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 «АЗАМАТТЫҚ 

БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ 

ОРТАЛЫҒЫ» КЕАҚ ЖӘНЕ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ 

ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

 

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАР 

ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР 

ҰСЫНУ КОНКУРСЫ 



 

КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ : 
•ҮЕҰ-дың дерекқор Базасында мәліметтері бар ҮЕҰ 
 

ГРАНТ КӨЛЕМІ: 
11 бағыт бойынша 87 грант 
 

ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ: 
•2018 жылға 965 413 000 теңге 
 

СҰРАНЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ: 
•03 қаңтар – 02 ақпан, 2018 жыл  
 

КОНКУРС ТУРАЛЫ 



НОРМАТИВТІК БАЗА 

•2005 жылғы 12 сәуірде шыққан 2015 жылғы 2 

желтоқсанда өзгертулер мен толықтырулар енгізілген №36 

Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған мемлекететтік әлеуметтік тапсырыс, гранттар мен 

сыйлықақы беру туралы Заң                       

 

•Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам 

министрі м.а.-ның 18 тамыз, 2017 жылғы №123 «Қазақстан 

Республикасының Мәдениет және спорт министрінің 25 

желтоқсан, 2015 жылғы №413 «Үкіметтік емес ұйымдарға грант 

беру ережелерін бекіту және іске асыруын бақылау туралы» 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығында бекітілген 

Ережелері 



ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА ГРАНТ 

ҰСЫНУ ЖОСПАРЫ 

БЕКІТІЛЕДІ :  

• Қоғамның және ҮЕҰ-ң кеңесін ескере 

отырып, өкілетті орган мемлекеттік 

органдармен бірлесе 
 

 

 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы  

1. БІЛІМ БЕРУ,ҒЫЛЫМ, АҚПАРАТ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ 

СПОРТСАЛАСЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕР  

1.  Балалар және білім беру, бос уақыт және мәдени 

шаралар 
 

19 726 000 
 

2. АЗАМАТТАРДЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР 

САЛТЫН НАСИХАТТАУ 

2. Бала және денсаулық 19 726 000 

3. Мүмкіндігі шектеулі балалар 19 726 000 

3. ҚОРШАҒАНОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

4. Балалар мен қоршаған ортаның жағдайы 19 726 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы  Грант 

сомасы 

4. ЖАСТАР САЯСАТЫ МЕН БАЛАЛАР БАСТАМАЛАРЫН ҚОЛДАУ 

5.  Ауылдық жерлердегі жастарға 

арналған әлеуметтік қызмет жұмысын ұйымдастыру 

8 334 000  
 

6. Бала көзқарасын құрметтеу 17 139 000 

   7. Балалар және кәсіпкерлік 19 726 000 

8. Балалар мен жастарға патриоттық тәрбие беру 

және мәдениетті қалыптастыру 

19 726 000 
 

9. Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қоладау 11 357 000 

10. Жастарды жұмыспен қамту және әлеуметтік 

қолдау мәселелеріне қоғамдық мониторинг жасау 

7 533 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

4. ЖАСТАР САЯСАТЫ МЕН БАЛАЛАР БАСТАМАЛАРЫН ҚОЛДАУ 

11.  Жастардың ішкі туризмін дамыту 10 000 000 

12. Қазақстан жастарын әлеуметтендіру 

және дамыту жөнінде әлеуметтік жобаны 

(жалпыұлттық жоба) әзірлеу және жүзеге асыру 

4 423 000 

    13. Жастар арасында мемлекеттік 

тілдің беделін көтеру бойынша шаралар өткізу 

6 141 000 

14. Жастарды әскери-патриоттық рухта тәрбиелеу 

жөнінде кешенді шаралар өткізу 

3 030 000 
 

15. Жас отбасыларды қолдау бойынша кешенді 

шаралар өткізу 

2 076 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы  

4. ЖАСТАР САЯСАТЫ МЕН БАЛАЛАР БАСТАМАЛАРЫН ҚОЛДАУ 

16. Жастар және инновациялар 6 154 000 

17. Ұйымдастырушылық дағдысы мен 

көшбасшылық қабілеті бар, сонымен қатар, жастар 

ұйымдарының жетекшілерін оқыту 

арналған    «Жастар кадрлық резерві» 

