
 
Лица с инвалидностью и родители воспитывающих детей 

с инвалидностью могут получить: 
Департаментом ГЦВП НАО «Правительство для граждан» 

на 2022 год ежемесячно выплачивается государственное 
пособие по инвалидности: 

- ЛСИ 1 группы – 69 155 тенге 
- ЛСИ 2 группы – 55 108 тенге 
- ЛСИ 3 группы – 37 459 тенге 
детей с инвалидностью: 
ЛСИ до 7 лет 50 426 тенге 
- 1 ЛСИ – 69 155 тенге (1,92 ПМ); 
- 2 ЛСИ – 57 269 тенге (1,59 ПМ); 
- 3 ЛСИ - 50 426 тенге (1,4 ПМ); 
Ежемесячное пособие  воспитывающим детей с инвалидностью – 50 426 

тенге;      
Ежемесячное пособие по уходу за лицом с инвалидностью 1 группы с детства– 

50 426 тенге . 
 

 Реабилитационные услуги прописываются в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР) 
(Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по 
городу Нур-Султан (улица Кравцова,18 тел. 24-92-05, 24-83-29,24-82-73). 

Технические средства реабилитации и услуги реабилитации 
обеспечиваются через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz) Для 
получения услуг на Портале необходимо иметь электронно-цифровую подпись 
(ЭЦП). Обучение проводится в Центре «Жанұя» (ул.Бейбітшілік, 14, тел.: 27-86-
49, 8-701-147-41-66, 8-702-205-68-56) 

Ссылки на видео-инструкцию: Как заказать технические средства 

реабилитации на Портале социальных услуг   http://bit.do/fLBwX  
Как заказать услугу санаторно-курортного лечения на Портале 

социальных услуг   http://bit.do/fLBw6  
Как заказать услуги специалиста жестового языка/индивидуального 

помощника http://bit.do/fLBw9 
 

Наименование реабилитации Тел. специалиста 
Протезно-ортопедические средства 8-778-501-41-72 
Сурдотехнические средства 8-705-984-12-37 
Тифлотехнические средства 8-705-984-12-37 
Специальные средства для передвижения 
(кресло-коляски) 

8-705-984-12-37 

Обязательные гигиенические средства 8-702-489-09-59 
Услуги санаторно-курортного лечения 
взрослым 
Услуги санаторно-курортного лечения детям 

8-778-187-98-01 
8-705-984-12-37 

Услуги индивидуального помощника 8-778-501-41-72 
Услуги специалиста жестового языка 8-778-501-41-72 
Специальные социальные услуги 8-701-136-36-80 

   
 

 
 
 
 

Социальные выплаты и помощь:  
- бесплатный проезд на маршрутах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) (ул.Кошкарбаева 50/1) 
- услуги зубопротезирования один раз в два года (за исключением 

протезов из драгоценных металлов), санация (конт.тел.: 8-705-645-06-
92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71) 

- единовременные денежные выплаты ко Дню инвалидов (второе 
воскресенье октября) в размере 2,5 МРП ( 7 658 тенге) (тел.: 8-705-645-06-92,  
8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71) 

- социальная помощь на приобретение твердого топлива 
производится лицам с инвалидностью, проживающим в частных жилых домах с 
местным (печным) отоплением, являющимся его собственниками 
(нанимателями), не имеющим другого жилья, при наличии среднедушевого дохода, 
не превышающего 4 прожиточных минимума. Компенсация производится в 
размере 16 МРП (49 008 тенге) на отопительный сезон (конт.тел.: 8-705-645-06-
92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38) 

- возмещение затрат на проведение и установку газового 
котла, но не более 90 МРП (275 670 тенге) 

- единовременная социальная помощь, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию – на приобретение лекарств и получения 
платных медицинских услуг в денежном выражении   в размере 13 МРП в 
год (39 819 тенге), (при пожаре) 65 мрп- 199 095 тг. 

