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Маңғыстау облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыруға  

арналған әдестемелік кұрал  

 
 

 

 

 

 

 

 
Осы құжаттың мазмұнына «Маңғыстау облыстық Азаматтық альянсы» ЗТБ жеке жауапты және 

«АБҚО» коммерциялық емес акционерлік қоғамының позициясын білдірмейді. Жинақтағы 

авторлардың көзқарасы «АБҚО» коммерциялық емес акционерлік қоғамының көзқарасымен сәйкес 

келмеуі мүмкін.  

 

 

 

 

 

 

 ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі – Қазақстан Республикасының орталық 

атқарушы органы, сындарлы мемлекеттік-конфессиялық қарым-қатынасты 

қалыптастыру, тұрақтылықты нығайту, мемлекет пен қоғамдық даму институттары 

серіктестігінің тиімді жүйесін дамыту, мемлекеттік жастар және отбасы саясатын құру 

және тиімді іске асыру бағытында қызмет атқарады.  

 

 

«АБҚО» коммерциялық емес акционерлік қоғамы мемлекет пен мемлекеттік емес 

ұйымдар арасындағы өзара әрекеттесу механизмдерін жетілдіру және грант бөлуші ұйым 

жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында құрылған. Ұйымның негізгі 

қызметі мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттарды МЕҰ-ға бөлу және олардың іске 

асуын қадағалау.  
 

 

 

                                                                                 Ақтау, 2019ж. 
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Кіріспе сөз 

   

           Қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік деңгейде қолдау бағытында бірқатар 

маңызды жұмыстар атқарылуда. Соның ішінде заңнамалық, қаржылық қолдауға ерекше көңіл 

бөлінуде. 2016 жылдан бастап «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҮЕАҚ ҮЕҰ-ға 

арналған гранттар бөліп келеді. Ағымдағы жылдан бастап, Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы ауылдық деңгейдегі үкіміеттік емес ұйымдардың жұмысын жандандыру бағытында 

қызметін бастады.   

Жасақталған әдістемелік құрал да бірінші кезекте ауылдың деңгейдегі ҮЕҰ-дың әлеуетін 

арттыруға бағытталған. Нұсқаулық әлеуметтік жоба және оның құрылымын, үкіметтік емес 

ұйымдарды қаржыландыру көздері, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы жалпы ережелерді, 

шешім қабылдау процессіне жұртшылықты қатыстыру сынды сұрақтарды қамтиды.   

Аталмыш әдістемелік нұсқаулық ауылдық үкіметтік емес ұйымдарға пайдалы болатынына 

сенімдіміз. 

Нұсқаулықты жасақтау кезінде – «Жастар корпусын дамыту» жобасының материалдары, 

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметін реттеуші заңнамалық актілер, Қоғамдық кеңестер туралы, 

Жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңдар қолданылды.  

 

 

– «ҚАА» ЗТБ-ң, «Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Азаматтық қоғам істері 

бойынша комитеті» жобасы аясында жасақтаған – «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге 

асырушы және құраушы мемлекеттік органдарға кеңестік, әдістемелік, ақпараттық қолдау көрсету» 

жобасының материалдары пайдаланылды, сілтемесі:http://gakaz.kz/8-novosti/129-memlekettik-

leumettik-tapsyrysty-zh-zege-asyru-bojynsha-distemelik-n-s-aular.  

 

 

http://gakaz.kz/8-novosti/129-memlekettik-leumettik-tapsyrysty-zh-zege-asyru-bojynsha-distemelik-n-s-aular
http://gakaz.kz/8-novosti/129-memlekettik-leumettik-tapsyrysty-zh-zege-asyru-bojynsha-distemelik-n-s-aular


ЖОБА ДЕГЕН НЕ. 

 

ЖОБА – БҰЛ                                                    ЖОБАНЫҢ ЦИКЛІ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОБАЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕ 

 

Өмірдегі кез келген міндетті, мәселені,  

жоба түрінде қарастырып шешу: 

 

мерзімдер – нәтиже – ресурстар 

 

МЫСАЛЫ: 

 
       ЖОБАЛЫҚ ӨТІНІМ  

Идеяны анықтау Бұл неге маңызды? Нені өзгерту қажет? 

Мақсатты топ  Кім үшін маңызды? Кімнің өмірі өзгереді? 

 

Мақсаттар мен 

міндеттер 

Жоба неге керек? Ол нені жақсартады,құрады? 

Мақсаттарға жету үшін негізгі қадамдар қандай? 

Жобаны іске асыру 

жоспары 

Не істеу керек, қашан, кім жауапты, қандай ресурстар мен 

серіктестер керек? 

Нәтижелер  Міндеттер орындалғанын қалай білеміз? Мақсатқа қол жеткізілді ме? 

Бюджет  
Қанша ақша керек? Қосымша ресурстар (тегін үй-жай, волонтерлер, 

материалдар және т.б.) 

Тұрақтылық  
Міндеттер орындалғаннан кейін жоба жұмыс істей ме? Қандай 

түрде? Ол үшін не істеу керек? 

Жоспарлау: мақсаттар, 
міндеттер, іс-шаралар 

Ресурстар, 
 

іздеу 

 
Іске асыру 

 

Бағалау 

Мәселе - 
шешім 

 бірегей қызмет, ол: 

 Түпкі мақсаты және аралық міндеттері бар; 

 Бағалануы мүмкін, белгілі түпкі нәтижелер 

шығарады; 

 Өзара байланысты жұмыстардың жүйелілігінен 

тұрады; 

 Белгіленген уақыт шеңбері, яғни басталу және 

аяқталу күні бар; 

 Қаржы, ақпараттық, адами ресурстардың 

шектелген санын пайдаланады. 

Күнделікті өмірден 
алынған жобалардың 

үлгілері 

Қоғамдық пайдалы 
(әлеуметтік) жобалар 

Бизнес жобалар / 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 

Шет тілдерін оқу 
Аз қамтылған балаларды 

ағылшын тіліне оқыту 

Тілдерді оқыту мектебі 
(жеңілдік) 

Үйдің құрылысы 
Жалғыз басты егде 

адамдардың үйлерін жөндеу Құрылыс фирмасы 

Достармен тауларға  

жорыққа бару 

Балалар үшін аула туристтік 

клубын ұйымдастыру 

Туристтік бюро 

(жергілікті экскурсиялар) 



 

МАҚСАТТЫ ТОП 

Сіз кімге көмектескіңіз келеді және көмектесе аласыз? Жоба кімге пайда әкеледі? 