жобасын жүзеге асыру 

5 211 000 

    18. Жас қаламгерлер, ақын және 

журналистердің шығармашылық әлеуетін дамыту 

3 024 000 

19. «БӘЙТЕРЕК-fest» фестивалі аясында шығармашыл 

жастарды қолдауға арналған шаралар ұйымдастыру 

15 133 000 
 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

4. ЖАСТАР САЯСАТЫ МЕН БАЛАЛАР БАСТАМАЛАРЫН ҚОЛДАУ 

20. «Туған жер» фестивалі аясында жастарға 

патриоттық тәрбие беру шараларын ұйымдастыру 

10 000 000 

5. ГЕНДЕРЛІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ 
    21. Проведение информационно-разъяснительной и 

образовательной работы по профилактике бытового 

насилия в организациях образования всех типов, 

трудовых коллективах 

4 040 000 

22. Ұлыстардың мәдени және дәстүр 

ерекшеліктерін ескере отырып, қыз балалардың 

құқығын бұзатын, қыз балалардың дамуы мен 

денсаулығына нұқсан келтіретін салттарды 

жасатпау бойынша шаралар ұйымдастыру 

3 000 000 
 

ГРАНТ ТАҚЫРЫБЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант сомасы 

5. ГЕНДЕРЛІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ 

23. Қазіргі заманғы қазақ қызының беделін, 

қазақ қызының бейнесін қабылдауды қалыптастыру 

3 000 000 

24. Отбасылық-тұрмыстық жағдайда әйелдерге 

қатысты құқық бұзушылықты болдырмау 

2 765 000 

6. ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МҮЖӘЛСІЗ ТОПТАРЫН ҚОЛДАУ 
    25. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 

ақпараттық-кеңес беру қызметін құру 

3 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

7. ЖЕТІМ БАЛАЛАРҒА,ТОЛЫҚ ЕМЕС ОТБАСЫ ЖӘНЕ КӨПБАЛАЛЫ 

ОТБАСЫ БАЛАЛАРЫНА КӨМЕКТЕСУ 

26. Бала және отбасы 17 139 000 

27. Бала және оның құқықтары: кемсітушілікті болдырмау 17 139 000 

28. Кәмелетке толмаған балалармен жұмыс жөнінде 

әлеуметтік қызмет құру 

17 139 000 
 

29. Бала және заң 17 139 000 

30. Бала құқығын қорғау саласында тәуелсіз мониторинг 

пен талдау жасау 

17 139 000 

31. Бала және сот төрелігі 17 139 000 

32. Бала құқықтары саласында мониторинг, сараптама 

және зерттеу жүргізу 

17 139 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

7. ЖЕТІМ БАЛАЛАРҒА,ТОЛЫҚ ЕМЕС ОТБАСЫ ЖӘНЕ КӨПБАЛАЛЫ 

ОТБАСЫ БАЛАЛАРЫНА КӨМЕКТЕСУ 

33. «111» Қазақстан балаларына арналған жедел 

желісі» ақпараттық қызметінің жұмысын 

ұйымдастыру   

17 139 000 

8. АЗАМАТТАРДЫ ЕҢБЕКПЕН ҚАМТУҒА ЫҚПАЛЕТУ 

34. Жұмыспен қамту қызметінің жұмысын ұйымдастыру. 

Ауыл тұрғындарын қайта оқыту.  

8 334 000 
 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

35. Республикалық және жергілікті қоғамдық 

кеңестерді дамыту мен тұрақтылығын нығайту 

10 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы  

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

35. Республикалық және жергілікті қоғамдық кеңестерді 

дамыту және тұрақтылығын арттыру 

10 000 000 

36. Азаматтардың шешім қабылдауға қатысуы 10 000 000 

37. Қоғамның құқықтық мәдениеті мен 

құқықтық санасын қалыптастыру  

10 000 000 

38. Қаржылық және әлеуметтік тиімділігін есепке ала 

отырып, мемлекет функцияларының бір бөлігін 

азаматтық сектор өкілдеріне өткізу 

11 871 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы  Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

39. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, жекелеген 

өңірлердегі азаматтық сектордың даму индексін 

өлшеудің әдістемесін әзірлеу арқылы азаматтық 

сектордың рөлін күшейту 

8 334 000 

40. ЭЫДҰ елдерінің халықаралық тәжірибесінің 

негізінде КЕҰ-дың әлеуметтік-экономикалық 

дамуына қосатын үлесі туралы әдіснамасын енгізу 

4 989 000 

41. Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-

қимыл деңгейін көтеру 

8 334 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

42. Азаматтық сала қызметін жариялау 

бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының 

әлеуетін көтеру  

5 000 000 

43. Мониторинг и оценка воздействия проектов НКО за 

счет международного и государственного 

финансирования 

8 334 000 

44. Повышение уровня взаимодействия НПО и 

государственных органов по вопросам защиты прав 

граждан 

11 895 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы  

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

45. Өңірлер бойынша, ауылдарды қоса алғанда, 

тұрғындардың қажеттіліктері мен 

талаптарын бағалау  

17 139 000 

46. Еріктілер жұмысын дамыту үшін ақпараттық қызмет 

құру 

9 150 000 

47. Нәсілдік (ұлттық) кемсітушілік факттеріне сараптама 

жасау. Адамдардың негізгі құқықтары туралы, оның 

ішінде нәсілдік белгісінен (ұлттық, 

этникалық) басқа кемісітушілікке 

байланысты құқықтық көмек көрсетіп, 

құқықтық ағарту жүргізу,  

4 040 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

48. Еліміздің шалғай өңірлерінде, оның ішінде ауылдық 

жерлерде адам құқығын қорғалуына сараптама 

жасау  

4 040 000 

49. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

құқығын насихаттауда ұлттық құқық 

қорғау институттары мүмкіндігін нығайту  

4 040 000 

50. Мемлекеттік басқару үдерістеріндегі жалпыұлттық 

диалог пен азаматтардың қатысуын дамыту 

(Қазақстанның VIII Азаматтық форумын өткізу) 

20 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

51. Қоғамдық сананың жаңғыруы бағдарламасын 

насихаттау 

8 000 000 

52. Қазақстандағы қазіргі заманғы азаматтық қоғамның 

ағымдағы жағдайы мен даму 

перспективаларына шолу жасау 

6 022 000 

53. Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес 

саланың даму бағыттары туралы Ұлттық 

баяндама әзірлеу және басып шығару 

6 022 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы  Грант 

сомасы 

9.АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

54 «Бір терезе» қағидасы бойынша үкіметтік емес ұйымдард

ы азаматтық қолдау орталығын ұйымдастыру және дамы

ту (Астана қ.)  

11 379 000 

55.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Ақмола облысында үкіме

ттік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығын ұйым

дастыру және дамыту  

4 241 000 

56. «Бір терезе» қағидасы бойынша Ақтөбе облысында үкіме

ттік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығын ұйым

дастыру және дамыту 

4 240 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

57.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Алматы облысында 

үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығ

ын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

58.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Атырау облысында ү

кіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығы

н ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

59.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Шығыс Қазақстан 

облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қол

дау орталығын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

60.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Жамбыл облысында

 үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығ

ын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

61.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Батыс 

Қазақстан облысында үкіметтік емес ұйымдарды аз

аматтық қолдау орталығын ұйымдастыру және дам

ыту 

4 240 000 

62.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Маңғыстау облысы

нда үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау ор

талығын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

63.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Қарағанды облысы

нда үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау ор

талығын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

64.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Қостанай 

облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қо

лдау орталығын ұйымдастыру және дамыту 

4 240 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН 

ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ 

ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

65.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Қызылорда 

облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық қолдау 

орталығын ұйымдастыру және дамыту  

4 241 000 

66.  «Бір терезе» қағидасы бойынша 

Павлодар облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматт

ық қолдау орталығын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

67.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматт

ық қолдау орталығын ұйымдастыру және дамыту 

4 241 000 

68.  «Бір терезе» қағидасы бойынша Оңтүстік 

Қазақстан облысында үкіметтік емес ұйымдарды азаматт

ық қолдау орталығын ұйымдастыру және дамыту 

4 240 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы  Грант 

сомасы 

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ. 

ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ ҮЕҰ 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

69. «Бір терезе» қағидасы бойынша Астана 

қаласында үкіметтік емес 

ұйымдарды азаматтық қолдау орталығын ұйымдастыру 

және дамыту  

4 941 000 

70. «Бір терезе» қағидасы бойынша Алматы қаласында үкіме

ттік емес ұйымдарды азаматтық қолдау орталығын ұйымд

астыру және дамыту  

4 940 000 

71. Жергілікті өзін өзі басқарудың негізі 

ретінде азаматтық диалог пен қатысуын насихаттау 

8 334 000 

72. Репатрианаттарды (оралмандар) әлеуметтік-

мәдени бейімдеу 

6 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы  

9. АЗАМАТТАР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫН, ЗАҢДЫ 

МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ. ҮЕҰ ШЕШІМ ШЫҒАРУ 

ҮДЕРІСІНЕ  ҚАТЫСУЫН ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ ҮЕҰ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН 

АРТТЫРУ 

73. ҮЕҰ арасында мемлекеттік тілді насихаттау 

шараларын ұйымдастыру 

5 000 000 

74. ҮЕҰ-ға арналған мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, грант пен сыйлықақыны жүзеге 

асыру  талаптары мен ережелерін түсіндіру 

6 022 000 

75.  «Азаматтық бақылау», қоғамда көтерілетін ең 

өзекті мәселелерді қоғамдық бақылауды 

ұйымдастыру 

18 000 000 

76. «Әлеуметтік бастамалар картасы» жобасын 

өткізу 

37 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

10. ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАНЫ САҚТАУ  

77. Қиын өмірлік жағдайда қалған 

жастарға экскурсиялық шолу жасау 

5 900 000 

78. Әскери-патриоттық мұра 
 

 

5 000 000 

79. Туған жерге – тағзым 
 

 

 

10 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы  Грант 

сомасы 

11. ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМДІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ БІРЛІКТІ НЫҒАЙТУ. 

ҚОҒАМДЫ РАДИКАЛДАНДЫРМАУ 

80. Блог алаңы мен әлеуметтік желілерде қоғамдық 

келісім және жалпыұлттық бірлік идеяларын 

насихаттау   

5 000 000 

81.  «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» 

идеологиялық платформасын насихаттау 

барысында Қазақстанның этномәдени бірлестіктерін 

жұмылдыру шараларын ұйымдастыру 

5 000 000 

82. Қазақстан халқы Ассамблеясы жастары арасында 

қағамның руханы жаңғыруының негізгі 

бағыттарын насихаттау   

3 000 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



№ Грант тақырыбы Грант 

сомасы 

11. ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМДІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ БІРЛІКТІ НЫҒАЙТУ. 

ҚОҒАМДЫ РАДИКАЛДАНДЫРМАУ 

83.* Радикалдық идеологиядан зардап шеккендерді оңал

ту және қайта бейімдеуді ұйымдастыру 

95 690 000 

84.*  «Kazislam» арнайы ислам Интернет-

порталы жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету 

42 064 000 

85. Дәстүрлі рухани құндылықтарды қолдау 

орталығы жұмысын ұйымдастыру 

17 838 000 

86. Діни қарым-қатынас саласында кеңес беретін және 

тәжірибелік көмек көрсететін  «Жедел желі» 

жұмысын ұйымдастыру 

15 755 000 

87. Экстремизмнің алдын 

алу саласында халықаралық институттармен 

өзара іс-қимылды дамыту 

42 808 000 

ГРАНТ ТАҚЫРЫПТАРЫ: 



НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ ЕРЕЖЕГЕ СӘЙКЕС 
МЕРЗІМДЕРІ СОҢҒЫ МЕРЗІМ  

Оператор өз интернет-

ресурсында  және (немесе) 