- жилищная помощь для собственников жилья назначается, если 
оплата комммунальных услуг (в пределах норм) превышает 5% от  месячного 
совокупного дохода семьи (средняя сумма выплаты составляет до 18 тысяч 
тенге в месяц); 

- адресная социальная помощь (АСП) - предоставляется лицу или 
семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности (29 
532 тенге в городе Нур-Султан на 1 квартал 2022 года) из расчета на 
каждого члена семьи в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой 
бедности в виде безусловной или обусловленной денежной помощи); 

- постановка на очередь на жилье как категория «Лица с 
инвалидностью» и как категория «Семья имеющая или 
воспитывающая детей с-инвалидностью» (пр.Республики, 32, 
тел.:55-18-01) 

В городе Нур-Султан функционирует два современных 
спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом.  

Паралимпийский тренировочный центр (ул. Акшокы, 2, тел.:     79-
04-44, 8778-111-35-14). 

Ледовая арена «Тарлан» (пр. Туран 5/1,  тел.: 79-04-44). 
Инватакси: для детей с инвалидностью (ул.Кутпанова 20,2-этаж, тел.:  

8-747-433-67-91, 38-26-37);  
для детей-инвалидов до 18 лет передвигающихся на кресло-колясках 

(ул. Акшокы 2, тел. 79-27-00,  8-701-212-21-15) 
для ЛСИ с нарушением зрения (ул. Б.Момышулы 17 "А", оф. 55, тел.: 8-771-

046-02-11, 49-76-91),  
для ЛСИ передвигающихся на кресло-колясках (пр.Абылай хана 43/1, тел.: 

8-701-764-25-54, 35-19-20). 

 
 

http://bit.do/fLBwX
http://bit.do/fLBw6
http://bit.do/fLBw9


 
Мүгедектігі бар тұлғаларға және мүгедектігі бар балаларды 

тәрбиелеп отырған ата-аналарға: 
 «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ ЗТМО 

департаментімен 2022 жылға мүгедектікке байланысты 
мемлекеттік жәрдемақы ай сайын төленеді: 

- 1 топ мүгедектеріне – 69 155 теңге 
- 2 топ мүгедектеріне – 55 108 теңге 
- 3 топ мүгедектеріне – 37 459 теңге 
- мүгедектіге бар балаларға: 
7 – 18 жас аралығындағы мүгедектігі бар балалар: 
-7 жасқа дейінгі мүгедек балаға- 50 426 теңге 
- 1 топ – 69 155 теңге (1,92 ПМ); 
- 2 топ  – 57 269 теңге(1,59 ПМ); 
- 3 топ – 50 426 теңге(1,4 ПМ); 
Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеушіге ай сайынғы жәрдемақы – 50 426 теңге;      
Бала күнінен 1 топ мүгекдітігі бар тұлғаларды күтімге төленетін жәрдемақы 

– 50 426 теңге. 

Оңалту қызметтері мүгедектi оңалтудың жеке 
бағдарламасына (ОЖБ) сәйкес жүзеге асырылады. (Еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы 
бойынша Департаменті (Кравцова көш.,18, тел. 24-92-05, 24-83-29,      24-
82-73). 

Оңалтудың техникалық құрылғылары және оңалту қызметтері 

Әлеуметтік қызметтер порталы (aleumet.egov.kz) арқылы беріледі. 
Порталда қызметтерді алу үшін электронды-цифрлы қолтаңбаның (ЭЦҚ) болуы 
шарт. Оқыту жұмыстары «Жанұя» орталығында жүргізіледі (Бейбітшілік көшесі 
14, тел.: 27-86-49, 8-701-147-41-66, 8-702-205-68-56). 

Видео-нұсқаулыққа сілтемелер: Әлеуметтік қызметтер порталында 

техникалық оңалту құралдарына тапсырыс беру   http://bit.do/fLBwX  
Әлеуметтік қызметтер порталында санаторлық-курорттық емдеуді 

таңдау   http://bit.do/fLBw6  
Әлеуметтік қызметтер порталында жеке көмекші қызметтерін/ымдау 

тілі маманын таңдау http://bit.do/fLBw9 
Оңалту құралдары/қызметтері Маманның телефоны 
Протездік-ортопедиялық құралдар 8-778-501-41-72 
Сурдотехникалық құралдар 8-705-984-12-37 
Тифлотехникалық құралдар 8-705-984-12-37 
Арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар) 8-705-984-12-37 
Міндетті гигиеналық құралдар 8-702-489-09-59 
Санаторлық-курорттық емдеу үлкендерге 
Балаларға санаторлық-курорттық емделу  

