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Қазақстан Республикасы 

Қоғамдық даму министрінің  

2018 жылғы  «27» желтоқсандағы  

№ 01-01/114 

бұйрығына қосымша 

 

 

ҮЕҰ 2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ГРАНТТАРДЫ БЕРУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

1 Білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу 

1 1 Балалар және білім 

беру, бос уақыт және 

мәдени іс-шаралар 

Білім беру мекемелеріне бармайтын балаларға, 

соның ішінде босқындар мен мигранттарға 

мониторинг жасау. Білім алуға балалардың 

құқықтарының бұзылу себептерін талдау және 

анықтау. Заңнамаға ұсыныстар енгізу. 

Балаларды құқықтық ақпараттандыру. Бала 

құқықтары бойынша мектеп 

бағдарламаларының жобасын әзірлеу. Балалар 

еңбегінің ең нашар түрлерінің алдын алу. 

2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

10 003,00 

  ЖИЫНЫ    10 003,00 

2 Азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау 

2 1 Бала және денсаулық Сексуалдық және репродуктивті денсаулық 

Ерте некелесу салдары қыздардың психикалық 

және физикалық денсаулығына қауіптер 

тәуекелін төмендету туралы ақпараттық 

науқандарды өткізу. 

Балаларға, ата-аналарға, мұғалімдерге, діни 

көшбасшыларға арналған ағартушылық 

бағдарламаларды әзірлеу. 

2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

10 003,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

Шағым білдірген ерте және күштеу арқылы 

қиылған некелер құрбандарын қорғау 

бойынша іс-қимыл алгоритмін әзірлеу. 

Жасөспірімдердің сексуалдық және 

репродуктивті денсаулығын қорғау бойынша 

кешенді стратегияларды әзірлеу туралы ҚР 

Үкіметіне ұсыныстар әзірлеу. Заңнаманы 

жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

3 2 Мүмкіндігі шектеулі 

балалар 

Нейропсихикалық диагнозы – аутизм, Даун 

синдромы, БЦП және т.б. бар балалардың 

және ересектердің өмір сүруіне жағдай жасау 

бойынша осы саладағы отандық және 

шетелдік сарапшыларды отырып, жеке жол 

карталарын әзірлеу. 

Халықпен ағартушылық, ақпараттық 

науқандарды ұйымдастыру мен өткізу, 

психоәлеуметтік ауытқулары бар балаларды 

оңалту бағдарламаларын әзірлеу және енгізу. 

Дамуында ерекше қажеттіліктерді қажет ететін 

балаларға толеранттық қарым-қатынастарды 

қалыптастыру бойынша. Заңнаманы жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

10 003,00 

4 3 Балалар және 

қоршаған орта 

жағдайы 

Білім беру мен ақпараттық сипаттағы 

экологиялық білім алу және экологиялық  

мәдениетті қалыптастыру бойынша іс-

шараларды өткізу. 

Балаларға арналған өнімдер мен 

тауарларға экологиялық қауіпсіздік бойынша 

талдау жасау. Заңнаманы жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу.  Балаларды интернеттегі 

зиянды ақпараттан қорғау бойынша ата-

аналарға арналған ақпараттық курс әзірлеу 

2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

10 003,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

және тарату. 

  ЖИЫНЫ    30 009,00 

3 Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау 

5 1 Мемлекеттік жастар 

саясатын ақпараттық 

қолдау 

Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық 

суйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін 

жүргізу (бейнероликтер, мақалалар дайындау, 

PR-акциялар, мастер-кластар өткізу және т. 

б.) 

Кемінде    

8 ай 

14 облыс, Астана,  

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

11 151,0 

6 2 «Jas.Qz» жастар 

қозғалысын дамыту   

Жастармен және жастар ұйымдарымен жұмыс 

істеу тәсілдерін жаңғырту. «Jas.Qz» жастармен 

жұмысты кемінде 7 негізгі бағыт бойынша 

жүйелі түрде жүзеге асыру: (зияткерлік, 

спорттық, шығармашылық, әскери-патриоттық, 

әлеуметтік белсенділік, еріктілер және т.б.).  

Жобаны 11 өңірде іске асыру. 

Ұсынымдар әзірлеу 

Кемінде    

8 ай 

Ақмола, Қарағанды, 

Павлодар, ШҚО, 

Атырау, Ақтөбе, 

Қызылорда, Жамбыл, 

Түркістан облыстары 

мен Астана және 

Алматы қалалары 

252 602,0 

7 3 Жастар арасында ішкі 

туризмді дамыту 

бойынша іс-шаралар 

ұйымдастыру  

Еліміз өңірлеріне саяхат жасау арқылы 

Қазақстан тарихын, мәдениетін, табиғатын 

зерттеуге жастардың қызығушылығын 

қалыптастыру.  

Қазақстан бойынша арнайы жастар 

экскурсиялық турларын, маршруттарын әзірлеу 

(экстремалдық, тарихи, ойын-сауық, бизнес 

бастау үшін перспективалық, этномәдени және 

т.б.). Қазақстанның тарихи және киелі 

жерлерінің картасын құру 

Кемінде 8 ай Түркістан, Солтүстік 

Қазақстан, Шығыс 

Қазақстан, Батыс 

Қазақстан облыстары  

10 420,0 

8 4 Жастар арасында 

мемлекеттік тілді 

насихаттау бойынша іс-

Мақсаты: «Жайдарман» ойындарын іске асыру 

аясында жастардың шығармашылық мүмкіндігін 

тарту арқылы мемлекеттік тілді насихаттау және 

дамыту. 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

Астана қаласында КТК 

7 448,0 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

шараларды өткізу  

 

 

Жоба кезең бойынша жүзеге асырылуы тиіс: 

1-кезең – Астана күніне орай «Жайдарман» КТК 

ойындарын өткізу.  

2-кезең – Халықаралық Жастар күніне орай 

өткізілетін «Жастар жазғы фестивалі» 

республикалық фестивалін өткізу. 

ойындарын өткізу 

9 5 Жастарды әскери-

патриоттық тәрбиелеу 

бойынша кешенді                        

іс-шараларды өткізу 

Мақсаты: жастармен жұмыс жасайтын әскери-

патриоттық клубтардың, бірлестіктердің 

басшыларына, мамандарға әскери-патриоттық 

тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша 

әдістемелік қолдау көрсету. 

Әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің 

басшылары үшін «Жігер» әскери-патриоттық 

лагерінің жастарымен әскери-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша көшпелі іс-шаралар кешенін 

өткізу: дөңгелек үстелдер, оқыту семинарлары, 

тренингтер, шеберлік сағаттар, пікірталас 

алаңдары. 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

Алматы қаласында 

әскери-патриоттық 

лагері 

5 235,0 

10 6 Жастардың 

инновациялық 

белсенділігін дамыту 

Жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту және 

стартаптардың экожүйесін құру. 
2 күндік «Жастар Отанға» инновациялық 

идеялар фестивалін өткізу  

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

Алматы қаласында 

фестиваль 

6 440,0 

11 7 «Ұйымдастырушылық 

және көшбасшылық 

қасиеттері бар 

жастарды және жастар 

ұйымдарының 

басшыларын оқытуға 

бағытталған 

«Жастар кадрлық 

Кәсіби өзін-өзі дамытуға негізделген жас 

көшбасшыларды іздеу және іріктеу, жастарды 

парламентаризммен таныстыру және олардың 

құқықтық және саяси мәдениетін қалыптастыру. 

2 бағыт бойынша жобаны іске асыру (бірінші 

бағыт: 16 адамды оқыту және жоба 

түлектеріне орталық мемлекеттік 

құрылымдардан және ұлттық компаниялардан 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана,  

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

6 661,0 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

резерві» жобасын іске 

асыру» 

2 апталық тағлымдамадан өтуін қамтамасыз 

ету қажет; екінші бағыт: 32 қатысушышыны 

оқыту және Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінде 2 апталық 

тағлымдамадан өтуін қамтамасыз ету қажет)  

12 8 Шығармашылық 

жастарды қолдау 

бойынша «БӘЙТЕРЕК-

fest» фестивалі аясында 

іс-шаралар 

ұйымдастыру  

 

 

Дарынды жастарды анықтау және қолдау. 

Жастар шығармашылығын танымал ету және 

әртүрлі санаттағы жастардың шығармашылық 

әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау. 

Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту. 

Астана қаласында «БӘЙТЕРЕК-fest» жастар 

шығармашылық фестивалін өткізу (мүмкіндігі 

шектеулі жастарды қоса алғанда). Дарынды 

жастарды және болашақ жастардың 

шығармашылық ұжымдарын табуға және 

қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу 

(еліміздің барлық өңірлерінде) 

Кемінде 4 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

Астана қаласында 

«БӘЙТЕРЕК-fest» 

жастар 

шығармашылық 

фестивалін өткізу 

 

9 864,0 

13 9 «Туған жер» 

патриоттық 

шығармашылығын 

дамыту бойынша іс-

шараларды 

ұйымдастыру  

Кіші отанының, өз жерінің, елінің даңқын 

көтерген, жастар шығармашылығының әртүрлі 

бағытындағы жас, талантты авторларды 

анықтау. «Туған жер» патриоттық 

шығармашылық фестивалін ұйымдастыру  

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

 

11 656,0 

14 10 Жастар арасында 

суицидтік мінез-

құлықтың алдын алуға 

бағытталған іс-

шаралар кешенін 

ұйымдастыру 

Жастар арасында суицидтік әрекеттердің алдын 

алу бойынша профилактикалық жұмыстарды 

жүргізуді ұйымдастыру, сондай-ақ олардың 

психикалық денсаулығын сақтау және нығайту. 

Ұсынымдар әзірлеу 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

 

17 815,0 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

15 11 Жастардың өзін-өзі 

басқару органдары 

жүйесін дамыту 

Студенттерді, студенттік кеңестерді, студенттік 

өзін-өзі басқаруды, білім беру ұйымдары мен 

кәсіпорындарының ЖІК-ті біріктіру бойынша іс-

шаралар кешенін (ЖІК көшбасшыларының 

слеті, семинарлар, тренингтер, шеберлік 

сағаттар, онлайн-кеңестер, вебинарлар және 

т.б.) өткізу. 

Жастардың өзін-өзі басқару органдарының 

қызметін дамыту бойынша ұсыныстар мен 

ұсынымдар әзірлеу 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

ЖІК 

көшбасшыларының 

слетін Астана 

қаласында өткізу 

26 939,0 

 

 

16 12 Этномәдени 

бірлестіктердің 

белсенді қатысуымен 

жастар арасында 

әлеуметтік бірлік 

мәдениетін дамыту 

Жаңғыртудың негізгі қағидаттарын түсіндіру 

бойынша ҚХА «Жаңғыру жолы» жастар 

қозғалысымен өзара іс-қимылды қамтамасыз 

ету.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

міндеттерін іске асыруға үлес қосуға қабілетті 

белсенді жастарды біріктіру. Қазақ тарихын, 

оның ішінде жаңа технологиялар (мобильді 

қосымшалар, әлеуметтік желілер және т.б.) 

арқылы зерттеу бойынша заманауи мобильді-

ойын қосымшаларын әзірлеу 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

11 887,0 

17 13 ҚХА-ның Синергия 

жастары форумын 

ұйымдастыру және 

өткізу 

Жастарды құрметтеу, төзімділік және жалпы 

адамзаттық рухани құндылықтарға бейімділік 

қағидаттарына негізделген ұлтаралық, 

мәдениетаралық және конфессияаралық өзара іс-

қимылды дамытуға белсенді қатысуға тарту. 

IT-технологиялардың барлық түрлерімен 

айналысатын зияткерлік және шығармашылық 

жастарды топтастыруды қамтамасыз ету 

бойынша іс-шаралар кешенін (шеберлік 

сағаттар, семинар-тренингтер, диалог 

алаңдары, кездесулер және т. б.) өткізу 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

25 000,0 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

18 14 Балалардың 

көзқарасын 

құрметтеу 

Отбасылық құндылықтарды әйгілі ету 

бойынша «Менің тату отбасым» атты әуесқой 

бейнефильмдер мен фотосуреттер конкурсын 

ұйымдастыру және өткізу. 

Кәмелетке толмаған жастар істері бойынша 

судьяларға, психологтарға, адвокаттарға, 

ауданаралық соттар мамандарына арналған 

«Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу 

ерекшеліктері» әдістемелік құралын әзірлеу. 

Жаңа мәртебесіне сәйкес, балалар мен ата-

аналарға арналған отбасылық психикалық 

емдеу бағдарламаларына зерттеу жүргізу және 

әдістемесін әзірлеу. 
Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
әзірлеу. 

2019 жыл Қазақстан 
Республикасы 

10 003,00 

19 15 Балалар және 

кәсіпкерлік 

17 өңірде кәсіпкерлікті жүргізу, көшбасшылық 

дағдыларды дамыту, мамандықты дұрыс 

таңдау, балаларды еңбекке тарту қажеттілігі 

туралы семинар-тренингтер өткізу. 

Бизнес-жаттықтырушыларды тарта отырып, 

оқушылар арасында кәсіпкерлік дағдыларын 

дамыту бойынша курсты ұйымдастыру және 

өткізу. 

