
Грантты беру туралы шарттың «01» тамыз 2019 

жылғы № 119  шартының №5-ші Қосымшасы  

 

 

Қорытынды бағдарлама аралық есеп 

Гранталушы: «Атырау облысының Азаматық Альянсы» заңды тұлғалар бірлестігі  

Грант тақырыбы: Атырау облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру  

Грант соммасы: 8 129 000 (сегіз миллион жүз жиырма тоғыз мың) теңге 

 

1. Есеп беру кезеңі: 1 тамыз бен 29 қараша 

 

1 Міндет бойынша: Аудандық ҮЕҰ-дар мен аудандардағы қауымдық кеңестердің қызметі мен қажеттіліктеріне талдау.  

 

1 шара. Ауылдағы ҮЕҰ-дың сұранымдарын талдау үшін және қоғамдық кеңестің жұмысшы-сараптамалық топтарының құрамында 

және дербес түрде аудандарға бару арқылы кездесулер ұйымдастыру 

 

 Ауылдағы ҮЕҰ-дың сұранымдарын талдау үшін және қоғамдық кеңестің жұмысшы-сараптамалық топтарының құрамында және 

дербес түрде аудандарға бару арқылы кездесулер ұйымдастырылды. Атырау облысында аудандық ҮЕҰ-ның саны тым аз. Сол 

себептен аталмыш Атырау облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру мақсатында, 19-27 тамыз аралығында Атырау облысының 

Индер, Махамбет, Қызылқоға,Құрманғазы, Жылыой, Мақат және Исатай аудандарында іс-сапарға барып, Атырау облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру гранты мақсатында, түсіндіру жұмыстарымен кездесулер өткіздік. Кездесуге әр аудан орталығынан 

375 адам (тізім жалғанды)қатысты. Аудандар әкімдігіне ресми хаттар жолданды (хаттар жалғанды), іс -шара бағдарламасы 

жасақталды (бағдарлама жалғанды), хабарландыру әлеуметтік желілерде жарияланды (жалғанды), әр аудандағы кездесулер 

суреттерге түсірілді (жалғанды), пресс релиз жазылып, аудандарға жіберілді.  «Серпер», «Мақат тынысы», «Кең жылой» аудандық 

газеттері және ауданның әлеуметтік желілерінде жарияланды. Үлестірме материалдары әр ауданға 25 данадан кем емес жасалды (түп 

нұсқасы жалғанды), кездесуге қатысқан ауыл тұрғындары өз пікірлерін білдірді (жалғанды) аудандық БАҚ өкілдері қатысып екі 

аудандық басылымға жарияланды (түпнұсқасы жалғанды) (1-қосымша) 

 Аудандарда аталмыш грант жобасы туралы хабардар болды. Бұл жобаға өздерінің көкейкесті әлеуметтік жобаларын жазу 

арқылы қатысуға болатындығын айттық.    

 

2 шара. Жоба аясында жүзеге асырылып жатқан жүмыстар бойынша ақпараттық науқан жүргізү. 

ҮЕҰ-дың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру мақсатында әлеумметік желілер мен жергілікті аудандық бұкаралық ақпарат 

құралдары аркылы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Медиа-жоспар жасақталды (2 қосымша). Мақалалар жарияланды (2 қосымша) 

Қазақстан Атырау телеарнасынан ақпараттар жіберілді эфирлік анықтама бар (2 қосымша). Әлеуметтік желілерде жарияланды (2 

қосымша). Атырау обласындағы аулдық үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру жобасы туралы аудандық басылымдарда 

облыстағы аулдық үкметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру» жобасы туралы мақалалар жарияланды (2 қосымша) 

  

2 Міндет Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және үйлестіру міндеті бойынша  
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1 Іс-шара. Оқу модульдері және жаттықтырушылар кұрамын дайындау барысында 15 қазан күні Атырау қаласы құқық және бизнес 

колледжінің залында семинар тренингтер өтті. Іс-шарасында гранттың түрлері басым бағыттары туралы түсіндірілді. (3 қосымша). Оқу 

модулі жасақталды (3 косымша), окуға ең көп қөп қатысты тақырыптардың рейтингісі (3 қосымша),арнайы жаттықтырушылар оқыту 

презентацияларын жасап оқытты презентациялары мен тренерлердең түйіндемесі (3 косымшада). Сонымен қатар, оқуға ең көп қатысты 

тақырыптар анықталып, тренингте «Грант түрлері. Басым бағыттар. Өтініш толтыру барысында жиі жіберілетін қателер, оларды болдырмау 

жолдары» туралы окулар өткізілді (3 қосымша). Тренерлердың түйіндемесі(2 қосымша), әдістемелік материалдар жасалды (3 қосымша), 

пресс-релиз жазылды (3 қосымша), екі жаттықтыруши Каускалиева Ж.Ж. және Есниязова М.Т. (3 қосымша), суреттерге түсірілді 

(3қосымша), 

 Және материалдар таратылды. Әлеуметтік желілерде жарияланды(3 қосымша), Тарату материалдарымен семинар тренингке қатысушылар 

қамтылды. Әлеуметтік желілерге жарияланды(3 қосымша). 

 

3 Міндет. Әлеуметтік жобалау, әлеуметтік кәсіпкерлік және қоғамдық кеңестердің жұмысына қоғамдық тыңдау бойынша оқу 

семинарларын өткізу. 

 

1 Іс-шара. Оқу семинарларының легін өткізу. 

   Мақсатты топтың өзекті мәселелері бойынша оқыту семинарлары өткізілді. Семинардың бағдарламасы жасақталды (4 қосымша), пресс                      

релиз (4 қосымша), суреттер (4 қосымша), Семинар тренингке 31 адам қатысты. Қатысушылардың тізімі жасалды (4 қосымша), 

қатысушылармен пре жәнне про тесттер жасалып, тестердің анализі(4 қосымша), әлеуметтік желілерде жарияланымдар болды (4 қосымша) 

 

2. Іс-шара. Жергілікті қоғамдастықтың, ауылдың әлеуметтік-маңызды мәселелерін шешуге арналған белсенді ауыл тұрғындары, ҮЕҰ 

өкілдері арасында шағын гранттар конкурсын өткізу. 