мерзімді баспасөз беттерінде 

конкурс туралы қазақ және 

орыс тілдерінде 

хабарландыру жариялайды  

Өкілетті орган өз интернет-

ресурсында бекітілген 

Жоспарды жариялаған соң 

5 жұмыс күні ішінде 

3 қаңтар, 2018 жыл  

ҮЕҰ-ң грант алу конкурсына 

қатысуы туралы қазақ 

немесе орыс тілдеріндегі 

қағаз бетінде және 

электрондық 

тасымалдағышта 

қосымшалары ұсынылған 

өтінімдерін қабылдау 

Конкурс туралы 

хабарландыруда 

белгіленеді 

2 ақпан, 2018 жыл 

 
Конкурстық комиссияның 
отырысы 

 
Оператордан өтінімдер келіп 
түскен күннен кейін 15-і 
жұмыс күні 

 
6-7 сәуір, 2018 жыл 

КОНКУРС ҮДЕРІСІ 



ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ 

Жобаны жүзеге 

асыру уақыты 

Жобаны жүзеге 

асыру мерзімі 

Жоба тақырыптары 

5 ай  

 
(шамамаен 2018 

жылдың 1 мамыр - 30 

қыркүйек аралығы)  

15, 18, 21, 22, 23, 24, 77, 78, 82  

6 ай  (шамамаен 2018 жылды

ң 1 мамыр - 31 қазан 

аралығы) 

10, 12, 13, 14, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 

51, 52, 53, 71, 73, 74, 80, 81 

7 ай  (шамамен 2018 жылдың 

1 мамыр - 30 қараша 

аралығы)  

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 46, 50, 54-70, 72, 75, 76, 79, 83-

87  

3 жыл Шамамен 2018 

жылдың 1 мамыры мен 

2020 жылдың 30 

қарашасы аралығы 

  83 «Радикалдық идеологиядан зардап 

шеккендерді оңалту және қайта бейімдеуді 

ұйымдастыру» және 84  «Kazislam» арнайы ислам 

Интернет-порталы жұмысының тиімділігін қамтамасыз 

ету»   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

•Жоба нөмірі– Грант ұсыну жоспарының бірінші бағаны 

•Сұраныс беруші өз сұранысында жобаның басталуына демалыс мерзімдерін негізге алуына 

болады. Мұндай жағдайда АБҚО грант беру келісімшартына қол қойғанда, гранттың жүзеге 

асыру уақытын өзгеріссіз қалдыра алады. 



 
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды дайындау 

барысында таңдалған грант тақырыбы бойынша 
мемлекеттік гранттарды ұсыну Жоспарындағы 

«жобаның міндеттері/негізгі бағыттары» 
бөлімінде көрсетілген барлық пункттер мен 
міндеттерді негізге міндетті түрде алу керек. 

 

 

ГРАНТ ЖОСПАРЫ және ӨТІНІМДІ 

ТОЛТЫРУҒА ТАЛАПТАР  

 

 
 



Конкурсқа қатысу үшін құжат 
дайындағанда Мемлекеттік гранттар Жоспарында 
көрсетілген аумақтық қамтуды ескеру қажет. 
 

Егер, Грант ұсыну жоспарында көрсетілген болса:   
 
 

АУМАҚТЫҚ ҚАМТУ 

• 14 облыс, Алматы мен Астана қалалары - жобада Қазақстанның  

14 облысы мен Алматы және Астана қалалары қамтылуы керек.  

• «Қазақстан Республикасы» - жоба қызметінде сұраныс берушінің таңдауы 

бойынша  өңірлер қамтылады.  

• «2 өңірден кем емес» - жоба қызметінде сұраныс берушінің шешіміне 

қарай  Қазақстанның кемінде екі облысын қамту керектігі ескерілуі тиіс.  

• Өңірлердің атаулары көрсетілген – жоба аталмыш өңірлерде жүзеге асу 

керек. 

• «Батыстың 4 өңірі» - жоба қызметі БҚО, Атырау, Маңғыстау және Ақтөбе 

облыстарын қамту керек 

•Егер Жоспарда 14 облыс пен Алматы және Астана қалаларында, сонымен 

қатар аталмыш өңірде бір немесе бірнеше іс-шара өткізу көрсетілсе. 

Аталмыш іс-шара аталмыш өңірде өтетінін сұраныста көрсету керек. 



Мүліктері қамаудағы және қызметі тоқтап 
тұрған жабылу үдерісіндегі, қауқарсыз деп 

танылған (банкрот) ҮЕҰ-дан басқа, өзі туралы 
мәліметтер ҮЕҰ-дың дерекқор Базасында сақтаулы, грант 

бөлуге ұсыныс берген ҮЕҰ қатыса алады.  
 