2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

10 003,00 

  ЖИЫНЫ    423 124,00 

4 Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

20 1 Білім беру 
ұйымдарының 
барлық түрлерінде, 
еңбек ұжымдарында 
тұрмыстық зорлық- 
зомбылық 
профилактикасы 
бойынша ақпараттық- 
түсіндіру және білім 
беру жұмыстарын 
жүргізу 

Жастарды және жас отбасыларды отбасы 
институттары, неке, отбасылық қатынастар 
мәдениеті туралы, сондай-ақ отбасылық саясат 
саласында мемлекеттік қолдау шаралары 
туралы ақпараттандыру бойынша «JAS 
OTBASY» (Жас отбасы) жалпыреспубликалық 
акциясын өткізу. 
5 өңірден ҮЕҰ өкілдерінен 
жаттықтырушылар мектебін ұйымдастыру 
арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылық 
мәселелері 
бойынша ҮЕҰ-ның әлеуетін жоғарылату. 
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері 
бойынша 5 өңірдің білім беру ұйымдары 
қызметкерлерінің оқытылған 
жаттықтырушылар арқылы семинарлар өткізу. 
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері 
бойынша алдын алу жұмыстарын қазақ және 
орыс тілдеріндегі ақпараттық материалдарды 
тарату және бейнеролик арқылы күшейту. 

2019 жыл 5 өңірден кем 
емес 

4 040 

  ЖИЫНЫ    4 040,00 

5 Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау 

21 1 Қазақстанда мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарға 

арналған ақпараттық-

кеңестік қызметті құру 

 

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру, 

психологиялық қолдау көрсету туралы 

ақпараттандыру және консультация беру 

мақсатында мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

арналған ақпараттық-консультациялық қызметті 

ұйымдастыру. Аталған тақырыптағы ақпараттық 

бейнероликтерді дайындау. 

 2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

3 031,00 

    
ЖИЫНЫ 

    
  3 031,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

6 Жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардағы балаларға көмек көрсету 

22 1 Бала және отбасы Өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға 

қорғау және арнаулы әлеуметтік қызмет 

көрсету қызметтерін дамыту. Отбасылық 

құндылықтарды, отбасылық қатынастар 

мәдениетін насихаттау, жауапты ана мен әке 

болу.  Заңнаманы жетілдіру бойынша 

ұсыныстар дайындау. Жас отбасылар арасында 

би фестивалін ұйымдастыру және өткізу. 

 2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

           
10 003,00 

23 2 Кәмелетке толмаған 
балалармен жұмыс 
бойынша әлеуметтік 
қызметтер құру. 

Балаларды құрдастарымен, үлкендермен 
қақтығыстан қауіпсіз шығу тәсілдеріне, 
сондай-ақ өзін-өзі қорғау дағдыларына 
үйрету, жарақат алған (буллинг) балаларды 
қолдау үшін оқушылар арасында беделі бар 
белсенді оқушылар мен қоғамдық 
белсенділерді тарту. 
Заңмен байланысты болған балаларға, 
зорлық-зомбылықтың құрбаны болған 
балаларға, құқықтық, психологиялық көмек 
көрсету бойынша консультациялық 
әңгімелер өткізу. 
Балаларды сексуалдық пайдаланудың және 
оларды қорлаудың алдын алу, сондай-ақ 
зардап шеккен балаларды оңалту, әлеуметтік 
реинтеграциялаудың бағдарламаларын 
әзірлеу. Кәмелетке толмағандарға қатысты 
зорлық-зомбылықтың алдын алу және 
болдырмау жүйесін әзірлеу жөніндегі 
жұмыс тобының қызметін ұйымдастыру. 
Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-
зомбылықтың алдын алу және болдырмау 
жөніндегі жүйенің іс-қимыл механизмін 
әзірлеу.  

2019 жыл Қазақстан 
Республикасы 

    10 003,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

Ақпараттық-ағартушылық материалдарды 
әзірлеу, шығару және тарату. Заңнаманы 
жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау. 

24 3 Бала және заң Отбасылық құндылықтарды ілгерілету, 

жауапты ата-ана жүйесін тәрбиелеу үшін 

Әкелердің республикалық форумын 

ұйымдастыру және өткізу. 

Заңмен байланысты балаларға құқықтық, 

әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету: 

- құрбан балалар; 

- куә-балалар; 

- ата-аналары сотталған балалар; 

- қылмыс жасаған деп күдікті балалар. 

Заңмен байланысты кәмелетке толмаған 

балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету 

стандарттарын әзірлеу. 
Барлық балалардың түрлі әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізу мәселелері бойынша 
қажетті нормаларды сәйкестікке келтіру үшін 
халықаралық және ұлттық заңнаманы 
салыстырмалы талдау. 

 2019 жыл Қазақстан 

Республикасы 

     19 965,00 

25 4 Балалардың 
Құқықтары 
саласында 
мониторинг, талдау 
және зерттеулер 
жүргізу 

Ұлттық дәстүрлер мен халықтың ділін ескере 
отырып, отбасылық тәрбиенің бірыңғай 
республикалық әдістемесін әзірлеу. 
Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Кеңсесінің 
қоғамдық негізде жұмыс істеуіне жәрдемдесу. 
Балалар мен жастарға арналған қоғамдық 
қабылдау қызметін ұйымдастыру. Бала 
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің 
қорытындылары және ҚР балалардың 
құқықтарының сақталу бойынша жағдайлары 
туралы жыл сайынғы баяндаманы дайындау 
және басып шығару. Қазақстандық балалардың 

2019 жыл Қазақстан 
Республикасы 

19 965,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

өмір сүру сапасын жақсарту бойынша 
ұсынымдар әзірлеу. Бала құқықтары жөніндегі 
уәкіл қызметін ақпараттық сүйемелдеу. 
Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
дайындау. 

  ЖИЫНЫ         59 936,00 

7 Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау 

26 1 Ақтөбе облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

 2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Ақтөбе облысы 3142,00 

27 2 Ақмола облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

 2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Ақмола облысы 3142,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

28 3 Алматы облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Алматы облысы 3142,00 

29 4 Атырау облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Атырау облысы 3142,00 

30 5 Шығыс Қазақстан 

облысы бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Шығыс Қазақстан 

облысы 

3142,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

31 6 Батыс Қазақстан 

облысы бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Батыс Қазақстан 

облысы 

3142,00 

32 7 Жамбыл облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Жамбыл облысы 3142,00 

33 8 Маңғыстау облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Маңғыстау облысы 3142,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

34 9 Қарағанды облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қарағанды облысы 3142,00 

35 10 Қостанай облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қостанай облысы 3142,00 

36 11 Қызылорда облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қызылорда облысы 3142,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

37 12 Павлодар облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Павлодар облысы 3142,00 

38 13 Солтүстік Қазақстан 

облысы бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

3142,00 

39 14 Түркістан облысы 

бойынша 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласында халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-

шаралар өткізу 

Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар, 

шағымдар жасау) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу; БАҚ және 

интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы 

халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету; 

Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау 

саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Түркістан облысы 3142,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

40 15 Азаматтардың 

құқықтарын қорғау 

мәселелері бойынша 

ҮЕҰ мен мемлекеттік 

органдардың өзара іс-

қимыл деңгейін 

арттыру 

 Мақсатты аудиторияның орналасқан жеріне 

бару мүмкіндігімен тұрақты әрекет ететін 

құқықтық қызметтің қызметін қамтамасыз ету 

арқылы әлеуметтік жағынан осал топтар 

арасынан халыққа кәсіби құқықтық көмекке қол 

жеткізу. Халықтың әлеуметтік осал топтары 

қатарынан азаматтардың құқықтарын қорғау 

мәселелерін шешуге нақты көмек көрсету. 