 Әлеуметтік жобалау және әлеуметтік кәсіпкерлік әдістермен өткір әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге арналған білім беру 

бағдарламасының катысушылары арасында шағын гранттар байқауы өтті (суреттер 5 қосымшада). Жобаға қатысып, жеңімпаз аталған 

грант иегерлеріне талдау жүргізілді. Ауыулдық ҮЕҰ-ның жобасына қатысқан 400-ден аса жоба. Тапсырушылырдың жобалары 

тексерілді (5 қосымша), 400-ден, 100 жоба іріктелді, оның 30 жоба үздік деп танылды, 30 жоба иелері өз жұмыстарын қорғады. 

Эксперттік комиссия құрылды (5 қосымша), 5 үздік деп танылғандар грант иегерлері атанды (5 қосымша), сертификаттар табысталды(5 

қосымша), хаттама жасақталды(5 қосымша), қазы-алқа құрамы бекітіліп, бұйрық шықты (5 қосымша), қатысушылардың тізімі (5 

қосымша), пресс-релиз, жарияланымдар (5 қосымша). 5 грант иегерлерімен келісім шарт жасақталды (5 қосымша), және конкурс туралы 

ереже жасқталды (5 қосымша). 
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3. Іс-шара Аулдық ҮЕҰ жобаларын жүзеге асыру және мониторинг жүргізу. 

 

Аулдық ҮЕҰ жобаларын жүзеге асырылуына бақылау жасалынды, әлеуметтік жобалардың жетекшілеріне түсіндірме жұмыстарын 

өткізіп, кестеде көрсетілген жұмыстың уақыты мен кестесін қадағалап отырдық. Шағын грант иегерлерінің жасалған жұмыстары 

бойынша есептері қабылданды 6 қосымша) 

1 Іс-шара. Пресс-конференция. 

 26 қараша күні Атырау облысының Азаматтық орталығында ҮЕҰ-дар жетекшілерімен, БАҚ өкілдері арасында, Атырау облысының 

ауылдық ҰЕҰ әлеуетін арттыру мақсатында жасалынған жұмыстар туралы айтылды. Сонымен қатар, ҮЕҰ мамандары өз ұйымдарының 

атқарған жұмыстарын БАҚ пен әлеуметтік желілерде қалай орналастыруға болады деген сауалдарына жауаптар беріліп, материал жазу 

мәтіндерімен, оқытулар болды (7 қосымша) пресс конференцияның бағдарламасы, қатысушылар тізімі, пресс релиз, спикердің 

презентациясы жасақталды, суреттер (7 қосымша) 

 

 

№ Іс-шара атауы Жүргізілген күні 

 

Өткізілген 

жері 

(қала/село 

мекен 

жайы) 

Қатысушын

ың саны 

Қатысушы 

санаттары 

Мамандарды 

тартуы 

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

толықтығы 

Растайтын 

құжаттармен 

бірге № ___ 

қосымша 

1.   Ауылдағы ҮЕҰ-

дың 

сұранымдарын 

талдау үшін 

және қоғамдық 

кеңестің 

жұмысшы-

сараптамалық 

топтарының 

құрамында және 

дербес түрде 

19 тамыздан 27 

тамыз 

аралығында  

7 ауданға  Жалпы 375 

Мақат–70 

адам 

Құрманғазы-

30 

 

Махамбет – 

 Әр түрлі  

Жас маман 

Мұғалім, 

дәрігер,кәсіп

керлер 

Мүгедектер,

жастар 

Мұғалім,жас

Ауылдық ҮЕҰ 

дар мен жеке 

кәсіпкерлер 

және ауыл 

жастары 

қатысты 

ҮЕҰ-дар мен 

бастамашыл 

топтарға шағын 

гранттар беруге 

конкурс жариялау 

үшін жергілікті 

қоғамдастықтың 

әлеуметтік-

маңызды 

мәселелерін 

шешуге ауыл 

 1 қосымша 
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аудандарға бару 

арқылы 

кездесулер 

ұйымдастырылд

ы.  

40 

 

Индер-25 

 

Қызылқоға-80 

 

 

Исатай-40 

 

 

Жылыой-90 

кәсіпкерлер 

Зейнеткерле

р, жас 

кәсіпкерлер, 

ауыл 

жастары 

Ауыл 

жастары, 

кәсіпкерлер, 

мұғалімдер 

Ауыл 

жастары, 

кәсіпкерлер, 

мұғалімдер 

халқының 

тартылуын 

ынталандыру 

жұмыстары жан-

жақты 

талқыланды 

2.  Жоба аясында 

жүзеге 

асырылып 

жатқан 

жұмыстар 

бойынша 

ақпараттық 

науқан жүргізу 

7 аудандық 

газеттер: 

«Серпер», «Мақат 

тынысы», «Кең 

жылой» аудандық 

газеттері және 

ауданның 

әлеуметтік 

желілері, 

бірлестіктің 

 7 аудан Шараға 

қатысқан 375 

адам 

Әр түрлі 

санаттағы 

тұлғалар 

Ауылдық ҮЕҰ –

ға аудан,  

ауылдың 

белсенді 

жастары мен 

орта буын 

өкілдерінің 

қатыса 

алатындығы 

туралы айтылды 

100 % 2 қосымша 
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әлеуметтік 

желілері  

3.   Оқу 

модульдерін 

және 

жаттықтырушыл

ар құрамын 

дайындау  

15 қазан  Атырау 

қаласындағы 

Атырау 

бизнес және 

құқық 

колледжінің 

залында  

  30 адам 

 

  

Жас 

мамандар, 

мұғалім, 

дәрігер,кәсіп

керлер, ауыл 

жастары   

  

Ауылдық ҮЕҰ 

дар мен жеке 

кәсіпкерлер 

және ауыл 

жастары жеке 

тұлғалар 

қатысты 

 100 % 

 

 3 қосымша  

4.  Оқу 

семинарларыны

ң легін өткізу. 