 

 

КОНКУРСҚА КІМДЕР  

ҚАТЫСА АЛАДЫ 

 
https://infonpo.kz 



КОНКУРСТЫҚ КОМИССИЯ 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ конкурстық 

комиссиясының сарапшылар тізімі 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға грант бөлу және оның жүзеге асырылуына 

мониторинг жасау Ережелеріне сәйкес Гранттық қаржыландыру саласындағы 

оператор  САРАПШАЛАР ТІЗІМІН  жасайды. 

 

 

 КОНКУРСТЫҚ КОМИССИЯ –  Жоспарға енген мемлекеттік грантты 

ұсыну  саласына қарай және сұраныс берушілермен мүдде қайшылығы жоқ 

ҮЕҰ өкілдерінің арасынан жасалады. 

 

 

 

Сарапшылар тізімі мен конкурстық комиссия құрамы  

АБҚО сайтында жарияланады 

 



 

Конкурстық комиссия сұраныстарды мына талаптар 

бойынша 1-ден 5-ке дейінгі ұпайлық жүйемен 

бағалайды: 
1. ұйымның жалпы бейнесі (ұйымның көздеген міндетінің жоба мақсатына 

сәйкестігі, құрылым), соның ішінде сұраныс берушінің ұқсас әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруын (бағыты мен 

қамтуы) және көрсеткен нәтижесін көрсету;  

2. әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

тартылады деп жоспарланған мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі; 

3. жоспарда қарастырылған міндеттерді орындау үшін ұсынылған жұмыс 

жоспары мен әдіснама сапасы мен орындылығы; 

4. әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның негізгі 

мақсатты тобының тартылуы; 

5. әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның маңызы, 

нәтиже көрсету мүмкіндігі, тұрақтылықты қамтамасыз ете алуы;  

6. әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның орындалу 

мерзімі мен ұсынылған сметаның растығы және негізділігі, атқарылатын 

жұмыстың  әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама сомасы 

мен мерзіміне сәйкестігі. 

ӨТІНІМДІ БАҒАЛАУ 

ТАЛАПТАРЫ 



ӨТІНІМ ТІЛІ 

Қазақ немесе орыс 

 
ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН ӨТІНІМ КӨЛЕМІ 
ҮЕҰ 1-ден артық өтінім ұсына алады, бірақ өтінімнің 
әрқайсысында толық құжаттар жиынтығы болуы тиіс  
 
ҰСЫНУ ТӘСІЛІ 
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ӨТІНІМГЕ ҚАТЫСТЫ 



 

 Электронды нұсқасы 

MsWord форматындағы бір құжатта және 

бірінші басшының қолы қойылып, мөрі 

басылған сұраныстың 

сканерден өткен нұсқасы PDF 

форматындағы бір құжатта болу керек 
 

 

 

         

ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТТАҒЫ 

ӨТІНІМГЕ ҚАТЫСТЫ 



•Өтінім беруші ұсынылатын құжаттарды бір 
папкаға салып, беттерді көрсетілген құжаттарға 

сәйкес нөмірлейді.   
 

•Өтінім беруші ұсынылған құжаттардың  
түгелдігін және ондағы мәліметтердің растығын 

қамтамасыз етеді. 
 

•Әр қосымшадан кейін басшының қолы, 
мөрі және толтырған күні қойылуы керек. 

 
 
 

 
 

ӨТІНІМ ФОРМАТЫ 



ӨТІНІМ ФОРМАТЫ 

•ҮЕҰ-ға берілетін гранттар 
конкурсына қатысуға сұраныс беру 1 қосымшаға сәйкес 
формада; 
•Өтінім беруші туралы сауалнама 2 қосымшаға сәйкес 
формада; 
•Өтінім берушінің жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтер 3 
қосымшаға сәйкес формада (А4 форматта бес 
беттен аспауы тиіс); 
•Ұсынылып отырған әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарлама мазмұны 4 қосымшаға сәйкес 
формада (А4 форматта он екі беттен аспауы тиіс); 
•Әлеуметтік жоба/әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыру 
шығындарының сметасы 5 қосымшаға сәйкес формада. 