Сіздің қаладағы/аудандағы/ауылдағы тұрғындарды қандай топтарға бөлуге болады? 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ……………………………… 

Сіздің жоба қай топқа пайдалы болады? Сіз бұл топты жақсы білесіз бе? 

 
 
Сіздің жоба мақсатты топқа қалай және немен көмектеседі? 

Олардың өмірі сіздің жобадан кейін қалай жақсарады? 

 

МАҢЫЗДЫ! 

Мақсатты топпен жұмыс істеуде келесіні ойластыру маңызды – осы топқа қолжетімділік бола 

ма, олар байланысуға дайын ба, кімнің көмегі сізге қажет болады, сізде осы топпен жұмыс 

істеу дағдылары/икемділіктері бар ма? Ресми хаттар, рұқсаттар, тізімдер керек пе? 

Сіздің команда мақсатты топпен жұмыс істеуде қандай кедергілерге тап болуы мүмкін? 

 
КЕДЕРГІ ҚИЫНДЫҚ ДӘРЕЖЕСІ 

(төмен, орташа, жоғары) 

ЕҢСЕРУ ЖОЛДАРЫ 

   

   

   

 

Топты таңдаңыз. Жинақталған портреттің суретін 

салыңыз: 

Әдетте не туралы 

ойлайды? 

Қандай мәселелер? 

Қандай армандар? 

Қандай ресурстар жетпейді? 

Қандай 

дағдылар, икемділіктер, 

тәжірибе? 

Не 

сезінеді? 

Немен бөлісе алады, 

басқаларға не бере алады? 

Неге сүйенеді? Өмірлік 

құндылықтары, 

қағидалары қандай? 

Қайда барады? Жоспарлары 

қандай? Перспективалар, 

болашағы? 



 

МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

МАҚСАТЫ – біреу 

 

Не өзгерткіміз, жақсартқымыз келеді? Кім 

үшін?Қандай кезең ішінде?Жалпы стратегия – 

қалайша әрекет етеміз (арқылы, жолымен…) 

Мақсат SMART4 өлшемдеріне сәйкеседі: 

 нақты, 

 өлшемді, 

 қолжетімді, 

 маңызды, 

 уақыты шектелген. 

 

         Сұрақтарға жауап беріп, өз жобаңыздың мақсатын жазыңыз: 

 

Қандай мәселені 

шешеміз? Нақты нені 
өзгерткіміз келеді? 

 

Бұл өзгерістер кім үшін 

маңызды? Біздің мақсатты 

топ кім? 
Қанша адам? 

 

Мәселені шешудің 

жалпы идеясы, 

стратегиясы қандай? 

 

Мақсатқа жету үшін 
қанша уақыт қажет 

болады? 

 

Сұрақтарға 

жауаптарды бір 

сөйлемге 
біріктіріңіз: 

 

 

           МІНДЕТТЕР – үш-бес 

Мақсатқа жету бойынша қадамдарды, егжей-тегжейлі іс-шараларды жобаны іске асыру 

жоспарына жазыңыздар. 

 

1.  ………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………. 

3.  ………………………………………………………………………………. 

4.  ………………………………………………………………………………. 

5.  ………………………………………………………………………………. 

 

 



 

ТҰРАҚТЫЛЫҚ 

 

Жобаның нәтижелері қаржыландыру аяқталғаннан кейін де ұзаққа созылуы тиіс. 

 

Жобаның қаржысы біткеннен кейін өз жобаңызды қандай болады деп ойлайсыз?                   

1 жылдан кейін? 3 жылдан кейін? 

 

Жобаның тұрақтылығын гранттан кейін жұмысты қалай жалғастыратыныңызды ескерумен 

жоспарлау маңызды. 

 
«Біз жұмысты өзіміз жалғастыратын 

қылып істедік» 
«Біз бір рет істедік және ол 

өзі жұмыс істейді» 

Жобаны іске асыру барысында іске 

қосылған процестер грант аяқталған 

кейін де қызмет істеуін жалғастырады 

Жоба аяқталғаннан кейін қол жеткізілген 

нәтиже сол деңгейде қалады немесе өз 

бетімен дамиды. 
Мысал 
Сіз жұмыссыз адамдар үшін пішу және тігу курсын ашуды шештіңіз. Жобаның шеңберінде 

жабдықтар, материалдар сатып алып, маманды жалдадыңыз (немесе өзіңіз оқытуды 

шештіңіз), үй-жайды жалға алып, тұрақты жұмысты ұйымдастырдыңыз. 

 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін ары қарай? 

 

Сізге материалдарға және маманға еңбек ақы төлеуге, үй-жайды жалға алуға және т.б. 

ақша керек болады. 

Жобаны іске асыру кезінде тұрақтылықты қалай жоспарлауға болады? 

  

Нәтижесі мен әсері қандай? 

  



ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОСПАРЫ 

 

Жобаны іске асыру жоспары 

№ Әрекет/ іс-шара Жоспарланған 

мерзімдері 

Мақсатты 

топ 

Жобаны

ң 

жауапты 

маманы 

1 2 3 4 5 

 1-міндет    

     

     

 2-міндет    

     

     

 3-міндет    

     

     

 

 

ГАНТ КЕСТЕСІ 

Ай/Апталар // Іс-шаралар 1-ай 2-ай 3-ай 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1-міндет             

1.             

2.   

 

          

3.    

 

         

4.     

 

        

2-міндет             

1.      

 

       

2.             

3.        

 

     

4.         

 

    



КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР 

 

Жобаның сәттілігін қалай бағалауға болады? 

Сіз жобаның мақсаты мен міндеттеріне жеткеніңізді қалай бағалауға болады? 

Жобаның көмегімен неге қол жеткізуді, өзгертуді күтесіз? 

 

          Нәтижелер: 

1. оң және теріс, 
2. сандық (пайыздық өзгерістер, оқытылғандардың сандары, қызмет алушылардың 

қамтылуы) және сапалық (ықпал ету, қоғамдастықтағы өзгерістер) болуы тиіс. 

 

Нәтижелерді тұжырымдау кезінде орындалған іс-шаралардың сипаттамасын пайдаланыңыз 

(оқытылды, дайындалды, таратылды, өткізілді және т.б.). 

 

Нәтижелерді бағалау әдістерін ойластырыңыз: нәтижеге қол жеткізгеніңізді қандай 

әдіспен анықтайсыз. 

САНДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – көлемін, іске асыру фактісін көрсетеді 

Саны (іс-шараларға қатысқан жас адамдардың, мақалалардың, семинарлардың, тігілген 

киімнің және т.б.) 

 

           Нәтижелерді бағалау үшін ақпаратты жинау әдістері (сандық көрсеткіштер): 

• Тіркеу парақтары 

• Қатысу журналы 

• БАҚ-дағы жарияланымдар саны 

• Тауарларды қабылдау-тапсыру актісі 

• Жүк құжаттар 

• Фото суреттер 

• Скрин-шоттар 

• Алғыс хаттар 

 

САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – материалдық емес міңездемелердің сипаттамасы 

• тұлғаның әлеуметтік дамуы (тұлғаны дамыту деңгейінің динамикасы: білмеді – 

үйренді); 

• тұлғаның әлеуметтік бейімделуі (бейәлеуметтік құбылыстардың тәуекелін төмендету); 

• қоғамдық пікір (жобаның танымалдығы, серіктестердің мүдделілігі, БАҚ-дағы 

пікірлер); 

• экономикалық (әлеуметтік-экономикалық әсерімен шығындардың ара қатынасы, 

қосымша материалдық-техникалық ресурстарды тарту). 

 

Нәтижелерді бағалау үшін ақпарат жинау әдістері (сапалық көрсеткіштер): 

• Іс-шараларды бағалау сауалнамалары 

• Фокус-топтар 

• Көпшілік қатысқан пікіртерімдер 

• Сәттілік оқиғалары 

• Жобаға дейінгі және жоба кезіндегі БАҚ-дағы жарияланымдардың салыстырмалы 

аналитикасы 
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ҮЕҰ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс – бюджеттік қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар 

орындайтын, әлеуметтік саладағы мәселелерді шешуге арналған әлеуметтік бағдарламаларды, 

әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру түрі. 

Әлеуметтік жоба – әлеуметтік мәні бар салалардағы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған, 

бір жыл ішінде және үш жылға дейін іске асырылатын ұйымдастырушылық; экономикалық 

және техникалық шаралардың жиынтығы 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты мемлекеттік органдар және үкіметтік емес ұйымдар 

жүзеге асырады. 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ҚР  мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік 

сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z050000036_           

 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар 

 

Грант деген не? 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған грант (бұдан әрі – грант) – үкіметтік емес ұйымдарды 

гранттық қаржыландыру саласындағы оператордың азаматтық бастамаларды қолдау, 

әлеуметтік саланы дамытудың өзекті мәселелерін шешуге азаматтық қоғам институттарының 

әлеуетін тарту мақсаттарында үкіметтік емес ұйымдарға беретін қаражаты. 

 Грант кімге беріледі? 

Тарату жағдайында тұрған, дәрменсіз (банкрот) деп танылған, мүлкіне тыйым салынған және 

(немесе) экономикалық қызметі тоқтатылған үкіметтік емес ұйымды қоспағанда ол туралы 

мәліметтер Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында сақталған үкіметтік емес ұйымдарға. 

Гранттар беру процедурасы: 

1. Уәкілетті орган гранттар беру жоспарын бекітеді 

2. Оператор құжаттарды қабылдау туралы хабарландыру жариялайды 

3. Оператор мемлекеттік гранттарды беру конкурсына қатысуға өтінімдерді қабылдайды 

4. Оператор өтінімдерді Қағидаларда көзделген талаптарға және бекітілген Жоспарға сәйкес 

келуін қарайды 

5.Оператор Жоспардың бағыттарына сәйкес келітін сарапшылардан конкурстық комиссияның 

құрамын қалыптастырады 

6. Жобаларды қарау бойынша тәуелсіз сараптама өткізіледі, өтінімдерді бағалау нәтижелері 

бойынша конкурстық комиссияның шешімі еркін нысандағы қорытындымен ресімделіп, 

операторға беріледі. 

7. Оператор мен грант алушы арасында грант беру туралы шарт жасалады. 

Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс 

Мемлекеттік гранттар

Сыйлықақы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z050000036_
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Грантты кім береді? 

Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор болып 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

табылады.    http://cisc.kz/  

Тәуелсіз сараптама 

 Оператор сараптамалық комиссия құрады, конкурстық комиссия төрағадан, төрағаның 

орынбасарынан, конкурстық комиссияның мүшелерінен және хатшыдан тұрады. 

Конкурстық комиссия құрамына Жоспардың бағыттарына сәйкес он бес мүшеге дейін 

кіреді. Конкурстық комиссия мүшелері тақ саннан тұрады. 

 Комиссия 2 жылдан астам гранттарды жүзеге асыру тәжірибесі бар ҮЕҰ-ның 

өкілдерінен тұрады. Комиссия мүшелерінің жалпы санының 30%-ын  оператор 

ұсынады, қалған 70% үкіметтік емес ұйымдар ұсынған сарапшылардан 

қалыптастырылады. 

 Комиссия мүшелері ұсынылған жобаға грант берілу тиіс немесе тиіс еместігі туралы  

шешім қабылдайды. 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақы 

 Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақы – республикалық, салалық және 

өңірлік деңгейлердегі әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін үкіметтік емес 

ұйымдарға бюджет қаражаты есебінен берілетін ақшалай сыйақы. 

 Сыйлықақының бір номинация бойынша  – 2000 АЕК 

 

Сыйлықақы тағайындау  кезеңдері: 

I. Конкурстық  комиссия (құжаттарын қарап, хаттама толтырады) 

II.Үйлестіру кеңесі (құжаттарды, хаттаманы  қарап, кімге беру керек екендігі туралы 

ұсыныстармен шешім қабылдайды) 

III. ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (шешім қабылдайды және БАҚ 

жариялайды) 

Өтінімдерді қабылдау туралы хабарландыру –  1 шілдеге дейін 

ҮЕҰ-дан өтінім қабылдау –  1 қыркүйекке дейін 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өтінімдерді қарау  –  1 желтоқсанға дейін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cisc.kz/
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МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК ТАПСЫРЫС ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Әлеуметтік тапсырыста қарастырылған қызметтерді мемлекеттік сатып алулар веб-порталы 

арқылы тек қана электронды әдіспен жүзеге асырылады. 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста қарастырылған қызметтерді мемлекеттік сатып алу 

конкурсында мынадай бағыттар бойынша жарғылық мақсаттарға сәйкес қызметті жүзеге 

асыратын ҚР ҮЕҰ қатысады: 

 білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол 

жеткізу; 