24-25 қазан Атырау 

облысының 

Азаматтық 

орталығынд

а, Махамбет 

көшесі, 88 

31адам  ҮЕҰ 

жетекшілері, 

жас 

мамандар, 

мұғалім, 

дәрігер,кәсіп

керлер, ауыл 

жастары   

Ауылдық ҮЕҰ 

дар мен жеке 

кәсіпкерлер 

және ауыл 

жастары жеке 

тұлғалар 

қатысты 

100 % 4 қосымша 

5.  Жергілікті 

қоғамдастықтың, 

ауылдың 

әлеуметтік-

маңызды 

мәселелерін 

шешуге 

арналған 

белсенді ауыл 

28 қазан Атырау 

облысының 

Азаматтық 

орталығынд

а, Махамбет 

көшесі, 88 

30 адам Әлеуметтік 

жоба 

тапсырушыл

ардың үздік 

жобалары 

қорғалды. 

7 адамнан 

тұратын 

эксперттік 

комиссиясы 

құрылды.  

100 % 5 қосымша 
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тұрғындары, 

ҮЕҰ өкілдері 

арасында шағын 

гранттар 

конкурсын 

өткізу. 

6.  Ауылдық ҮЕҰ 

жобаларын 

жүзеге асыру 

және 

мониторинг 

жүргізу 

15 қараша Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Альянсы  

Сәтпаев 

көшесі, 40 а 

5 Жеңімпаз 5 

жоба иелері  

Асамбаева А 

Жармұханбетова 

Г 

100 % 6 қосымша 

7.  Пресс-

конференция 

26 қараша Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Орталығы 

Махамбет 

көшесі, 88 

15 адам ҮЕҰ 

жетекшілері, 

жаңадан 

құрылған 

ұйым 

мүшелері 

Спикер 

Қазаұстан 

журналистер 

Одағының 

мүшесі, 

журналист 

Г.Жармұханбето

ва 

50 % 7 қосымша  

 

3. Жобаның әлеуметтік тәуекелділігі    

 

Тәуекелділігі Ықтималдылықты азайту және салдарын азайту стратегиясы 

Жобалық ұсынысты дайындау туралы білімнің болмауы, бес бірдей 

берілген гранттық өтінімдер саны 

Кеңес беру 

Оқу шараларына шалғай ауылдардағы ҮЕҰ қатысушылары Вебинарды оқыту, оқу материалдарын пошта арқылы жіберу 



7 

 

 
 

қатыспаса да, әлеуметтік желілер арқылы ақпараттандырылады. Ауылдық жерлерде жобаларды жүзеге асыруда тәжірибесі бар, ҮЕҰ 

өкілдерін тарту 

 

  

 

Қосымша нөмірі Міндеттер атауы Растайтын құжаттар 

 1 Қосымша  Аудандық ҮЕҰ-дар мен аудандардағы қауымдық 

кеңестердің қызметі мен қажеттіліктеріне талдау 

Кездесулер кестесі, аудандарға 

жазылған ресми хаттар, іс-

шаралардың бағдарламалары, 

хабарландыру, суреттер, пресс-

релиз, қатысушылардың тізімі, 

үлестірме материалдар, 

жарияланымдар, қатысушылардың 

пікірі 

2 Қосымша Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және 

үйлестіру 

Әлеуметтік желілердегі посттар, 

жарияланылған материалдар 

3 қосымша 

 

Әлеуметтік жобалау, әлеуметтік кәсіпкерлік және 

қоғамдық кеңестердің жұмысына қоғамдық 

тыңдау бойынша оқу семинарларын өткізу 

Бағдарлама, пресс релиз, суреттер, 

қатысушылар тізімі, пре/про тест 

анализі, жарияланымдар, конкурс 

туралы ереже, хаттама, бекітілген 

қазы-алқалар тізімі, жобалық  

өтінімдер саны, шағын грант 

иелерімен жасалған келісім 

шарттар, грант иегерлерінің 

есептері 

4 қосымша Келісім-шарт талаптарына сәйкес жоба 

нәтижелерінің түпкілікті жария етілуі, пресс-

конференция 

Бағдарлама, қатысушылар тізімі, 

пресс релиз, жарияланымдар 

1 Қосымша 
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Кездесулер кестесі 

№  Ауданның атауы Күні  

1 Индер ауданы  19.08.19 ж 

2 Махамбет ауданы 20.08.19 ж 

3 Қызылқоға ауданы 21.08.19 ж 

4 Құрманғазы ауданы 22.08.19 ж 

5 Мақат ауданы 23.08.19 ж 

6 Жылыой ауданы 26.08.19 ж 

7 Исатай ауданы 27.08.19 ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудандарға жазылған ресми хаттар 
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Іс-шаралардың бағдарламасы 
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Хабарландыру 
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Индер ауданы, 19.08.19.ж 
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Махамбет ауданы, 20.08.19ж 
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Қызылқоға ауданы, 21.08.19ж 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

Мақат ауданы, 23.08.19ж 
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Жылыой ауданы, 26.08.19ж 
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Исатай ауданы, 27.08.19ж 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

Құрманғазы ауданы, 22.08.19ж 
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Пресс релиз 
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Қатысушылардың тізімі, Жылыой ауданы, 26.08.19ж 
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Мақат ауданы,23.08.19ж 
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Қызылқоға ауданы, 21.08.19ж 
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Махамбет ауданы, 23.08.19ж 
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Индер ауданы, 19.08.19ж 
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Құрманғазы ауданы, 22.08.19ж 
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Исатай ауданы, 27.08.19ж 
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Жарияланымдар, 30.08.19ж №35 «Серпер» 
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«Мақат тынысы» 30.08.19.ж №35 
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Үлестірме материалдар 
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Қатысушылардың пікірі 
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«Атырау облысындағы ауылдық үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін арттыру» жобасын ақпараттық қолдау бойынша аралық 