 
 

       



 

• Заңнамалық мәртебесін айқындай 
отырып, ұйымның толық атауын 
көрсету 

• Бекітілген Грант жоспарына сәйкес 
грант тақырыбы мен бағытын 
көрсету 

1 ҚОСЫМША.  

Грант алуға өтініш 
 



• Сұраныс беруші туралы мәліметті 
көрсету керек, оның ішінде тіркеу күні, 
БИН, заңды және нақты мекен-
жайлары, қызмет нысаны, қызмет 
мақсаты, (Жарғыға сәйкес), мақсатты 
топ туралы ақпарат, бірінші басшы мен 
бас есепшінің аты-жөні, 
телефондарының байланыс нөмірлері 
(ұялы телефон нөмірі де) және 
электронды пошта мекен-жайы, банк 
БИК-і, ЖСК    
 

 

2 ҚОСЫМША. Сұраныс 

берушінің сауалнамасы 



• Сұраныс берушінің еңбек ресурстары  
1. Әкімшілік қызметкерлер - басқару функцияларын 

атқаратын қызметкерлер: ұйымның жетекшісі және 
оның орынбасарлары, есепші, заңгер және басқалар 

2. Өндіріс қызметкерлері - тікелей жобаны жүзеге 
асырумен айналысатын қызметкерлер: жоба бойынша 
менеджер, грант бойынша менеджер, менеджердің 
ассистенті, қоғаммен байланыс жөніндегі менеджер, 
үйлестіруші, сарапшылар және басқалар 

3. Қосалқы қызметкерлер - қосалқы функцияларды 
орындап, негізгі жұмыс түрімен айналысатын 
қызметкерлер: көлік жүргізушісі, офис-менеджер, 
тех.қызметкерлер 
 
 

 

 

3 ҚОСЫМША. Сұраныс берушінің  

жұмыс тәжірибесі туралы мәлімет 

 



1. Сұраныс берушінің белгіленген бағыттағы жұмыс 
тәжірибесі (кәсібилігі, арнайы білім мен практикалық 
тәжірибе) (әлеуметтік жоба нәтижесін толтырғанда жүзеге 
асырылған жобаларды тізіп шыққаннан гөрі,  қандайда бір мәселенің 
шешілуіне әсер еткен әлеуметтік жобаға ерекше мән беруді ескеріңіз) 

• Сұраныс берушінің жобалық тобының құрамы 
(ұсынылған әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 
бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын 
қызметкерлер) 

• Сұраныс беруші әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарламаны дұрыс жүзеге асыруы үшін 
атқарылатын ұйымдастыру шаралары 

• Сұраныс берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыру мүмкіндіктері 
 
 

Бұл қосымша А4 форматтағы 5 (бес) беттен аспауы тиіс 
 
 

3 ҚОСЫМША. Сұраныс берушінің 

жұмыс тәжірибесі туралы мәлімет 



4 ҚОСЫМША.  

Жобаның мазмұны  
1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның қысқаша 

түйіндемесі. 
2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 

асырудың негіздемесі.  

3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 
бағдарламаны жүзеге асыру кімдер үшін пайдалы).  

4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен 
мүдделі  тараптар. 

5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша 
сұраныс берушімен кері байланыс. 

6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына 
мониторинг жасау жоспары. 

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 
жоспары. 

8. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекел шегі. 
9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің БАҚ-та 

жариялануы.  
10. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы.  
 

Бұл қосымша А4 форматтағы 12 (он екі) беттен аспауы тиіс 

      



Әлеуметтік жобаның тәуекел шегі 

 
Ішкі тәуекел:  

егін жинау науқанына байланысты ауыл тұрғындарының 

өзін-өзі басқаруы семинарына қатысушылардың өте аз 

болуы.   
 

Сыртқы тәуекелдің мысалы келесі жағдай болуы 

мүмкін: 

базасында дуальдық оқытудың пилоттық бағдарламасы 

жоспарланған колледждің жабылып қалуы. Бұл жағдайға 

орындаушы ықпал ете алмайды. Дегенмен, жобаны 

жоспарлағанда барлық серіктестің тұрақтылығына көз 

жеткізіп және ағымдағы жағдайды сараптап алу керек. 
 