Оқыту іс-шаралары қатарын өткізу арқылы 

халықтың өз құқықтарын қорғау мәселелері 

бойынша сауаттылығын арттыру. Өз 

құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 

ақпараттық жұмыс жүргізу арқылы халықтың 

құқықтық санасының деңгейін арттыру. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

14 облыс және Астана, 

Алматы қалалары 

10 444,00 

41 16 Ауылдық елді 

мекендерді қоса, елдің 

шалғай өңірлерінде 

адам құқықтарын іске 

асырумен байланысты 

жағдайды талдау 

Елдің шалғай орналасқан ауылдық елді 

мекендерінде тұратын әлеуметтік әлсіз 

санаттары азаматтардың құқықтарын іске 

асырумен жағдайды талдау (білім алуға, еңбек 

етуге, денсаулық сақтауға, әділдікке құқық). 

Жасалған жұмыс қорытындылары бойынша 

аналитикалық баяндаманы әзірлеу және қазақ 

және орыс тілдерінде шығару. Баяндаманы 

Қазақстанның барлық өңірлерінде 

презентациялау. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

14 облыс 3 753,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

42 17 Республикалық және 

жергілікті қоғамдық 

кеңестердің 

тұрақтылығын 

арттыру және дамыту 

kazkenes.kz сайтының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету арқылы қоғамдық кеңестер қызметінің 

ашықтығын және халық үшін қол жетімділігін 

арттыру. Бейнематериалдарды және қоғамдық 

кеңестердің оң тәжірибесін ілгерілету. 

Әдістемелік материалдарды орналастыру. 3 жыл 

ішіндегі қоғамдық кеңестердің қызметі туралы 

қорытынды есептерді орналастыру. Қоғамдық 

кеңестердің қызметі туралы оң тәжірибелердің 

(кейстердің) электрондық жинағын құру (қазақ 

және орыс тілдерінде). Әлеуметтік желілерде 

парақша құру. Қоғамдық кеңестердің қызметі 

туралы роликтер жасау. Әлеуметтік желілерде 

қоғамдық кеңестердің қызметі туралы ақпаратты 

орналастыру. 4 өңірде семинар өткізу. Барлық 

өңірлік (қалалық, аудандық, облыстық, Астана, 

Алматы, Шымкент қалалары) және 

республикалық қоғамдық кеңестер қызметінің 

тәжірибесін талдау және ұсынымдар әзірлеу 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары  

14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

2019 ж. - 10000,0 

мың.тг.       

2020 ж. - 10000,0 

мың.тг.        

2021 ж. - 10000,0 

мың.тг. 

43 18 Шешімдер қабылдауда 

азаматтардың қатысуы 

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту бойынша 

оқыту іс-шараларын өткізу. Қоғамдық 

ұйымдарды, жергілікті билік органдарын және 

жергілікті қоғамдастық жиналыстарын ел 

өңірлерінде кемінде 5 пилоттық жобаларды 

енгізу арқылы жергілікті деңгейде әлеуметтік-

экономикалық дамуға жәрдемдесуге тарту. 

Ақпараттық науқанды өткізу.  

2019 

жылдың 

кемінде 6 

айы 

кемінде 5 өңірде  9 920,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

44 19  Қаржылық және 

әлеуметтік әсерді 

есепке алумен 

мемлекеттік 

функциялардың бір 

бөлігін азаматтық 

сектор өкілдеріне 

табыстау 

Мемлекеттік басқарудың қалалық және 

аудандық деңгейлерін қоса, барлық орталық 

мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар 

атқаратын мемлекеттік міндеттерге кешенді 

талдау жасау. Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігі әзірлеген әдістемеге 

сәйкес, түрлер бойынша саралаумен мемлекеттік 

міндеттердің сәйкесінше тізілімін 

әзірлеу.Мемлекеттік міндеттерді бәсекелік 

ортаға табыстау механизмін түсіндіру бойынша 

әрбір өңірде сарапшыларды тартумен (кем 

дегенде 4 адам) ҮЕҰ мен мемлекеттік органдар 

үшін семинарлар әзірлеу және өткізу.Бәсекелік 

ортада азаматтық қоғам институттары 

орындайтын мемлекеттік функциялары бойынша 

семинарларға қатысушыларға қазақ және орыс 

тілдерінде әдістемелік ұсыныстар әзірлеу. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

3 360,00 

45 20 Халықаралық тәжірибе 

негізінде, өңірлердің 

кескінінде азаматтық 

қоғамның даму 

индексін өлшеу 

әдістемесін сынау 

арқылы азаматтық 

сектордың рөлін 

күшейту 

Елдің барлық өңірлерінде, оның ішінде қалалық 

және аудандық деңгейлерде, азаматтық 

қоғамның жағдайы бойынша тұрақтылықтың 

келесі параметрлеріне қатысты сарапшыларды 

тартумен зерттеу жасау: қаржылық, 

инфрақұрылымдық, құқықтық орта, қызметтер 

көрсету, қоғамдық бедел және басқалары. 

Қорытындылары бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде талдамалық баяндама шығару. 

Сәйкесінше әкімшілік-аумақтық бірліктің 

әлеуметтік-экономикалық проблемаларын 

шешуде ҮЕҰ-дың тартылу деңгейі бойынша 

Қазақстанның өңірлерінің рейтингін қазақ және 

орыс тілдерінде әзірлеу және оның 

визуалдылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

6 334,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

46 21 Халықаралық тәжірибе 

негізінде, өңірлердің 

кескінінде азаматтық 

қоғамның даму 

индексін өлшеу 

әдістемесін сынау 

арқылы азаматтық 

сектордың рөлін 

күшейту 

Елдің барлық өңірлерінде, оның ішінде қалалық 

және аудандық деңгейлерде, азаматтық 

қоғамның жағдайы бойынша тұрақтылықтың 

келесі параметрлеріне қатысты сарапшыларды 

тартумен зерттеу жасау: қаржылық, 

инфрақұрылымдық, құқықтық орта, қызметтер 

көрсету, қоғамдық бедел және басқалары. 

Қорытындылары бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде талдамалық баяндама шығару. 