МЕДИА-ЖОСПАРЫ    

(тамыз –қараша) 

 

Газеттер  

  

Тамыз Қыркүйек  Қазан  Қараша  

Атырау облысындағы ауылдық 

үкіметтік емес ұйымдардың 

әлеуетін арттыру  жобасы туралы  

Аудандық басылымдар 

Аудандық басылымдарда 

облыстағы ауылдық үкіметтік емес 

ұйымдардың әлеуетін арттыру» 

жобасы туралы мақалалар жариялау 

(«Серпер», «Нарын таңы», «Жайық 

шұғыласы», «Дендер», «Кең 

жылой», «Қызылқоға», «Мақат 

тынысы» газеттері) 

 

«Ауылдан шыққан 

миллионерлер» ақпарат 

Атырау облыстық «Атырау» 

газетіне,  

 

«Атырау облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ-ның әлеуетін 

арттыру» жобасы аясында 

бес бірдей жоба 1 млн 

теңгенңғ грантын ұтып 

алды» 

Атырау облыстық 

қоғамдық саяси «Квартал» 

газеті 

Әлеуметтік желілер  

Атырау облысындағы ауылдық елді 

мекендерде халықтың белсенділігін 

арттыру, білім беру қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу арқылы 

ауылдық ҮЕҰ-ң бәсекеге 

қабілеттілігі мен тиімділігін 

арттыру 

(facebook, instagram, telegram, 

whatsApp) 

 

Атырау облысындағы  ауылдық 

үкіметтік емес ұйымдардың 

әлеуетін арттыру жобасы туралы 

whatsApp желісі арқылы жоба жазу 

туралы топ ашып вебинарлар 

жүргізілді. 

«Ауылдан шыққан 

миллионерлер»  

googl, facebook, instagram, 

telegram, whatsApp 

Атырау облысындағы 

ауылдық үкіметтік емес 

ұйымдардың әлеуетін 

арттыру мақсатындағы 

семинар-тренингтер 

facebook, instagram, 

telegram, whatsApp 
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Эфирлік анықтама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Қосымша 

Оқу модулі 

«Атырау облысындағы ауылдық  ҮЕҰ әлеуетін арттыру»  

гранты жобасы бойынша оқу модульі 

  

 «Осы аз ғана уақытта біздер көптеген мәселелерді шешу арқылы мемлекет пен үкіметтік емес 

сектордың серіктестік байланысының негізін қаладық», - деді өз сөзінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев.     

          Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың ынтымақтастығы жүйелі түрдегі 

сипатқа ие болды. ҮЕҰ-ды мемлекеттік қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған республикалық 

және өңірлік бағдарламалары қабылданды. Әлеуметтік саламен айналысатын министрліктерде, 

барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларында консультативтік-кеңесші органдар құрылды. 

«Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Заңның қабылдануы ҮЕҰ-ды гранттық негізде ауқымды 

әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға тартудың тиімді жүйесін құрды. Тек соңғы екі жылда 

өңірлік бағдарламалар шеңберінде әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыруға 173 миллион 

теңгеден астам, ал министрлік арқылы – 300 миллион теңге қаражат бөлінді. Келесі онжылдықтың 

басында біз қаржыландыруды кезең-кезеңмен 1 миллиард теңге деңгейіне жеткіземіз, - деп атады 

Елбасы. 

  Білім өзгеруі мен ұлғаюының замануи қарқындығының үлкен болғаны соншалық, 

стратегиялық жоспарлау болашақ қиындықтар мен мүмкіншіліктерді болжамдаудың жалғыз амалы 

болып келеді. Ол ұйымның басшылығына ҮЕҰ ұзақ мерзімге даму жоспарын құрудың құралын 

қамтамасыз етеді. Ұйым қандай мақсатқа жеткісі келетінін білу барынша лайықты болатын іс-

әрекеттер жолдарын анықтауға көмектеседі. Ресми жоспарлау шешімді қабылдағанда тәуекелді 

төмендетуге көмектеседі. Дәлелді шешімдерді қабылдай отырып, басшылық ұйымның 

мүмкіншіліктері немесе сыртқы жағдай туралы қате не шынайы болмаған ақпарат алудың 

салдарынан қате шешімді қабылдау тәуекелін төмендетеді. Жоспарлау қойылған мақсаттарды 

тұжырымдау үшін қызмет ететіндіктен, ұйым ішіндегі жалпы мақсаттың тұтастығын құруға 

көмектеседі. Бірақ стратегиялық жоспарлау іске асырылғанда ғана маңызды болады. Негіз қалаушы 

стратегияны таңдағаннан кейін оны маркетинг, жұртшылықпен байланыс жөніндегі қызмет және т.б. 

сияқты басқа да ұйымдық функциялармен біріктіріп іске асыру керек. Стратегияның ҮЕҰ басқа да 

функцияларымен үйлесудің маңызды механизмі – саясатты, тәртібі мен ережелерін әзірлеу. Саясат 

іс-әрекетттер мен шешімдерді қабылдау үшін жалпы бағдарлар болып табылады. Тәртіптер нақты 

жағдайда қандай іс-әрекеттер қолданылуы керек екенін белгілейді. Ережелер нақты бір жағдайда не 

істеу керек екенін дәл көрсетеді. 

Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамды дамыту болып табылатын Қазақстанның 

Азаматтық Альянсы 

Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамды дамыту болып табылатын Қазақстанның 

Азаматтық Альянсы - бүкіл республика бойынша 500-ден астам коммерциялық емес ұйымдарды 

қамтитын ірі республикалық бірлестіктердің бірі. 