  азаматтардың денсаулығын қорғау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

  қоршаған ортаны қорғау; 

  жастар саясатын және балалар бастамасын қолдау; 

  демография мәселелерін шешу; 

  гендерлік мәселелерді шешу; 

  халықтың әлеуметтік әлсіз тобына қолдау көрсету; 

  жетім балаларға, толық емес отбасы немесе көп балалы отбасы балаларына көмектесу; 

  азаматтарды жұмысқа орналастыруға ықпал ету; 

  азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

  мәдениет пен өнерді дамыту; 

  тарихи-мәдени мұраны сақтау; 

  қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті нығайту; 

  есепте тұрған тұлғаларға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация 

қызметтеріне жәрдемдесу; 

  мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу; 

  қиын өмірлік жағдайға қалған тұлғаларға (отбасыға) көмек көрсету; 

  Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әлеуметтік 

маңызды бағыттар бойынша. 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қызметтерін мемлекеттік сатып алулар кезінде 

ұйымдастырушы әлеуетті жеткізушілер ұсынған техникалық сипаттамаларды бағалау үшін 

конкурстық құжаттамада келесідей критерийлерді қарастырады:  

      1) әлеуетті жеткізуші ұсынылған жобаның тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіндегі 

талаптарына сәйкестігі; 

   2) әлеуетті жеткізуші қызмет мақсатының Тапсырыс беруші сатып алатын көрсетілетін 

қызметтерге сәйкестігі (құрылтай құжаттарына сәйкес); 

  3) егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспарының Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол 

жеткізуге сәйкестігі (іс-шаралар атауы және нысаны, өткізу орны мен мерзімі); 

  4) әлеуетті жеткізуші "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы 

мәліметтері; 

      5) әлеуетті жеткізушінің жұмыс тәжірибесінің болуы; 

      6) жобаны іске асыру тиімді қорытындысын бағалау индикаторларының бар болуы. 

Мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс 

деңгейі

республикалық облыстық аудандық
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      Әлеуетті жеткізуші аталған критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбау жағдайында 

конкурстық комиссия осындай әлеуетті жеткізушіге сәйкес шартты жеңілдіктерді 

қолданбайды.  Әлеуетті жеткізушінің шартты жеңілдіктерді қолдану үшін ұсыныстары шартқа 

енгізіледі. 

Техникалық сипаттамасы 8 балдан төмен қорытынды бағалауы бар әлеуетті жеткізуші 

конкурсқа қатысуға жіберілмейді. 

 

Конкурстық комиссия өтінімдерді ашқаннан күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде 

конкурсқа қатысу өтінімдерін олардың конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі 

бойынша қарастырады. 

Конкурстық комиссияның барлық критерийлер бойынша қойған балдарын портал жүйесі 

автоматты түрде есептеп шығарады, соның нәтижелері бойынша әлеуетті жеткізушінің 

техникалық сипаттамаларына балмен көрсетілген қорытынды баға қойылады 

 

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясындағы қызметтер конкурсына қатысуға әлеуетті 

жеткізушінің өтінім бағасы конкурсқа бөлінген бағадан 50 пайызға төмен болатын болса, 

демпингтік деп танылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиналған балл санына қарай қатысуға жіберілген әлеуетті жеткізушілердің 

конкурстық ұсыныстарын келесідей шартты азайтулар қолданылады: 

 

1) 10-нан 15 балға дейін қоса алғанда – әлеуетті жеткізушінің конкурстық баға 

ұсынысы шартты түрде 10%-ға азайтылады;  

2) 16-дан 20 балға дейін қоса алғанда – әлеуетті жеткізушінің конкурстық баға 

ұсынысы шартты түрде 20%-ға азайтылады;  

3) 20 балдан жоғары – әлеуетті жеткізушінің конкурстық баға ұсынысы шартты 

түрде 30%-ға азайтылады.  
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ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ ҚАТЫСТЫРУ ДЕГЕН НЕ? 

Жұртшылықтың қатысуы – шешім қабылдайтын азаматтар мен тұлғалар 

арасындағы осы шешімге қатысы бар адамдардың мүдделерін ескеру бойынша келісу 

процессі. 

 

Қоғам мен жергілікті деңгейдегі билік органдарының мүдделерін келісу механизмі 

болып жергілікті өзін-өзі басқару табылады, ол ҚР Конституциясының тұрғындардың 

жергілікті маңызы бар мәселелерді өз бетінше шешуді қамтамасыз ететін 89 бабымен 

айқындалған. Аталған баптың 2 тармағына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқаруды жергілікті 

тұрғындар тікелей жүзеге асырады, сондай-ақ ол мәслихаттар және халық топтары жинақы 

тұратын аумақтарды қамтитын жергілікті қоғамдастықтардағы басқа да жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары арқылы жүзеге асырылады. 

 

2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – ЖМӨӨБ туралы ҚР Заңы) 

2-1 тармағына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық 

(селолық) округ, ауылдық (селолық) округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл (село) 

шегінде жергілікті қоғамдастық мүшелерімен жеке жүзеге асырылады. Бұл өңірлер 

әкімдері мемлекеттік бақсару функцияларымен қатар жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

функцияларын іске асырады. 

 

Кесте 1. Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру 

 

«ЖӨӨБ туралы» заңының 39-2 бабымен жергілікті қоғамдастық мүшелерінің 

құқықтары мен міндеттері анықталған. Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жергілікті қоғамдастық мүшесінің жергілікті 

өзін-өзі басқаруға қатысу құқықтарын шектеуге жол берілмейді және сот тәртібімен шағым 

жасалуы мүмкін. 