Сәйкесінше әкімшілік-аумақтық бірліктің 

әлеуметтік-экономикалық проблемаларын 

шешуде ҮЕҰ-дың тартылу деңгейі бойынша 

Қазақстанның өңірлерінің рейтингін қазақ және 

орыс тілдерінде әзірлеу және оның 

визуалдылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

4 990,00 

47 22 Ауылдық өңірлерді 

қоса, өңірлер бойынша 

халықтың 

мұқтаждықтарын және 

қажеттіліктерін 

бағалау 

2017 жылы гранттық қаржыландыру шеңберінде 

әзірленген өңірлер бойынша халықтың 

мұқтаждықтарын және қажеттіліктерін бағалау 

әдістемесін енгізу және өткізу, қажет болса, оны 

жаңартып отыру. Әдістемені қалалық және 

ауылдық әкімшілік-аумақтық бірліктерге тарату. 

Өңірлер бойынша халықтың мұқтаждықтарын 

және қажеттіліктерін бағалау әдістемесін қазақ 

және орыс тілдерінде ендіру бойынша 

мемлекеттік органдарға ұсыныстар әзірлеу 

(электрондық нұсқаны тираждаумен кем дегенде 

300 дана). 

Өңірлер кескінінде халықтың мұқтаждықтары 

мен қажеттіліктері картасының мониторингін 

және толықтырылуын қамтамасыз ету. 

Қорытындылар бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде талдамалық баяндама шығару. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

12 139,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

Ақпараттық жұмысты жүргізу 

48 23 Мүмкіндігі шектеулі 

адамдардың 

құқықтарын жылжыту 

үшін ұлттық құқық 

қорғау 

институттарының 

мүмкіндіктерін 

нығайту 

Қазақстанда мүгедектігі бар адамдардың 

құқықтарының сақталу тәжірибесіне талдау 

жасау. Мүгедектігі бар адамдардың негізгі 

құқықтарының сақталу мәселесіне ҚР 

заңнамасын, БҰҰ тұрақты даму мақсаттары 

шеңберінде халықаралық құжаттарды, Әмбебап 

кезеңді шолу шеңберінде Қазақстанға берілген 

ұсыныстарды, БҰҰ шарттық органдарын және 

арнайы рәсімдерін талдау, заңнаманы жетілдіру 

бойынша сәйкесінше ұсыныстар 

әзірлеу.«Мүгедектер құқықтары туралы 

конвенцияның іске асырылуын қорғауды және 

мониторингілеуді көтермелеу үшін тәуелсіз 

механизмді» енгізу бойынша халықаралық 

тәжірибені зерттеу, Қазақстанда мүгедектігі бар 

адамдардың құқықтарын сақтау саласында 

жағдайды жақсарту бойынша қорытындылармен 

және мемлекеттік органдарға ұсыныстармен 

талдамалық баяндаманы әзірлеу және қазақ және 

орыс тілдерінде шығару. Қоғамды 

ақпараттандыру. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

5 000,00 

49 24 Қазақстан 

Республикасында 

үкіметтік емес 

сектордың даму 

қарқындары туралы 

ұлттық баяндаманы 

әзірлеу және шығару 

ҮЕҰ секторының дамуының ағымдағы 

жағдайын талдау, Қазақстан Республикасында 

үкіметтік емес сектордың даму қарқындары, 

сондай-ақ осы салада жыл сайынғы сандық және 

сапалық өзгерістерді өлшеуге мүмкіндік беретін 

әдістеменің негізінде ҮЕҰ -да орын алған 

өзгерістерді және қарқынды ескерумен 

дамуының тұжырымдамалық көрінісі туралы 

ұлттық баяндаманы әзірлеу және қазақ және 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

5 128,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

орыс тілдерінде шығару. Ақпараттық жұмысты 

жүргізу 

50 25 Қазақстан 

Республикасындағы 

қоғамдық кеңестер 

қызметі туралы 

кешенді баяндаманы 

дайындау 

Әлеуметтік зерттеулер өткізу және 

сараптамалық сұрау арқылы Қазақстан 

Республикасындағы қоғамдық кеңестер 

институты (барлық деңгейдегі) дамуының 

ағымдағы жағдайын талдау.Қазақстан 

Республикасындағы қоғамдық кеңестер қызметі 

туралы кешенді баяндаманы қоғамдық кеңестер  

қызметін жетілдіру бойынша ұсынымдармен 

бірге әзірлей отырып дайындау және басып 

шығару. Баяндаманың қоғамдық 

таныстырылымын өткізу. 

2019 жылғы 

сәуір-қараша 

айлары 

14 облыс және Астана, 

Алматы, Шымкент 

қалалары 

15 816,00 

51 26 Жергілікті өзін-өзі 

басқарудың негізі 

ретінде азаматтық 

диалог және қатысуды 

ілгерілету 

Республикалық және халықаралық 

сарапшыларды тарта отырып жергілікті 

қауымдастық, мемлекеттік органдардың 

өкілдерінің қатысуымен жергілікті өзін-өзі 

басқару мәселелері бойынша ауылда кешенді 

оқыту іс-шараларын жүргізу. Тәжірибе алмасу, 

озық тәжірибені тарату үшін өңірлік ауылдық 

бастамашыл топтар желілері мен жергілікті өзін 

өзі басқару органдарының бірігуі бойынша 

жұмысты ұйымдастыру. Жергілікті өзін-өзі 

басқарудың оң тәжірибені тарату бойынша 

ақпараттық науқан өткізу. Ақпараттық-

ағартушылық, әдістемелік материалдарды 

әзірлеу, басып шығару және тарату. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Ақмола, Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан 

және Шығыс 

Қазақстан 

(Шемонаихинск және 

Глубоковск 

аудандарынан басқа),  

Павлодар облысы 

6 334,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

52 27 Әлеуметтік бастамалар 

картасы 

 «Атамекен» кіші бағдарламасы аясында 

Әлеуметтік бастамалар картасын толтыру 

бойынша барлық өңірлерде, оның ішінде 

аудандық, қалалық деңгейде  азаматтарға, 

мемлекеттік органдарға, ҮЕҰ, өңірлік азаматтық 

орталықтарға консультативті, әдістемелік көмек 

көрсету бойынша жұмысты ұйымдастыру.      

Өңірлік жобаларды жүзеге асыруға бизнес-

құрылым, мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ 

өкілдерін, еріктілер және халықты тарту, 

өңірлердің өзекті қажеттіліктерін  анықтау және 

азаматтық бастамаларды ынталандыру бойынша 

жұмысты ұйымдастыру. Әлеуметтік желілерде 

«Әлеуметтік бастамалар картасы» интерактивті 

платформасының ресми парақшасын құру және 

сүйемелдеу. Өңірлік жобаларды іске асырудың 

оң тәжірибесі бойынша БАҚ-та, оның ішінде 

жетекші әлеуметтік желілерде, жаңалықтар 

парақшаларында, мақалалар, сұхбаттар 

жариялау бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

Әлеуметтік желілерде «вирусты бейнероликтер» 

топтамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде 

әзірлеу және тарату. Картаның жұмыс істеуіне 

тұрақты мониторинг және талдау жүргізу, оны 

жетілдіру және ілгерілету стратегиясын әзірлеу. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

20 000,00 

  

2019 жылғы ЖИЫНЫ  

2020 жылғы ЖИЫНЫ  

2021 жылғы ЖИЫНЫ 

    

  

157 206,00 

10 000,00 

10 000,00 

8 Қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

53 1 Азаматтық қоғамның 

дамуындағы диалог 

алаңдарының рөлі: 

халықаралық тәжірибе  

Қазақстандық ҮЕҰ (кемінде 3 адам) 

халықаралық диалог алаңдарына қатысуы. 