        Қазақстанның Азаматтық Альянсының міндеттері: 

1. Үкіметтік емес сектордың дамуына ықпал ету, Қазақстандағы ҮЕҰ жұмысының тиімділігі мен 

сапасын арттыру; 

2. Қоғамдық бастамаларды іске асыру үшін қолайлы құқықтық, экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларды қамтамасыз ету; 

3. Қоғам, бизнес құрылымдары, халықаралық ұйымдар және Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдары арасындағы өзара тиімді серіктестікті дамыту; 
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4. Қазақстан Республикасындағы Қоғамдық кеңестердің қызметін қолдау; 

5. Демократиялық процестерді тұрақты дамыту және ілгерілету үшін мүшелер мен серіктестердің 

күш-жігерін біріктіру. 

       Біз не істеп жатырмыз? 

1) Азаматтық қоғам институттарын дамыту және қоғамның барлық салаларында демократиялық 

реформалар процесін тереңдету мақсатында Қазақстанның Азаматтық Альянсына кіретін қоғамдық 

құрылымдардың қызметін шоғырландыру және үйлестіру; 

2) Біз үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық белсенділерді оқыту және кәсібилендіру бойынша 

бағдарламалар мен жобаларды әзірлейміз; 

3) Біз мемлекеттік, басқару органдарында, соттарда, мемлекетаралық, мемлекеттік емес, 

халықаралық және басқа ұйымдарда қоғамның, мүше және серіктес ұйымдардың мүдделерін 

білдіреміз және қорғаймыз; 

4) тұрғындармен азаматтық бастамаларды дамыту және қолдау бойынша жұмыс жасаймыз; 

5) біз үкіметтік емес коммерциялық емес ұйымдардың, кәсіподақтардың қызметі туралы және 

қайырымдылық мәселелері бойынша бизнесті экономикалық ынталандыру туралы заңнамаға 

өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеудеміз; 

6) біз Қазақстан Республикасында қайырымдылық мәдениетін қалыптастыруға қатысамыз; 

7) «билік-қоғам» қатынастарын жақсартуға бағытталған заң жобаларын, нормативтік-құқықтық 

актілерді, мемлекеттік және бюджеттік бағдарламалардың стратегиялық жоспарларын сараптау, 

бақылау және бағалауды жүзеге асырамыз; 

8) біз азаматтық қоғамды дамыту бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамытамыз; 

9) Біз Қазақстанда корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік мәдениетін дамыту үшін бизнес 

құрылымдармен өзара әрекеттесеміз. 

«Атырау облысының Азаматтық Альянсы» қауымдастығы, қысқаша атауы ААА – Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес  заңды тұлғалар ретінде құрылған және 

тіркелген қоғамдық бірлестіктердің, қоғамдық қорлардың, коммерциялық емес мекемелердің, бизнес 

– қауымдастықтардың (одақтардың), бизнес құрылымдардың, кәсіби одақтардың және олардың 

бірлестіктерінің ерікті қауымдастығы (одағы).  

МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАСЫ 

• Қоғамның барлық салаларында демократиялық реформалар процессінде әсер ету және 

тереңдеу мақсатында қоғамдық ұйымдарды біріктіру; 

• Қоғам мен биліктің орнықты ұзақ мерзімді өзара іс-қимыл жасау жүйесін қалыптастыруға 

қатысу; 

• Билік қызметіне қоғамдық бақылау әдістері мен түрлерін тәжірибеге енгізу және 

қалыптастыру; 

• Мүшелік ұйымдардың қызметін біріктіру және үйлестіру; 

• Мүшелік ұйымдар құруға, қызметіне, бірігуі мен дамуына көмектесу, өзара іс-қимыл жасауын 

қамтамасыз ету, олардың әлеуметтік – қорғаушылық  функцияларын күшейту; 

• Билік пен басқарудың мемлекеттік органдарында, соттарда, мемлекетаралық, мемлекеттік 

емес және өзге ұйымдарда мүшелік ұйымдардың мүдделерін қорғау және ұсыну болып табылады.   

 

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
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«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара 

іс-қимыл тетіктерін жетілдіру, гранттық қызметтердің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында 

құрылды. Оның қызметінің негізгі түрлері: ҮЕҰ-ға мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар беру 

және олардың жүзеге асырылуын бақылау. 

Оралықтың миссиясы - әлеуметтік мәселелерді шешуге инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы 

мемлекеттің, бизнестің, үкіметтік емес ұйымдардың және халықаралық қауымдастықтың күш-жігері 

мен ресурстарын біріктіретін тұрақты дамып келе жатқан ұйым. Қазақстан Республикасының 

азаматтық қоғамының дамуына үлкен атқарар үлесі зор.  

Қазақстан Республикасының үкіметтік емес ұйымдары - «Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығының» ҮЕҰ-дың грант алушыларының этикалық ережелері 

Үкіметтік емес ұйымдар адалдық, теңдік, ар-намыс, ашықтық, ынтымақтастық, ынтымақтастық, 

әртүрлілік пен сенімділікті бағалайды және осы құндылықтардың негізінде әрекет етеді. Олардың 

ынтымақтастығы достық серіктестікке, өзара құрмет пен мойындауға негізделген. Үкіметтік емес 

ұйымдардың міндеті - олардың күнделікті қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын 

басшылыққа ала отырып, қамқор, теңгерімді және қауіпсіз қоғам құруға ықпал ету. Үкіметтік емес 

ұйымдардың этикалық ережелері үкіметтік емес ұйымдардың қоғамдағы сенімділігін арттыру 

мақсатында іс-әрекеттің қағидаттарын қамтамасыз етуге арналған. Мемлекеттік гранттарды іске 

асыру аясында үкіметтік емес ұйымдар грант қаражатын мақсатты пайдалану, қоғам алдындағы есеп 

беру және жауапкершілік қағидаттарында жұмыс істейді. 

Үкіметтік емес ұйымдардың этикалық қызмет принциптері: 

Демократиялық басқару 

1. Үкіметтік емес ұйымның нақты міндеті бар. Өз миссиясын орындау кезінде үкіметтік емес ұйым 

өзінің жарғысын, ішкі құжаттарын және қолданылатын стандарттарды басшылыққа алады. 

