 3 өрт сөндіру депосы

8.7.1.3

Алатау ауданында (2-ЖЭО жанында), Медеу ауданында 

(Назарбаев даңғылы - Қажымұқан көшесінің қиылысы), 

Медеу ауданында (Шымбұлақ ГЛК) 3 өрт сөндіру депосын 

салу

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ТЖД, 

Алатау және Медеу 

аудандарының 

әкімдіктері

2025-2026 1 депо 3 000 2 депо 9 000 12 000 12 000 3 өрт сөндіру депосы

8.7.1.4

Наурызбай ауданында  (Қарағайлы шағын ауданы), 

Бостандық ауданында (Нұрлытау шағын ауданы), 

Бостандық ауданында (Мирас шағын ауданы), Түрксіб 

ауданында (Әлмерек шағын ауданы), Медеу ауданында 

(Көлсай шағын ауданы), Медеу ауданында (Юбилейный 

шағын ауданы) 6 өрт сөндіру депосын салу

ҚБ, ЖҚБ, ҚЖжУБ, ТЖД, 

Наурызбай, Бостандық, 

Түрксіб және Медеу 

аудандарының 

әкімдіктері

2026-2028 3 депо 24 000 24 000 24 000 6 өрт сөндіру депосы

8.7.1.5 Биіктігі 75 метрден асатын 3 өрт иінді көтергішті сатып алу ТЖД 2024-2026 1 өрт иінді көтергіш 1 244 1 өрт иінді көтергіш 1 900
1 өрт иінді 

көтергіш
656 3 800 3 800

Қауіпсіз қала – төтенше жағдайларға дайындық 

бөлімі бойынша қорытынды
548 5 490 17 570 14 925 33 656 72 189 72 189

ҚАУІПСІЗ ҚАЛА БӨЛІМІ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 548 8 701 21 205 17 046 36 742 84 243 84 243

Регламентке сәйкес өрт сөндіру бөлімшелерінің ТЖ орнына 10 минут ішінде келуін 

қамтамасыз ету

* - қаржыландыру көлемі жобаларды іске асыру барысында түзетілуі мүмкін

"Дармен" мобильді қосымшасымен ұштасқан қатты жер сілкінісі туралы алдын ала ескерту 

жүйесін орнату үй-жайдан шығу немесе қауіпсіз жерге тұру үшін жер сілкінісі басталғанға 

дейін 35-45 секунд бұрын ұялы телефондарға PUSH-хабарлама түрінде ақпарат беруге 

мүмкіндік береді. Ескерту жүйесінің тиімділігін арттыру үшін жоба Қырғызстан 

Республикасының алдын ала ескерту жүйесімен біріктірілетін болады (Алматы және 

Жамбыл облыстарындағы Шілік және Қастек сейсмогендік аймақтарының периметрі 

бойынша сейсмикалық станциялардың ұлғаюы)

Қаланы өрт сөндіру қызметтерімен қамтуды арттыру және өрттерге жедел әрекет ету үшін 

полиорталықтарда 15 өрт сөндіру депосы салынады


