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Жыл сайын ғаламторды пайдаланушы қазақстандықтардың саны өсіп келе жатыр. 
Ақпараттық технологияны дамытуға мемлекеттік деңгейде де үлкен көңіл бөлінуде. Осы 
орайда елімізде электрондық үкімет жобасын алғашқылардың бірі болып қолға алған 
біздің облыс болатын. Облыс Әкімінің интернет-порталы тағы да жаңартылып, жаңа 
нусқасының түсаукесері болып өтті.

Д есе де уақыттың бір орында түрмайтыны белгілі. М ұнымен қатар интернеттің игілігін 
пайдапануш ы парды ң қатары күн сайын еселеп өсіп кепе жатыр. Осы орайда мемлекеттік 
мекемелерд ің интернет-порталдарының да  заман сұраны сы на сай өзгеріп, жаңарып отыруы занды 
қүбы пы с. М ұны өз сөзінде обпыс Әкім і аппараты ж етекш іс ін ің  орынбасары Сергей М үбараков та 
ерекш е атап айтты. «М емлекеттік билік органдарының қызметі туралы ақпараттың ашықтығы мен 
қолжетімд іп ігі -  еп ім іздегі азаматтық қоғамны ң бірден-бір айқын бепгіперін ің бірі» дед і оп.

Ж алпы. обпыс Ә кім ін ің  интернет-порталы алғаш  рет ғаламтор 
ж ел іс інде 2005 ж ы лды ң мамыр айында а к іг т к о .д о у .к г  дом ен ім ен 
пайда болған еді. Портал сол жылдары жергіл ікті атқарушы 
органдарды ң ресурстарына қойыпатын барлық талаптарға топық 
ж ауап беретін. Обпыс Ә кім ін ің  интернет-порталы елім іздегі ең 
жоғары  балға ие ресурстарды ң бірі ретінде көш бастап келді. 
Порталдың қызметіне ай сайын 40 мыңнан астам адам ж үгінед і 
екен. Облыс Ә кім ін ің  интернет-порталына тек 2011 жы пды ң 
қаңтары аралығы мен 2012 ж ы лды ң қаңтары аралығында 300 
мыңнан астам пайдалануш ы пар кіріпті.

Ал облыс Ә кім ін ің  жаңа порталының ерекш елігі неде?



Облыс Әкім і аппаратының ақпараттық технология және мемлекеттік қызмет көрсету мониторингі 
бөлім інің меңгеруш іс і м індетін атқаруш ы Марина Гагаринаның айтуынш а. жаңа порталды ж асауда  
оның дизайнын өзгерту ғана емес, мәліметтердің біртұтас ж үйес ін  қүру  м әселесі басты негізге 
алыныпты. Портал бойынша ақпарат іздеу  ж үйес і барынша жетілдірілген. Бұл түрғындарға түрлі 
қызмет түрін ұсы н у  үш ін  өте ыңғайлы болмақ. Осы сайт арқылы облыста болып жатқан жаңалықтарды 
да  көру м үм кінш іл ігі бар. Ескі нұсқасы на қарағанда мұнда өзіңе қажет ақпаратты ж ы лдам , әрі оңай 
таба аласың. Жаңа нұсқаны  жасап ш ы ғарғандарды ң айтуынш а. бұл халы қ үш ін  жасалған игі 
ш аралардың бастамасы ғана. Енді ғаламтор пайдалануш ылар өңірдегі мемлекеттік мекемелер, 
олардың ұсынатын қызметі ж айы нда өзіне қажетті мәліметтерді қиналмай-ақ тауып алатын болады. 
Сондай-ақ порталдың жаңа нұсқасы ндағы  мемлекеттік мекемелер туралы ақпараттарға мемлекеттік 
мекемелерд ің жауапты мамандары езгертулер енгізіп. еңдеп, жаңарта алады.

Б ір  атап айтарлығы, порталдың ж аңа нұсқасы н жасаған «Восток-он-лайн» компаниясы керінеді. 
Тұсаукесерге  жиналғандарға аталған компанияның өкілі Антон Добромы слов жаңа порталдың қызметі 
туралы егжей-тегжейлі баяндап берді. «Облыс Ә кім ін ің  интернет-порталының жаңа нұсқасы ны ң 
артықшылығы кеп. Ж аңа портал елім іздегі мемлекеттік мекемелерд ің интернет ресурстарында 
қолданылатын мүлде жаңа стандарт бойынша жасалды » дейд і ол.
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