2. Үкіметтік емес ұйым адамдардың мүдделері мен қажеттіліктерінің әртүрлілігін білдіреді және 

ұсынады. Үкіметтік емес ұйым азаматтық білім беру, өкілді демократия, үгіт-насихат және басқа 

нысандар арқылы адамдарды азаматтық қоғамды дамытуға жұмылдырады. 

3. Үкіметтік емес ұйым қоғам мүшелерінің ерікті бірлестігі ретінде оның мүшелерін бағалайды, 

ұйымның демократиялық басқарылуын қамтамасыз етеді, ұйымның басқару органдары мен 

қызметкерлерінің есеп берушілігін қамтамасыз етеді және олардың заңсыз әрекеттеріне жауап береді. 

4. Үкіметтік емес ұйым адамдарды тартуды және ерікті жұмысты азаматтық қоғамның негізі деп 

санайды, азаматтарды және олардың ерікті жұмысын бағалайды. 

5. Үкіметтік емес ұйым өз жұмысында жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін білікті қызметті, кәсіби 

шеберлікті және жетілдіруді жүйелі түрде жүзеге асырады. 

6. Мемлекеттік гранттық қаржыландыру аясында қаражат алған кезде үкіметтік емес ұйым 

қаражатты тиімді пайдаланады және мақсатына сай жұмсайды. 

Азаматтық батылдық пен қамқорлық 

7. Үкіметтік емес ұйым әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күресте азаматтық батылдық танытады. 

8. Үкіметтік емес ұйым өз пікірін білдіру, мақсатына жету немесе қоғамның назарын аудару үшін 

зорлық-зомбылықты пайдаланбайды немесе насихаттамайды. 

Қаражаттар мен ресурстарды пайдаланудың тұрақтылығы мен жеделдігі 

9. Әлеуметтік жобаның мақсаттарына қол жеткізу үшін үкіметтік емес ұйым қазіргі және болашақ 

ұрпақтардың қажеттіліктерін ескере отырып, табиғи, адамдық және зияткерлік ресурстарды, сондай-

ақ тұрақтылық пен үнемділікке ие материалдық және қаржылық активтерді пайдаланады. 



66 

 

 
 

10. Үкіметтік емес ұйым мемлекеттік грант қаражатын алушы ретінде Бюджет кодексіне және 

Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне, қаржыландырудың жалпыға бірдей қабылданған 

қағидаларына сәйкес келеді, тек негізделген және айқын бюджеттерді пайдаланады және 

қаржыландырудың қайталануын болдырмайды. 

Жауапкершілік және есеп беру 

12. Үкіметтік емес ұйым өз қызметі үшін жауап береді және құрылтайшыларға, мүшелерге, мүдделі 

тараптарға, донорларға және көпшілік алдында есеп береді. 

13. Үкіметтік емес ұйым кәсіби басқару, ішкі есептілік және жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп 

қағидаттарын сақтау арқылы қол жеткізілген қызмет туралы есеп беруді маңызды деп санайды. 

14. Үкіметтік емес ұйым жылына кемінде бір рет өзінің қызметі мен қызметі туралы есеп шығарады. 

Ашықтық және тұнықтық 

15. Үкіметтік емес ұйымның миссиясы, мүшелігі, қызметі және қаржыландырылуы туралы ақпарат 

көпшілікке қол жетімді және түсінікті және оның қызметі айқын. 

16. Үкіметтік емес ұйым барлық мүдделі тараптармен ашық және тікелей байланыс жасайды. 

17. Үкіметтік емес ұйым жаңа және алуан түрлі идеялар мен пікірлерге, сондай-ақ ортақ мақсаттарға 

қол жеткізуде ынтымақтасуға ашық. 

Тәуелсіздік және мүдделер қақтығысына жол бермеу 

18. Үкіметтік емес ұйым және оған қатысы бар тұлғалар мүдделер қақтығысына жол бермейді. 

Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, оны шешу үшін қажетті шаралар қабылданады. 

Міндеттемелерді орындау және идеялардың авторлығын тану 

19. Үкіметтік емес ұйым жазбаша келісімдер мен ауызша келісімдерді сақтайды. 

20. Үкіметтік емес ұйым авторлық құқықты және басқа ұйымдардың идеялары мен жобаларын 

құрметтейді. 

Толеранттылық (төзімділік) 

20. Үкіметтік емес ұйым өзінің көзқарасын қорғау және басқа ұйымдардың пікірлерін талқылау 

кезінде басқа ұйымдарға, олардың сенімдері мен оларда әрекет ететін адамдарға қысым жасамайды 

және жала жаппайды. 

 

ҮЕҰ дерекқоры дегеніміз не? 

 

 ҮЕҰ дерекқоры – үкіметтік емес ұйымдар қызметінің ашық¬тығын қамтамасыз ету және 

жұрт¬шылыққа олар туралы ақ¬парат беру мақсатында, сондай-ақ, мемлекеттік әлеуметтік 

тап¬сырысты орналастыру шеңбе¬рінде пайдалану, гранттар ұсыну, сыйақылар беру үшін 

қалып¬тастырылатын ақпараттық дерек¬қор.  ҮЕҰ дерекқорындағы анке¬талық ақпараттарды 

толтыру қиындық тудырмайды. Яғни ұйым туралы толық мәлімет, өткен жылы атқарған жобасы 

және жылдық қаржылық есебі туралы нақты ақпараттар жазылуы тиіс. 

ҮЕҰ дерекқорына кімдер мәлімет беру керек? 