8-778-187-98-01 
8-705-984-12-37 

Жеке көмекші қызметтері 8-778-501-41-72 
Ымдау тілі маманы қызметтері 8-778-501-41-72 
Арнаулы әлеуметтік қызметтер 8-701-136-36-80 

 

 
 
 
 
 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға келесі әлеуметтік көмек 
түрлері көрсетіледі: 

- қалалық жолаушылар көлігі маршруттарында тегін жүру 
(таксиден басқа) (Қошқарбаев көшесі, 50/1 үй); 

- мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға 
екі жылда бір рет стоматологиялық протездеу қызметі (қымбат 
металдардан жасалған протездерден басқа), емдеу (байл.тел.: 8-705-645-
06-92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71); 

- мүгедектер күніне орай бір реттік ақшалай төлемдер 
(қазанның екінші жексенбісі) 2,5 АЕК ( 7 658 теңге) (байл.тел.: 8-705-645-
06-92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-06-71); 

- қатты отын сатып алуға әлеуметтік көмек жан басына 
шаққандағы күнкөріс деңгейінің 4 бірліктен аспайтын табасы бар, басқа тұрғын 
үйі жоқ, оның иелері (жалдаушылары) болып табылатын, жергілікті (пештік) 
жылытуы бар жеке тұрғын үйлерде тұратын мүгедектігі бар тұлғаларға 
көрсетіледі, өтемақы 16 АЕК мөлшерінде (49 008 теңге) жылу мерзіміне 
төленеді (байл.тел.: 8-705-645-06-92, 8-705-645-06-53, 8-705-645-06-38,8-705-645-
06-71); 

- газ қазандығын салу және монтаждау бойынша шығындарды 
өтеу  90 АЕК аспайтын сомада (275 670 тенге); 

- қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға бір реттік 
әлеуметтік көмек – жылына 13 АЕК мөлшерінде дәрілік заттарды сатып 
алу және ақшалай түрде ақылы медициналық қызметтер алу үшін (39 819 
теңге), (өрт кезінде) 65 АЕК- 199 095 теңге; 

- үй иелеріне тұрғын үй көмегі коммуналдық қызметтерге 
ақы төлеу (шектерде) отбасының айлық жиынтық кірісінің 5% -ынан 
асқан жағдайда тағайындалады (төлемнің орташа мөлшері айына 18 мың 
теңгеге дейін); 

- атаулы әлеуметтік көмек - жан басына шаққандағы орташа 
табысы кедейлік шегінен аспайтын адамға немесе отбасына (2021 
жылдың 2-тоқсанында Нұр-Сұлтан қаласында 29 532 теңге) отбасының 
жан басына шаққандағы орташа табысы мен кедейлік шегі арасындағы 
айырма ретінде беріледі. шартсыз немесе шартты ақшалай көмек 
түрінде) (Бейбітшілік көшесі, 25 үй);  

- «Мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған 
отбасы» санаты бойынша тұрғын үйге кезекке тұру (Республика 
даңғылы, 32 үй, тел.:55-18-01). 

- Нұр-Сұлтан қаласында білікті мамандармен қамтылған екі 
заманауи спорт кешені қызмет көрсетуде.  

Паралимпиядалық жаттықтыру орталығы (Ақшоқы көш., 2,           
тел.: 79-04-44, 8778-111-35-14). 

«Тарлан» мұз айдыны (Тұран даңғылы 5/1,  тел.: 79-04-44). 
Инватакси: мүгедектігі бар балалар үшін (Кутпанов көш.20,2-этаж 

тел.:   8-747-433-67-91, 38-26-37);  
мүгедектік арбасында жүретін 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 

(Ақшоқы көш. 2, тел. 79-27-00, 8-701-212-21-15) 
көзі нашар көретін МБТ үшін (Б.Момышұлы көш. 20, тел.: 8-771-046-02-

11, 49-76-91),  
мүгедектік арбада қозғалушы МБТ үшін (Абылай хан даң. 43/1, тел.: 8-

701-764-25-54, 35-19-20).
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