 

Жергілікті 
қоғамдастық

шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару 
жүзеге асырылатын, оның органдары 

құрылатын және жұмыс істейтін тиісті 
әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында 

тұратын тұрғындардың (жергілікті 
қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы
(ЖМӨӨБ туралы ҚР Заңының 1 бабы, 6 

тармағы)

ЖӨӨБ

•- облыс
•- аудан

•- қала

•- қаладағы аудан

•- ауылдық (селолық) округ

•- ауылдық (селолық) округтің 
құрамына кірмейтін кент пен ауыл 
(село) шегінде
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ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕССІНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ ҚАТЫСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСТЕРІ 

Ақпараттандыру Консультация-

лар 

Қатыстыру Әріптестік Құзірет беру 

Қоғамдық қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу мақсаты 

Басқару органы 

тарапынан 

жүргізіліп жатқан 

саясат туралы 

азаматтарды 

қатыстырмай 

ақпараттандыру 

Кері байланыс, 

қабылданған 

шешімдер 

бойынша 

пікірлер алу 

Азаматтардың 

пікірін тіркеу, 

тұрғындарға 

жоспарланып 

отырған 

жұмыстарды 

жеткізу 

Шешімді 

жұртшылықпен 

талқылау және 

азаматтардың 

пікірін ескере 

отырып ең 

оңтайлысын 

таңдау 

Құзіреттерді беру 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Жұртшылықтың 

назарына жеткізу 

Жұртшылықтың 

назарына 

жеткізу, 

тұрғындардың 

қажеттіліктері 

мен 

басымдықтарын 

анықтау 

Жұртшылықтың 

ұсыныстарын 

ескеру бойынша 

шаралар 

қабылдау 

міндеттемесі 

Қабылданып 

жатқан 

шешімдерде 

жұртшылықтың 

пікірі мен 

ұсыныстарын 

ескеру 

Жұртшылық 

шешімдерді іске 

асыруға тікелей 

қатысады 

•шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына,
нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге қатынасына, сеніміне, саяси партияларға және
қоғамдық бірлестіктерге тиесілігіне қарамастан тікелей, сондай-ақ жергілікті
өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдары арқылы жергілікті өзін-өзі басқаруды
жүзеге асыруға;

•Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тәртіппен
сайланбалы жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға
сайлануға;

•жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке жүгінуге, сондай-ақ жеке және
ұжымдық өтініштер жолдауға;

•осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде
көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:

•Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;

•Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық татулықты нығайтуға ықпал
етуге;

•мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салттары мен
дәстүрлеріне құрметпен қарауға және олардың дамуына ықпал етуге.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІ МІНДЕТТІ:
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Сурет 2. Жергілікті қоғамдастық жиындары

 

Ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық 

жиындарын өткізуге жол беріледі. Ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарында жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін өкілдер 

сайланады. 

Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті қоғамдастық 

жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындары өкілдерінің санын 

айқындау тәртібін аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 

әкімдері әзірлейді және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттары 

бекітеді. 

Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі тәртібін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі бекітеді. Атап айтқанда, «Бөлек жергілікті қоғамдастық 

жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қаулысымен. 

Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 

тұрғындары өкілдерінің саны ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарына тең өкілдік 

ету қағидаты негізінде айқындалады. 

 

Қашан?

•қажетіне қарай жергілікті мәні бар аса маңызды мәселелер

Кіммен?

•аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерінің өздері шақыруы
мүмкін не осы аумақта тұратын және оған қатысуға құқығы бар әрі оны шақыру
қажеттігі туралы өтінішке қол қойған жергілікті қоғамдастық мүшелерінің
кемінде он пайызының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Қаралатын 
мәселелер

•жергілікті қоғамдастықтың басым міндеттерін және оларды іске асыру мерзімдерін 
айқындау;

•жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысушылардың құрамын және олар 
жіберілетін мерзімді айқындау;

•аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттарына, аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкiмдеріне, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
жергілікті маңызы бар мәселелер жөнінде ұсыныстар енгізу;

•әкімдердің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын жүзеге асыру мәселелері 
бойынша олардың есептерін тыңдау және талқылау;

•аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының атқарған жұмысы, оның тұрақты 
комиссияларының қызметі туралы мәслихаттың есептерін тыңдау және талқылау;

•жергілікті қоғамдастық жиыны айқындаған жергілікті маңызы бар өзге де мәселелер.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001106#z5
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Жергілікті қоғамдастық жиыны оған жергілікті қоғамдастық мүшелерінің кемінде 

он пайызы қатысқан жағдайда өтті деп есептеледі. Жергілікті қоғамдастық жиын 

өкілдерінің қатысуымен өткізілген жағдайда, жергілікті қоғамдастық жиыны оған ауыл, 

көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарында 

сайланған өкілдердің жалпы санының кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.  

Жергілікті қоғамдастық жиналысын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 

ауылдық округ әкiмдерінің өздері шақыруы мүмкін немесе жиналыс мүшелерінің кемінде он 

пайызының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. 

Жергiлiктi қоғамдастық жиынының бастамашылары тиісті аудан (облыстық маңызы 

бар қала) әкiміне жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткізу туралы өтініш жасауға міндетті. 

Тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің оң шешімі алынғаннан кейін 

жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткізуге болады. 

Аудан әкімі 

(облыстық 

маңызы бар 

қаланың) 

Бастамашылар 

(жергілікті қоғамдастық мүшелерінің 

кемінде 10 пайызы) 

 осы аумақта 
тұратын 

 оған қатысуға 
құқығы бар 

 оны шақыру 
қажеттігі туралы 
өтінішке тегін, 
атын, әкесінің 
атын (ол болған 
жағдайда) және 
тұрғылықты жерін 
көрсете отырып, 
қол қойған 

  

Өтініш 

Оң шешім 

Аудандық маңызы бар 

қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауылдық округтің әкімі 

Өз бетімен 

шақырады 

Ұйымдастырады 
Жергілікті 

қоғамдастық 

жиыны 

Жергілікті қоғамдастықтың 

халқы 

Жергілікті қоғамдастық 

жиналысының шақырылу 

уақыты, орны және 

талқыланатын мәселелер 

туралы БАҚ арқылы 

немесе өзге де тәсілдермен 

хабардар етіледі 

Өткізу күнге дейін 

күнтізбелік он 

күннен 

кешіктірмей 
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Жергілікті қоғамдастық жиналысы оған жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген 

мүшелердің кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі. 

Жергілікті қоғамдастық жиынын немесе жергілікті қоғамдастық жиналысын 

аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері немесе олар уәкілеттік 

берген тұлға ашады. 

Жергілікті қоғамдастық жиынын немесе жергілікті қоғамдастық жиналысын жүргізу 

үшін ашық дауыс беру арқылы жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті 

қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы сайланады. Күн тәртібін жергілікті 

қоғамдастық жиыны немесе жергілікті қоғамдастық жиналысы бекітеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында 

хаттама жүргізіледі. 

Хаттамаға жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды және ол тиісті аудандық маңызы бар қала, 

ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне беріледі. 

Жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының 

шешімі, егер оған жергілікті қоғамдастық жиынына немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысына қатысушылардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп 

есептеледі. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері жергілікті 

қоғамдастық жиынының немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімімен 

Қашан?

•жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелер бойынша

Кіммен?

•жергілікті қоғамдастық жиналысын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкiмдерінің өздері шақыруы мүмкін не ол жергілікті қоғамдастық
жиыны жіберген, жиналыс мүшелерінің кемінде 10% бастамасы бойынша
шақырылуы мүмкін

Қаралатын 
мәселелер

• бюджеттік бағдарламаларды талқылау;

•жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін қалыптастыру және пайдалану 
мәселелерін талқылау;

•жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және 
жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін пайдалануға мониторинг жүргізу 
мақсатында жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысушылар арасынан 
жергілікті қоғамдастық комиссиясын құру;

•жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және 
жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін пайдалануға жүргізілген 
мониторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және талқылау;

•жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері
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келіспейтінін білдіруге құқылы, бұл осындай келіспеушілікті туғызған мәселелерді 

қайтадан талқылау арқылы шешіледі. 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің келіспеушілігін 

туғызған мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, мәселені жоғары тұрған әкім 

тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының отырысында оны алдын ала 

талқылағаннан кейін шешеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында 

қабылданған шешімдер аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің 

міндетті түрде қарауына жатады. 

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары, лауазымды адамдар 

өз құзыреті шегінде жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысында қабылданған және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімдері мақұлдаған шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында 

қабылданған шешімдер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен 

таратылады. Қажет болған жағдайда жергілікті қоғамдастық жиыны немесе жергілікті 

қоғамдастық жиналысы шешімінің қорытындылары бойынша аудандық маңызы бар қала, 

ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері шешім қабылдайды. 

Қоғамдық тыңдау  

Жергілікті деңгейдегі қоғамдық қатысудың тағы әдісі ретінде қоғамдық тыңдаулар 

жатады. «Жергілікті өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңының 13-бабында тұрақты комиссиялар 

өз бастамасы бойынша немесе мәслихат шешiмi бойынша қоғамдық тыңдауларды өткiзуге 

болатындығы белгіленген. Қоғамдық тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, өзiн-өзi 

басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң, азаматтардың 

қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтiлген отырыстары түрiнде тұрақты комиссияның 

қарауына жататын мейлiнше маңызды және қоғамдық мәнi бар мәселелердi талқылау 

мақсатында өткiзiледi. Тұрақты комитеттерде қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртiбi мәслихат 

регламентiнде белгiленедi.   

Мониторинг және бағалау  

Мониторинг және бағалау шешім қабылдау мен көзделген мақсат-міндеттерге қол 

жеткізу деңгейін анықтау құралы болып табылады. 

Жергілікті өзін-өзі басқару туралы Заңның 39-3 бабының 4 тармағымен жергілікті 

маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражаттарының және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздерінің пайдаланылуы туралы ақпаратты жинау, жүйелендіру, талдау 

және жинақтау мақсатында мониторинг жүргізу белгіленген.  

Мониторингті жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері жергілікті 

маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздерін пайдаланудың жоспарланған және қол жеткізілген нәтижелерін 

салыстыру арқылы жарты жылда бір рет жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1351
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жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімімен кезектен тыс мониторинг жүргізілуі 

мүмкін. 

Жергілікті қоғамдастық комиссиясы жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 

бөлінген бюджет қаражатын және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін 

пайдалануының тиімділігін бағалау мақсатында мониторинг жүргізу үшін мамандар 

тартуға құқылы. 

Мониторинг жүргізу бойынша әдіснамалық және әдістемелік басшылықты 

бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган қамтамасыз етеді, атап 

айтқанда «Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге және жергілікті өзін-өзі басқарудың 

кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға мониторинг жүргізу әдістемесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 26 тамыздағы 

№ 405 бұйрығымен (бұдан әрі - ҚРҚМБ). 

ҚМ Бұйрығына сәйкес жергілікті қоғамдастық комиссия мүшелері қол қойған 

мониторинг нәтижелері туралы есеп жергілікті қоғамдастық жиналысының талқылауына 

шығарылады. 

Мониторинг нәтижелері туралы есепті талқылау қорытындылары бойынша 

жергілікті қоғамдастық жиналысы тиісті хаттамамен ресімделетін жергілікті маңызы бар 

мәселелердің шешімдеріне және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген 

бюджет қаражатын тиімді пайдалану бойынша ұсынымдар қабылдайды. 

Хаттамаға жергілікті қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды 

және аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округінің әкіміне жіберіледі.  

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс 

көздеріне бөлінген бюджет қаражатын тиімді пайдалану бойынша ұсынымдарды аудандық 

маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округінің әкімі қарайды және жергілікті 

қоғамдастық жиналысының талқылауына шығарылады. 

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі әкімінің ұсынған 

қорытындысы және жергілікті қоғамдастық жиналысының берген ұсынымдары тиісті 

жергілікті бюджеттерді және ақшаның түсімдері мен шығыстарын қалыптастыру және 

нақтылау кезінде есепке алынады. 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1320008762#z6
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№ Іс-әрекет Мерзімі  

1 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі 

әкімдігінің аппараты жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс 

көздеріне бөлінген бюджет қаражатын пайдалану нәтижелері 

жайлы есеп жасайды 

 

есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-

не дейінгі 

 

2 
Жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген 

бюджет қаражатын пайдалану нәтижелері жайлы есеп 

жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелеріне 

ұсынылады 

есепті кезеңнен кейінгі айдың 

10-на дейінгі мерзімде 

3 
Жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері аудандық 

маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі 

әкімдігінің аппараты ұсынған жергілікті маңызы бар 

мәселелерді шешуге бөлінген бюджеттік қаражаттарды 

пайдалану талдауының нәтижелері мен жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздерін қарап, солардың негізінде 

мониторинг нәтижелері жайлы есеп жасайды 

жартыжылдық және есепті жыл 

қорытындысы-мен есепті 

кезеңнен кейінгі айдың 15-і 

күніне дейінгі мерзімде 

4 
Жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері қол қойған 

мониторинг нәтижелері жайлы есеп жергілікті 

қоғамдастықтың жиналысының талқылауына шығарылады 

есепті кезеңнен кейінгі айдың 

20-на дейінгі мерзімде 

5 
Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген 

бюджеттік қаражаттарды және жергілікті өзін-өзі басқарудың 

кіріс көздерін тиімді пайдалану жөніндегі ұсынымдар 

аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі 

әкімімен қаралып, негізделген қорытындымен бірге жергілікті 

қоғамдастықтың кезекте жиналысына шығарылады 

есепті кезеңнен кейінгі айдың 

25-не дейінгі мерзімде 
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1-ҚОСЫМША: ГРАНТТЫҚ БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ ҮШІН 

ЖОБАЛЫҚ ӨТІНІМНІҢ НЫСАНЫ 

Жоба туралы ақпарат 

1. 
Жобаның атауы 

Жобаның атауын көрсетіңіз 

2. 