 

 «Коммерциялық емес ұйым¬дар туралы» Қазақстан Респуб¬ликасы Заңының 41-бабы 5-тар¬мағына 

сәйкес, мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, қор, сондай-ақ осы Заңның 17-ба¬бында 

көзделмеген өзге де ұйымдық-құқықтық нысандарда құрылған коммерциялық емес ұйымдар, 

Қазақстан Республи¬касының аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік және халықаралық 

коммерциялық емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктері (оқшауланған бөлім¬шелері) үкіметтік 

емес ұйым¬дармен өзара іс-қимыл сала-сындағы уәкілетті органға жыл сайын 31 наурызға дейін 
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үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган бекітетін тәртіп¬пен өз 

қызметі туралы, оның ішінде өз құрыл¬тайшылары (қа¬тысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаны 

қа¬лыптастыру көздері мен жұмсау бағыттары туралы мәліметтерді ұсынады.   

ҮЕҰ-дар ҮЕҰ дерекқорында болса,қандай артықшылыққа ие болады? 

 

 ҮЕҰ дерекқорында болуы ұйымдарға ҮЕҰ-дың табысты жобаларымен танысуға, тәжірибе алмасуға, 

ынтымақтастық пен серіктестік орнатуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, ҮЕҰ дерекқорына тіркелу 

мемлекеттік гранттар, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік бағдарламаларды және 

әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті болып табылады. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бастап,  елімізде  демократиялық процесстерінің  тура 

және негізгі қатысушылары ретінде қоғамдық түрлендірудің бірі  үкіметтік емес секторының дамуы 

болып табылады. Қазіргі таңда, елімізде  азаматтық қоғам жұмыс істеу үшін  қажетті, Үшінші 

секторының (Қазақстан Республикасында үкіметтік емес ретінде белгілі) қалыптастыру процессі 

белсенді жүруде. Үшінші сектор  мемлекеттік билік шешімдерін қабылдау процессіне әсер ету үшін  

саясаттық емес әдіс қолданатын,  қоғамның азаматтық белсенділіктің өсуіне мүмкіндік туғызады. 

Біздің елімізде  үкіметтік емес секторы қоғамдық бірлестік, мемлекеттік емес қорлар, заңды 

тұлғалардың одағы (құрама) ретінде  қоғамдық - пайдалы мәселелерді шешу мақсатында ұсынылған. 

Бүгінгі күнде, нақты жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ), өміріміздің әр түрлі 

салаларында жұмыс істеуде. Негізінде, бұл адам құқығын қорғау, қоршаған орта мен экология, 

гендерлік мәселелер, халықтың әлеуметтік   тұрғыдан әлсіз тобының мүдделерін қорғау сияқты 

әлеуметтік маңызы бар салалар.  

Азаматтық қоғамның мақсаты – азамат пен мемлекет  арасында  делдал болу, әр жеке тұлғаның 

мүддесін қорғау, билік пен қоғам алдында оның мүддесін ұсыну,  билік қызметі  мен қоғамның ішкі 

және сыртқы қалыптастыру үшін қоғамдық бақылауды жүзеге асыру. 

«Үшінші» сектор – бұл азаматтар жасаған өзін-өзі танытуға және де қоғам үшін маңызды, әлеуметтік 

өзгерістерге жетуге бағытталған, коммерциялық емес сипаттағы бастамаларды іске асыру  бар 

үкіметтік емес ұйымдарының  барлық спектрін өзіне жинақтаған ұғымы. Кейбір елдерде  олар 

үкіметтік емес деп аталады, кейбір елдерде қоғамдық, кебірлерде ерікті, қайырымдылық немесе кіріс 

әкелмейтін деп аталады. Тұтас алғанда, үшінші секторының қызмет түбірі бұл –  «төмендегі» 

азаматтардың белсенділігі нәтижесінде өзін-өзі басқару принципі. 

ҮЕҰ әр түрлі атаумен аталып қызмет істейді: қауымдастық, қайырымдылық қоры, қорлар, 

коммерциялық емес ұйымдар, қоғам мен сенімділік қорлар. 

Жоғары айтылғанға негізделсек, ҮЕҰ тән ортақ белгілерді құруға болады: 

- пайда алу қызметтің негізгі мақсаты ретінде бола алмайды; 

-мемлекеттік орган құрылтайшы және қатысушылар ретінде  болып табылмайды; 

- ұйым ерікті негізде құрылған; 

- бірлесіп анықталған мақсаттар негізінде өзін өзі басқару; 

- ұйым билікке жету мақсатымен саясатқа  тура қатыспайды; 

- ұйым бейресми және заңгерлік бекітілген негізінде жұмыс істей алады; 

- ұйым күштеу шараларды қолданбайды және насихаттамайды; 

- ұйым құрамы және деңгейі бойынша ұлттық және халық аралық бола алады.Осылайша, жоғары 

баяндалған белгілер  негізінде, үкіметтік емес ұйым  (ҮЕҰ) азаматтардың  жергілікті, мемлекеттік 

немесе халық аралық деңгейде ұйымдастырылған, ерікті коммерциялық емес одағы болып табылады, 

деп қорытынды жасауға  болады. 
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Түрлер туралы қойылған мақсаттар мен міндеттерге, оларға жету тәсілдер мен әдістерге  байланысты 

қоғамдық ұйымдар бірнеше түрлерге бөлінеді (жүйелеу принциптеріне байланысты). 

Қоғамдық ұйымдарды жіктеу тәсілдемелер арасында бір қатар белгілерді айыруға болады: 

o жұмыс істеу аймағы бойынша (халықаралық, елді, жергілікті); 

o ұйымдастырушылық нысаны бойынша (қоғамдық ұйым, қоғамдық қор және т.б.); 

o мақсатты топтар сипаты бойынша, яғни қоғамдық ұйымдардың негізгі  белсенділігі 

бағытталған, халық топтар; 

o қоғамдық ұйымдар қызметі саласы бойынша; 

o қаржыландыру түрі бойынша: ішкі және сыртқы кіріс  көздері. 

Бұндай жіктеу көптеген үкіметтік емес ұйымдар бойынша мамандар ғана емес БҰҰ және Еуропа 

одағы сияқты үкіметтік аралас ұйымдар да қолданады. 