Ұйымдардың халықаралық тәжірибесін үйрену 

және ҮЕҰ диалог алаңдарына қатысуы. Диалог 

алаңдарындағы талқыланған сұрақтарға талдау 

жүргізу, әртүрлі сұрақтар бойынша нақты 

ұсыныстарды беру арқылы ҮЕҰ ұстанымын 

әзірлеу және оларды тиісті үкіметтік емес 

ұйымдар мен мемлекеттік органдар өкілдерінің 

кең шеңберінде талқылау.  

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

2 260,00 

54 2 Нәсілдік (ұлттық) 

кемсітушілік 

фактілерінің жағдайын 

талдау. Адамның, оның 

ішінде нәсілдік 

(ұлттық, этностық) 

белгі бойынша 

кемсітушілікпен 

байланысты емес іргелі 

құқықтары жөнінде 

құқықтық көмек 

көрсету және 

құқықтық ағарту 

 Кемсіту жағдайларын, себептерін, жергілікті 

атқарушы және орталық мемлекеттік 

органдардың осы салада өткізетін жұмысын 

қарауды қоса отырып, Қазақстанның белгілі бір 

әкімшілік-аумақтық ықшам бірлігінде тұратын 

этностық халық өкілдерінің арасында нәсілдік 

кемсіту мәселелері бойынша ағымдағы 

жағдайды талдау. Талдамалық есеп әзірлеу және 

қазақ және орыс тілдерінде шығару. 

Қазақстанның барлық өңірлерінде баяндаманың 

тұсаукесерін өткізу 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

5 000,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

55 3 Қазақстандағы діни 

саладағы жағдай 

туралы шолулық 

баяндама: проблемалар 

және перспективалар 

Жобаның әдіснамасы мен зерттеу құралдарын 

әзірлеу және үйлестіру. Жобаның әдіснамалық 

негізін дайындау, келесі аспектілер бойынша 

сауалнама жүргізу: халықтың діни және 

конфессиялық бағдарлау деңгейін анықтау; 

әртүрлі конфессиялар мен діни ағымдар өкілдері 

арасындағы қарым-қатынас жағдайы; 

толеранттылық пен конфессияаралық келісім 

деңгейін анықтау; проблемалық аспектілерді 

анықтау; проблемаларды шешу; діни экстремизм 

мен радикализмнің таралуына қарсы тұрудың 

табысты отандық тәжірибесін талдау. 

2019 жыл 

бойы  

Қазақстан 

Республикасы 

6 000,00 

56 4 Дін мәселелері 

жөніндегі ақпараттық-

түсіндіру топтары 

мүшелерін даярлау 

және қайта даярлау 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Тұрғындардың проблемалы топтары арасында 

мақсатты және нысаналы жұмыстарды жүргізе 

алатын білікті лекторлар жетіспеушілігін шешу 

және алдын алу жұмыстарына инновациялық, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

енгізу болып табылады.  

2019 жыл 

бойы  

Қазақстан 

Республикасы 

30 000,00 

57 5 «Болашаққа көзқарас: 

қоғамдық сананы 

жаңғырту» 

идеологиялық 

тұғырнамасын қолдау 

үшін Қазақстанның 

этномәдени 

бірлестіктерін біріктіру 

жөніндегі іс-

шараларды 

ұйымдастыру»  

Өңірлік этномәдени бірлестіктер өкілдерінің 

қатысуымен этностардың дәстүрлерін, 

мәдениетін танымал ету, туған өлкенің тарихы 

туралы білімді кеңейту бойынша 2 кезеңді 

конкурс өткізу жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыру. Астана қаласында марапаттау 

рәсімін ұйымдастыру. 

2019 жыл 

бойы  

Қазақстан 

Республикасы 

4792,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

58 6 Бірыңғай ортақ 

құндылықтарды 

қалыптастыру, сондай-

ақ Қазақстан 

этностары арасында 

«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын 

ілгерілету» 

Өзара іс-қимыл саласын кеңейту және Қазақстан 

этностары коммуникациясының жаңа арналарын 

жандандыру; әртүрлі этностық топтар 

өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері, 

мәдениеті, діні, рухани орталықтары, 

философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы және ой-

санасы туралы неғұрлым толық білім алу 

жүйесін қалыптастыру; жастарды қазақ 

халқының құндылықтарын тарату, ену және 

қабылдау процесіне белсенді тарту; қазақ 

халқының құндылықтарын барлық қазақстандық 

этностардың құндылықтар жүйесіне 

органикалық қосу; Қазақстан этностарын 

олардың қазақ халқының құндылықтарын 

қабылдау және рухани қазақ халқының өмір 

құбылыстары мен формаларын оның бүкіл 

тарихы бойы және қазіргі заман жағдайында 

жүзеге асыру. Бірыңғай ортақ құндылықтарды 

қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан этностары 

арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

ілгерілету 

2019 жыл 

бойы  

Қазақстан 

Республикасы 

11418,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

59 7 Дәстүрлі рухани 

құндылықтарды 

қолдау жөніндегі 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Қазақстандық қоғамның дәстүрлі және рухани 

құндылықтарын нығайту, діни экстремизм мен 

терроризм идеологиясына иммунитетті 

жетілдіру. Діни экстремизм мен терроризмның 

алдын алу бойынша жұмыстың сапасын арттыру 

үшін ресми мұсылман дін басыларын қайта 

даярлау және біліктілігін арттыруға қолдау 

көрсету және жеке ауылдық білікті имамдарды 

жұмысқа тарту мүмкіндігін ұсыну. 

Ағартушылық жұмыстарға мұсылман дін 

басыларын тартумен дәстүрлі құндылықтарды 

ілгерілету бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

2019 жыл 

бойы  

Қазақстан 

Республикасы 

17 838,00 

    ЖИЫНЫ       77 308,00 

9 Өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметіне жәрдемдесу 

60 1 Бас бостандығынан 

айыру орындарынан 

босатылған адамдарды 

әлеуметтік бейімдеу 

қызметін сүйемелдеу 

Құқықтық сауаттылық деңгейін арттыруды, 

құқықтық мәселелер бойынша ақпараттық және 

әдістемелік материалдарды тарату арқылы 

сотталғандардың өз құқықтары туралы хабардар 

болу деңгейін арттыруды қамтамасыз ету. 