Жобаның бағыты 

білім беру жобалары 

салауатты өмір салты және спорт 

мәдениет және бос уақыт 

патриоттық және азаматтық белсенділік 

отбасылық құндылықтар және дәстүр 

экология және абаттандыру 

ғылым және техника 

туризм 

ауылды дамыту 

волонтерлік бастамалар 

әртүрлі 

3.  
Жобаның мақсаты 

Сіздің жоба не үшін керек? 

4.  
Жобаны іске асыру аумағы  

Облыс, қала/аудан, ауыл 

5.  
Жобаның мақсатты тобы 

Сіздің жоба кім үшін пайдалы? (мысалы, студенттер, зейнеткерлер, оралмандар, 

жетімдер, әйелдер және т.б.) 

6.  
Мақсатты топтың жоспарланған сандық қамтылуы 

Сіздің жобадан неше адам пайда алады?Нақты санды көрсетіңіз 

7.  
Жоба бойынша қызметтің қысқаша сипаттамасы 

Жобаны жүргізу үшін Сіз не істейсіз? Оны қалай істейсіз? Қандай іс-шаралар өткізесіз? 

8.  
Жоба бойынша серіктестер 

Сіз жобаны кіммен жүргізесіз? Кімнің көмегін сұрайсыз? Кімді тартасыз? Сіз қандай 

ұйымдар мен мекемелерді серіктес ретінде тартуды жоспарлап отырсыз? 

9.  
Жобаның әлеуметтік әсері 

Сіздің жобаңыз жергілікті тұрғындар үшін қандай пайда әкеледі? 

10.  
Жобаның күтілетін нәтижелері 

Соңында Сіз не аласыз? Жобаны жүргізгеннен кейін Сіздің елді мекенде қандай 

өзгерістер болады? 

11.  
Жобаның жалпы құны (теңгеде) 

Сізге жобаны жүргізу үшін қанша ақша керек? 

12.  
Жобаның тұрақтылығы 

Сіз қаржыландыру аяқталғаннан кейін жобаны жалғастыра аласыз ба? Сіз жобаны 

қалай жалғастыруды жоспарлап отырсыз? 
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13.  
Қоғамды ақпараттандыру 

Адамдар сіздіңі жоба туралы қайдан біледі? Сіз жоба туралы ақпаратты қайда 

орналастырасыз? (мысалы, әлеуметтік желілерде, газетке, арналарда және т.б.) 

 

14. Жобаны іске асыру жоспары 

№  Әрекет/ іс-шара  
Жоспарланған 

мерзімдер 
Қатысушылар  

Топтың 

жауапты 

мүшесі 

1  2  3  4  5 
15.  Жобаның бюджеті 

№  
Шығындардың 

баптары  
Бірлік саны  Бағасы  Сома 

1  2  3  4  5 
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2- ҚОСЫМША: ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ РЕГЛАМЕНТІ 

 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 7 тамыздағы 

№ 295 бұйрығымен 

бекітілген 

Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламенті 

1-тарау. Жалпы ережелер 

    1. Осы Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламенті (бұдан әрі – Үлгі регламент) 

"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 

жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 39-3-бабының 3-1-

тармағына сәйкес әзірленді. 

      2. Осы Үлгі регламентте қолданылатын негізгі ұғымдар: 

      - жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның 

органдары құрылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында тұратын 

тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы; 

      - жергілікті қоғамдастық жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) – жергілікті қоғамдастық жиыны 

жіберген жергілікті қоғамдастық өкілдерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

шекте және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге қатысуы; 

      - жергілікті маңызы бар мәселелер – реттелуі Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де 

заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс тұрғындарының басым бөлігінің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, 

ауылдық округ, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл қызметінің мәселелері; 

      - жергілікті өзін-өзі басқару – халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа 

да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын Заңда, өзге де нормативтік 

құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің 

жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет; 

      - жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген шекте және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге жергілікті 

қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілі. 

      3. Жиналыс регламентін аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты бекітеді. 

 

2-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысына шақыруды жүргізу тәртібі 

      4. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мына мәселелер: 

 бағдарламалық құжаттардың, жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларының 

жобаларын талқылау және қарау; 

 аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ (бұдан әрі – ауылдық округ) 

бюджетінің жобасын және бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу; 

 ауылдық округ әкімі аппаратының ауылдық округтің коммуналдық меншігін (жергілікті өзін-

өзі басқарудың коммуналдық меншігін) басқару жөніндегі шешімдерін келісу; 

 бюджетің атқарылуын мониторингтеу мақсатында жиналысқа қатысушылар қатарынан 

жергілікті қоғамдастық комиссиясын құру; 

 ауылдық округ бюджетінің атқарылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы есепті 

тыңдау және талқылау; 

 ауылдық округтің коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды келісу; 

 жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын талқылау; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000148_#z653
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000148_#z653
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 ауылдық округ әкімін сайлауды өткізуге аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатына 

одан әрі ұсыну үшін ауылдық округ әкімінің қызметіне аудан (облыстық маңызы бар қала) 

әкімі ұсынған кандидатураларды келісу; 

 ауылдық округтің әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау; 

 жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақтарда орналасқан мемлекеттік 

мекемелер мен ұйымдардың басшыларын тағайындау бойынша ұсыныстар енгізу; 

 жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері бойынша өткізіледі. 

           5. Жиналысты ауылдық округ әкiмі дербес не ол жергілікті қоғамдастық жиыны (бұдан әрі – 

жиналыс мүшелері) өкілеттік берген, жиналыс мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы 

бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылуы мүмкін. 

         Жиналыстың бастамашылары күн тәртібін көрсете отырып, әкімге ерікті нысанда жазбаша 

өтінішпен жүгінеді. 

       Әкім үш жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішті қарайды және шақырылымның орны мен 

уақытын көрсете отырып, жиналысты шақыру туралы шешім қабылдайды. 