 4 ҚОСЫМША.  

Жобаның мазмұны  



Әлеуметтік жоба қызметінің БАҚ-

та жариялануы 
 

Гранттар әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған, 

сондықтан қоғам бұл жоба туралы хабардар болуы қажет.  

 

Жоба жүргізу стартегиясының нақты мәліметтері – 

қандай  материалдар қандай көлемде қай ақпарат 

құралдарында жарияланатындығы анықталған жоспарын 

көрсету керек.  

 

Жобаны іске асатын жолдар арқылы мақсатты топтың 

қамтылуы және грант аушының бұл мәселедегі 

ресурстары мен құзырлылығы 

 

 

 

 4 ҚОСЫМША. 

Жобаның мазмұны  



 
Әлеуметтік жобаның тұрақтылығы 
 
Мысалы: жоба аясында  жүргізілген зерттеулер қорытындысы бойынша 
ұсыныстарды мемлекеттік органға ұсыныс жасауды жоспарлау жобаның 
тұрақтылығына кепілдік бермейді.  
 Өтінім берушінің өзі нәтиженің ары қарай дамуында қандай рөл 
ойнайтынын түсіндіруі тиіс.  
Мысалы: заңнаманы жетілдіру бойынша жұмыс тобына кіреді, 
депутаттармен немесе өкілетті органмен серіктес бола отырып, әзірленген 
ұсыныстарды ары қарай дамытып, іске асырады. 
 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін жоба ары қарай дами беретіндігін 

дәлелдеу мақсатында бұл үдерісті барынша нақты сипаттау керек.   
 

Сонымен қатар, бұл бөлімде сұраныс беруші алынған нәтижелерді өз 

қызметінде пайдалана ма және тарата ма, жоба ұйымның жалпы 

алға қойған міндеттеріне сай ма, сұраныс берушінің өзі сол жоба 

нәтижелеріне мүдделі ме, осының бәрін түсіндіріп жазу керек. 

  

 

 
 

 4 ҚОСЫМША. 

Жобаның мазмұны 



• Шығын баптары әр бөлшекті көрсетуі керек.. 
• Жоба барысында қаражатты қолма-қол қолдануға белгілі бір шектеу 

қойылады.  
• Шығындардың көп бөлігі қолма-қол емес тәсілмен жұмсалуы тиіс.  
• Грант қаражаты басқа есепшотта тұруы тиіс, яки жаңа есепшот ашу 

керек немесе ішінде мүлдем қаражаты жоқ есепшот болу керек. 
• Жалақы, жалдау ақысын қосқандағы барлық шығындар негізделуі 

тиіс. Міндетті шарт – штатта кем дегенде екі қызметкер болуы керек 
(есепші және жоба жетекшісі). 

• Оператордың грант алушымен келісімшартқа отыруының басты 
шарты – жоба бойынша барлық іс-шараларды бейнетаспаға түсіру, 
кәсіби фотосуреттер ұсыну және жоба шеңберінде атқарылып 
жатқан жұмысы туралы халықты кеңінен хабардар ету. Оның ішінде 
smm, баннер/ролл-ап.  

• Одан басқа, жобаның таныстырылымын өткізу және 
қорытындысын баяндау үшін Астанаға кемінде екі рет 
келетініңізді де ескеру қажет.  
 
 
 
 

 

 5 ҚОСЫМША. Смета 



 

Назар аударыңыз:  
 

Жоба құнын төмендету өтініміңіздің 
жеңісіне кепілдік бермейді.  

 
Шығын сметасына қойылатын жалғыз 

талап – шынайылық, негізінің болуы және 
қызмет түрінің сай келуі. 

 
 

 

 5 ҚОСЫМША. Смета 



Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды (өтінім) 

тапсыру мерзімі: 03 қаңтар - 02 ақпан   

2018 жыл. 
 

Анықтама алу үшін тел.: 8(7172) 67 81 84, 8 

(7172) 67 81 88, +7 705 188 57 25, +7 778 364 

84 16 

www.cisc.kz  
E-mail: info@cisc.kz 

 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ 