Өңірлерде көтерілетін неғұрлым өзекті 

құқықтық мәселелер мониторингі және олардың 

негізінде мемлекеттік органдар үшін ұсынымдар 

әзірлеу. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қазақстан 

Республикасы 

5 408,00 

    
ЖИЫНЫ 

    
  5 408,00 

10 Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу 

61 1 «Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 
«Жалғыз терезе» қағидаты бойынша азаматтық 

орталық желілерінің қызметін ұйымдастыру 

2019 жылғы 

наурыз-

Астана қаласы 2019ж.- 11 

379,00 мың.тг. 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

республикалық 

азаматтық 

орталығының 

қызметін ұйымдастыру 

мен дамыту 

және стратегиясын әзірлеу арқылы 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына 

арналған азаматтық орталықтар желілерін 

дамыту. Өңірлік азаматтық орталықтарға талдау 

жасау және қызметін бағалау мен өсу 

динамикасын өлшеу мүмкіншілігімен әр 

қайсысына іс-шаралар жоспарын әзірлеу. 

Орталықтандырылған оқуды және қызметіне 

қолдауды ұйымдастыру арқылы өңірлік 

азаматтық орталықтардың әлеуетін арттыру. Ай 

сайын азаматтық орталықтар қызметіне 

мониторинг және жұмыстарының тиімділігіне 

талдау жасау. Бейнероликтерді, қазақ және орыс 

тілдеріндегі ақпараттық материалдарды әзірлеу 

және насихаттау арқылы азаматтық орталықтар 

желілерінің қызметі туралы 

ақпараттандырылуды арттыру.  ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және 

ҮЕҰ қызметі мен құру мәселелері бойынша 

басқа да қызметтерді тұрақты түрде көрсету. 

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдарының 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

2020ж.-11 379,00 

мың.тг. 

2021ж.-11 379,00 

мың.тг. 

62 2  Ақтөбе облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Ақтөбе облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг. 



29 

 

№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

63 3  Ақмола облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Ақмола облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг. 

64 4 Алматы облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Алматы облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

65 5 Шығыс Қазақстан 

облысында «жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Шығыс Қазақстан 

облысы 

2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 

66 6 Батыс Қазақстан 

облысында «жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Батыс Қазақстан 

облысы 

2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

67 7 Жамбыл облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Жамбыл облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 

68 8 Маңғыстау облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Маңғыстау облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

69 9 Қарағанды облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Қарағанды облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 

70 10 Қостанай облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Қостанай облысы 2019ж.- 3 846,80 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,80 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,80 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

71 11 Қызылорда облысында 

облысында «жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Қызылорда облысы 2019ж.- 3 846,70 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,70 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,70 

мың.тг 

72 12 Павлодар  облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Павлодар облысы 2019ж.- 3 846,70 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,70 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,70 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

73 13 Солтүстік Қазақстан 

облысында «жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

2019ж.- 3 846,70 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,70 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,70 

мың.тг 

74 14 Түркістан облысында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Түркістан облысы 2019ж.- 3 846,70 

мың.тг. 

2020ж.-3 846,70 

мың.тг. 

2021ж.-3 846,70 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

75 15 Астана қаласында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Астана қаласы  2019ж.- 3 850,00 

мың.тг. 

2020ж.-3 850,00 

мың.тг. 

2021ж.-3 850,00 

мың.тг 

76 16 Алматы қаласында 

«жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.  

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Алматы қаласы 2019ж.- 3 850,00 

мың.тг. 

2020ж.-3 850,00 

мың.тг. 

2021ж.-3 850,00 

мың.тг 



36 

 

№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

77 17 Атырау облысындағы 

ҮЕҰ әлеуетінің 

тұрақтылығына 

жәрдемдесу 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ 

дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

тузығу. Консультациялық, әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ды құру және қызметі 

мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» 

бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да 

мүмкіншіліктер бойынша қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталықты 

ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ дамыту және 

олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

кәсіби практикалық көмек алу үшін 

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдары үшін 

жағдай жасау. ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, 

мемлекеттік гранттар мен сыйлықтар, Қоғамдық 

кеңестер, "Атамекен" бағдарламасы және ҮЕҰ 

үшін басқа да мүмкіндіктер мәселелері бойынша 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және 

өзге де қызметтер көрсету. Ақпараттық 

өнімдерді оқыту және тарату арқылы өңірдің 

ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

Атырау облысы 2019ж.- 3 142,00 

мың.тг. 

2020ж.-3 142,00 

мың.тг. 

2021ж.-3 142,00 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

78 18 Халықаралық және 

мемлекеттік 

қаржыландыру 

аясындағы ҮЕҰ 

жобаларының 

ықпалын бағалау және 

мониторинг жүргізу 

Әлеуметтік жобалардың ықпалын бағалау мен 

мониторинг жүргізудің шетелдік тәжірибесіне 

талдау жасау. Шетелдік сарапшыларды тартумен 

әлеуметтік жобалардың ықпалы мен сапасын 

бағалау және мониторинг жүргізу әдістемесін 

әзірлеу. Оқыту іс-шараларын ұйымдастыру мен 

оқыту материалдарын тарату арқылы  

мемлекеттік қаржыландыру аясында жобаларды 

жүзеге асырушы ҮЕҰ-дың бағалау мен 

мониторинг жүргізу дағдыларын арттыру. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қазақстан 

Республикасы 

6 334,00 

79 19 Волонтерлік қызметті 

дамыту үшін 

ақпараттық қызметті 

құру  

 Қазақстан Республикасында волонтерлік 

қызметті үйлестіру және дамыту бойынша 

бірыңғай онлайн-платформаны техникалық және 

контенттік сүйемелдеу. Жетекші ақпараттық 

порталдар мен әлеуметтік желілерде онлайн-

платформаның ресми беттерін құру және 

жылжыту. Оң тәжірибе туралы қазақ және орыс 

тілдерінде әлеуметтік бейнеролик жасау. Елдің 

волонтерлік ұйымдарының қызметі туралы БАҚ-

та ақпараттық материалдарды жариялау (қазақ 

және орыс тілдерінде) 

2019 жылғы 

наурыз-

желтоқсан, 

2020-2021 

жылдардың 

қаңтар-

желтоқсан 

айлары 

14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

2019ж.- 9 820,00 

мың.тг. 

2020ж.- 9 820,00 

мың.тг. 

2021ж.- 9 820,00 

мың.тг 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

80 20 ҮЕҰ арасында 

мемлекеттік тілді 

ілгерілету бойынша іс-

шараларды 

ұйымдастыру 

ҮЕҰ өкілдері үшін олардың қазақ тілінің 

базалық курсын оқыту бойынша өңірлік оқыту 

іс-шараларын ұйымдастыру, қазақ тілінде 

конкурстық өтінімдерді жазу, әлеуметтік 

саладағы жұмыс технологиялары, оның ішінде 

республикалық жаттықтырушыларды тарта 

отырып, ауылдық жерлерде Халықпен жұмыс 

жүргізу. Қазақ тілінде әдістемелік ұсыныстарды 

дайындау және тарату.Медиа өнімдерін әзірлеу 

және тарату (инфографика, әлеуметтік роликтер 

және т.б.) және оларды әлеуметтік желілерде 

орналастыру. Белгілі және беделді блогерлерді, 

ҮЕҰ-ды қазақ тілін ілгерілетуге тарту. 