       6. Жиналысқа шақыру уақыты, шақырылым орны және талқыланатын мәселелер туралы 

жиналыстың мүшелері жиналыс өткізілгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей бұқаралық 

ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тәсілдермен хабардар етіледі. 

Әкім аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қажетті материалдарды 

жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында жиналыстың мүшелеріне және әкімге 

жиналысқа шақырғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей ұсынады. 

      7. Жиналысты шақыру алдында әкім аппараты жиналысқа қатысушы мүшелерді тіркеуді 

өткізеді, оның нәтижесін әкім немесе жиналысты шақыру басталғаннан бұрын ол уәкілеттік берген 

адам жариялайды және жиналыстың хаттамасына шақыруды өткізу орны мен уақытын көрсете 

отырып енгізеді. 

       Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерінің кемiнде жартысы қатысқан кезде өтті деп 

есептеледі. 

       8. Жиналысты шақыруды әкім немесе ол уәкілеттік берген адам ашады. 

      Жиналысты шақыруды жүргізу үшін ашық дауыс беру арқылы жиналыстың төрағасы мен 

хатшысы сайланады. 

       9. Жиналыстың күн тәртібін ауылдық округ әкімінің аппараты жиналыс мүшелері, тиісті 

аумақтың әкімі енгізген ұсыныстар негізінде қалыптастырады. 

       Күн тәртібіне өткен жиналыстарды шақыруда қабылданған шешімдер барысы және (немесе) 

орындалуы туралы мәселелер қосылады. 

       Жиналысты шақырудың күн тәртібі оны талқылау кезінде толықтырылуы және өзгертілуі 

мүмкін. 

       Жиналысты шақырудың күн тәртібін жиналыс бекітеді. 

       Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру жеке өткізіледі. Егер оған жиналыс 

мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, мәселе күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі. 

       10. Жиналысты шақыруға олардың мәселелері онда қаралатын аудан (облыстық маңызы бар 

қала) мәслихатының депутаттары, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі аппаратының, 

мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың өкілдері 

шақырылуы мүмкін. Сондай-ақ жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық 

бірлестіктер өкілдерінің қатыса алады. 

       Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шақырылған адамдар жиналыстың мүшелері 

болып табылмайды және шешімдерді қабылдау кезінде дауыс беруге қатыспайды. 

       11. Жиналысты шақыруларда баяндамалар, қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу үшін 

және жиналысқа шақыруды өткізу тәртібі бойынша сөз сөйлеу регламентін төраға айқындайды. 

Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап беру үшін уақыт бөлінеді. Егер 

сөз сөйлеуші бөлінген уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзін тоқтатады немесе 

шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын 

ұзартады. 
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       Жиналыс мүшесі бір мәселе бойынша екі реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегі 

жиналыс мүшелерінің сауалдары, түсіндіру және сұрақтарға жауап беру үшін сөйлеулері сөз сөйлеу 

деп есептелмейді. Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе ауызша түрде қойылады. Жазбаша 

сұрақтар жиналыс төрағасына беріледі және жиналыс шақырылымында жарияланады. 

       Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе жиналыс мүшелерінің дәлелді ұсыныстары 

бойынша үзілістер жариялай алады. 

       Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелеріне қысқа мәлімдемелер немесе хабарламалар 

жасау үшін уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз болмайды. 

3-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімдер қабылдау тәртібі 

      12. Жиналыс өзінің құзіреті шеңберінде шақырылымға қатысушы жиналыс мүшелерінің көпшілік 

дауысымен шешім қабылдайды. 

      Дауыстар тең болған жағдайда, жиналыстың төрағасы шешуші дауыс беру құқығын пайдаланады. 

       Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, онда: 

      1) жиналыстың өткізілген күні мен орны; 

       2) жиналыс мүшелерінің саны және тізімі; 

       3) өзге де қатысушылардың саны және олардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) 

көрсетілген тізім; 

       4) жиналыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда); 

       5) күн тәртібі, сөйленген сөздердің қысқаша мазмұны және қабылданған шешімдер 

көрсетіледі. 

       Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және екі жұмыс күн ішінде 

ауылдық округ әкіміне беріледі. 

       13. Жиналыста қабылданған шешімдерді ауылдық округ әкімі бес жұмыс күні мерзімінде 

қарайды. 

      Әкімдер жергілікті қоғамдастық жиналысының шешіміне келіспеушілігін білдіруге құқылы, 

осындай келіспеушілік тудырған мәселелер Үлгі регламентінің 2-тарауында көзделген тәртіпте қайта 

талқылау жолымен шешіледі. 

       Ауылдық округ әкімінің келіспеушілігін тудырған мәселелерді шешу мүмкін болмаған 

жағдайда, мәселені жоғары тұрған әкім тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

отырысында алдын ала талқылаудан соң шешеді. 

       14. Ауылдық округ әкімі аппараты ауылдық округ әкімнің жиналыс шешімдерін қарау 

нәтижелерін бес жұмыс күн ішінде жиналыстың мүшелеріне жеткізеді. 

       15. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары, лауазымды адамдар 

өкілеттіктері шегінде жиналысты шақыруда қабылданған және ауылдық округ әкімі мақұлдаған 

шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 

       16. Жиналысты шақыруда қабылданған шешімдерді ауылдық округ әкімінің аппараты 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен таратады. 

 

4-тарау. Жергілікті қоғамдыстық жиналысы шешімдерінің орындалуын бақылау 

      17. Жиналыста жүйелі түрде жиналыстың шешімдерін орындауға жауапты адамдардың 

ақпараттары тыңдалады. 

       18. Шешімдерді орындамаған немесе сапасыз орындаған жағдайда, тиісті ақпарат хаттамаға 

енгізіледі, оны жиналыстың төрағасы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне немесе жиналыстың 

шешімін орындауға жауапты лауазымды адамның жоғары тұрған басшыларына жолдайды. 

       Қабылданған шешімдер қайта орындалмаған немесе сапасыз орындалған жағдайда, жиналыс 

аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі немесе тиісті лауазымды адамдардың жоғары тұрған 

басшылары алдында лауазымды адамдардың жауаптылығы туралы мәселеге бастамашылық 

жасайды. 
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                                                  ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР:     

                                     

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған гранттар және сыйлықақылар туралы Заң: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z050000036 

 

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012590 

 

 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің сайты:  

https://qogam.gov.kz/kk/content/zhalpy-akparat   

 

Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғам:  

http://cisc.kz/  

 

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000148_ 

 

Қоғамдық кеңестер туралы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000383 
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