Ақпараттық ресурстар мен әлеуметтік желілерде 

орналастыру үшін бейнеролик (қазақ тілінде) 

дайындау. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

кемінде 6 аймақ, оның 

ішінде Астана қаласы 

5 000,00 

81 21 Медиация институтын 

әлеуметтік мәселелерді 

шешу және қоғамдағы 

тұрақтылық пен 

келісімді сақтау үшін 

қолдану 

Ақпараттық жұмыс және медиацияны ілгерілету. 

Кәсіби емес медиаторлар үшін оқыту 

семинарлары мен курстар өткізу. 4 өңірден кем 

емес ҮЕҰ-мен кездесулер ұйымдастыру 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

4 өңірден кем емес 4 981,00 

82 22 Ақтөбе облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Ақтөбе облысы 8 129,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

83 23 Ақмола облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Ақмола облысы 8 129,00 

84 24 Алматы облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Алматы облысы 8 129,00 

85 25 Атырау облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Атырау облысы 8 129,00 

86 26 Шығыс Қазақстан 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Шығыс Қазақстан 

облысы 

8 129,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

87 27 Батыс Қазақстан 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Батыс Қазақстан 

облысы 

8 129,00 

88 28 Жамбыл облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Жамбыл облысы 8 129,00 

89 29 Маңғыстау 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Маңғыстау облысы 8 129,00 

90 30 Қарағанды 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

айлары 

Қарағанды облысы 8 129,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

91 31 Қостанай 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қостанай облысы 8 129,00 

92 32 Қызылорда 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қызылорда облысы 8 129,00 

93 33 Павлодар 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Павлодар облысы 8 129,00 

94 34 Солтүстік Қазақстан 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

8 129,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

95 35 Түркістан 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

ҮЕҰ-ның шағын гранттары мен бастамашыл 

топтарға беру арқылы жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру. Жобалық басқаруға үйрету 

арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және 

ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Түркістан облысы 8 129,00 

96 36  «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын 

ілгерілету жөніндегі 

ғылыми-ағартушылық 

жобаны әзірлеуге және 

іске асыруға ҮЕҰ, 

сараптамалық 

қауымдастықты тарту 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының бірінші 

кезеңін іске асырудың оң қорытындыларын 

бұқаралық санада бекіту. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының жаңа мазмұны мен 

бағыттарын түсіндіру. Ақпараттық кеңістікте 

«Қазақстан - әлеуметтік мемлекет» идеясын 

ілгерілету. Ағартушылық жобаның міндеттері: 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі 

қағидаттарын, оның жаңа мазмұнын және 

Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын 

ілгерілету бойынша жүйелі ақпараттық-

түсіндіру және ағарту жұмыстарын 

қалыптастыру; "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасының негізгі қағидаттарын, оның 

жаңа мазмұнын және Президенттің бес 

әлеуметтік бастамаларын ілгерілету бойынша 

республикалық және өңірлік деңгейдегі 

мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын 

күшейту; азаматтық қоғам институттарын 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі 

қағидаттарын, оның жаңа мазмұны мен 

Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын 

ілгерілету процесіне тарту; жаңа мессендждерді 

тарату үшін республикалық және өңірлік 

деңгейлерде ақпараттық-коммуникативтік 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қазақстан 

Республикасы 

25 609,00  
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

алаңдар құру. 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

97 37 «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске 

асыру мәселелері 

бойынша қоғамдық 

пікірді зерделеу 

«Рухани Жаңғыру» бағдарламасын іске 

асырудың ағымдағы жай-күйін және оның ел 

мен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси дамуына әсерін талдау, алынған 

және өңделген әлеуметтік зерттеу деректері 

негізінде «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын 

одан әрі дамыту бойынша тұжырымдамалық 

көзқарасты қалыптастыру. «Рухани Жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру кезінде жыл сайынғы 

сандық және сапалық өзгерістерді өлшеуге 

мүмкіндік беретін әдістеме әзірлеу. Қоғамдық 

пікірді зерттеу нәтижелерін ақпараттық жария 

етуді қамтамасыз ету. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қазақстан 

Республикасы 

26 732,00 

98 38 Ақпараттандырудың 

инновациялық әдістері 

халықпен жұмыс 

технологиясы ретінде 

 Республикалық және өңірлік БАҚ-тарда 

жариялауды қамтамасыз ете отырып, 

бейнероликтер қатарын, танымал интернет-

ресурстардағы мақалалар сериясын, баспа 

материалдарын және басқаларды қоса алғанда, 

әртүрлі инновациялық әдісті пайдалана отырып, 

ақпараттық материалдарды әзірлеу және 

жылжыту арқылы халықтың хабардар болуын 

арттыру. 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қазақстан 

Республикасы 

4 050,00 

99 39 Бес әлеуметтік 

бастаманы іске асыру 

бойынша «Азаматтық 

бақылау» қоғамдық 

мониторингін жүргізу 

Бес әлеуметтік бастаманы іске асырудың 

қоғамдық мониторингін үйлестіру. Халықты 

толғандыратын проблемалық мәселелерді 

анықтау және шешу бойынша өңірлерде 

мемлекеттік органдардың қызметіне мониторинг 

жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

Азаматтардың өңірлерді дамытуға қатысуы 

арқылы азаматтық жауапкершілік деңгейін 

арттыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру 

2019 жылғы 

наурыз-

қараша 

Қазақстан 

Республикасы 

18 000,00 
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№ Грант тақырыптары 
Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырылу 

мерзімі 

Аумақтық қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат көлемі 

мың. теңге 

100 40 Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 

жастар ортасында 

қоғамды рухани 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын ілгерілету 

Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті дамыту 

және нығайту жөніндегі жұмыстың жаңа әдістері 

мен нысандарын енгізу. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында жастардың рухани-

адамгершілік құндылықтарын нығайту бойынша 

іс-шаралар кешенін өткізу (дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, тренингтер, шеберлік 

сағаттар, пікірталас алаңдары) 

Кемінде 8 ай            14 облыс, Астана, 

Алматы және 

Шымкент қалалары 

 

 

2 927,0 

  

  

2019 жылғы ЖИЫНЫ  

2020 жылғы ЖИЫНЫ  

2021 жылғы ЖИЫНЫ 

    

  

     289 488,00           

      82 049,00 

      82 049,00 

  

  

БАРЛЫҒЫ 2019 жылы 

БАРЛЫҒЫ 2020 жылы 

БАРЛЫҒЫ 2021 жылы 

    

  

1 059 553,00 

92 049,00 

92 049,00 

 