 

ҰЕҰ-ды құра отырып, стратегиялық жоспарлау. 

Стратегиялық жоспарлау ұйымға өз мақсаттарына жетуге көмектесуді көздейтін ерекше 

стратегияларды әзірлеуге келтіретін басшылықпен қабылданған іс-әрекеттер мен шешімдердің 

жинағы болып табылады. Стратегиялық жоспарлау үдерісі басқарушылық шешімдерді қабылдауға 

көмектесетін құрал болып келеді. Стратегиялық жоспарлаудың келесі кезеңдерін белгілеп шығаруға 

болады:  

1. Жоспарлауға дайындық.  

2. Міндет пен түсінікті тұжырымдау немесе айқындау.  

3. Ұйымның қызметі туралы ақпарат жинау.  

4. Стратегияны тұжырымдау және артықшылықтарды анықтау.  

5. Стратегиялық жоспарды жазу.  

6. Қызметтің жоспарларын бір жылға жазу.  

7. Мониторинг жүйесін әзірлеу және қызметті бағалау. 

ҮЕҰ-дарды қаржыландыру: әлемдік стандарт деген не? 

   «Қазақстандық ҮЕҰ-дарға әлемдік стандарттар деңгейінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

гранттық қаржыландыруды енгізу ұсынылуда» деген хабар-ошарларды көп кезіктіретін болдық. 

Сонда ол қандай стандарттар? Осыған өзімізше кеңірек тоқталсақ. Жалпы алғанда, ҮЕҰ-дарға 

қаражат іздеу оны алу құқығы – бұл азаматтық қоғамның мүддесін қорғаудағы басты халықаралық 

қағидаттардың бірі болып табылады. Сондай-ақ, бірлестік еркіндігі құқығының бөлінбес бөлшегі. 

Бұл жерде азаматтық және заңды тұлғалар, азаматтық қоғамның өзге субъектілері мен халықаралық 

ұйымдар, сондай-ақ жергілікті, ұлттық және шетелдік билік органдары құқықтық қаржы көзі болып 

саналады. 

Үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдауда Еуропа елдерінің тәжірибесі бәрінен озық тұр. 

Осының дәлеліндей, ҮЕҰ-дардың құқықтық мәртебесі туралы Еуропа Кеңесінің ұсыныстарында 

былай деп жазылған: «ҮЕҰ-дарға олардың алдына қойған міндеттерін орындауда мемлекеттік 

қаржыландыру және басқа да қолдау формалары түрінде көмектесу керек. Атап айтқанда, басқа да 

қолдау формаларына табыс және өзге де салық түрлерінен босату, мүшелік жарна жинақтары, 

игілікті іске қаржы берушілерден немесе мемлекеттік және халықаралық мекемелерден алынған 

ақшалай құралдар мен тауарлар, инвестициялар, жалға беру, лицензиялық (авторлық, патенттік) 

аударымдар, шаруашылық қызметтен және мүліктік мәміледен түскен табыстар және т.с.с. жатады». 

Яғни, билік органдары барлық ҮЕҰ-дарды, соның ішінде тіркелмеген ұйымдарды да осындай 

құқықпен қамтамасыз етуге міндетті. БҰҰ-ның жиындар мен бірлестіктер еркіндігін қорғау 
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мәселелері жөніндегі арнайы баяндамашысы Майна Киаи айтқандай, «кез-келген тіркелген немесе 

тіркелмеген бірлестік заңды тұлғаларды, кәсіпкерлерді, азаматтық қоғам ұйымдарын, үкіметтерді 

және халықаралық ұйымдарды қосқанда, ішкі, шетелдік және халықаралық қаржы көздерінен ақша 

іздеуге және алуға құқылы». ҮЕҰ-дардың құқықтық мәртебесі туралы Еуропа Кеңесінің 

ұсыныстарына сәйкес, ҮЕҰ-дарды мемлекеттік қолдаудың кез-келген формасы нақты және 

обьективті критерийлерге бағынуы тиіс. 

Осы жерде еуропалық тәжірибеге терең үңілу үшін, биылғы жылдың сәуір айында жарық көрген 

Еуропалық коммерциялық емес орталықтың «ҮЕҰ-дарды мемлекеттік қолдаудағы еуропалық 

тәжірибелер» атты арнайы баяндамасынан мәліметтер келтіруді жөн көрдік. Өйткені, осы баяндамада 

мемлекеттік қолдау қағидаттары, тікелей мемлекеттік қолдау және оның ықтимал формалары ашық, 

айқын жазылған. Соның ішінде мемлекеттік қолдаудың ең көп таралған формасы – гранттар мен 

жәрдемақылар. Грант – бұл кәдімгі конкурстық негізде қаржы ұсынылатын ҮЕҰ-дарды қаржылай 

қолдаудың формасы. Алайда, орталық және жергілікті билік орындалуы тиіс нақты іс-әрекеттерге 

арнайы талаптар қоймайды, олар тек жалпы мақсаттарды анықтап береді.     

Әрбір ҮЕҰ сол мақсаттарға жету үшін қандай іс-қимылдар жоспары мен әрекет қажеттігін өздері 

анықтайды. Осылайша, мемлекет ҮЕҰ-дарға өзіндік инновациялық идеялары мен қызметтерін 

ұсынуға мүмкіндік береді. Мәселен, гранттар нақты бір жобаларға негізделеді және қысқа мерзімге 

беріледі. Мысалы, Чехияда гранттар ҮЕҰ-дарды қаржылай қолдау жөніндегі мемлекеттік саясат 

туралы стратегиялық мемлекеттік құжаттың негізінде беріледі. Жыл сайын ел үкіметі әлеуетті 

жобалардың негізгі салаларын анықтайтын және одан күтілетін нәтижелер нақты жазылған декрет 

шығарады. Егер де ҮЕҰ мен құзыретті министрліктің арасындағы ынтымақтастық жемісті болса, 

грантты тағы бір жылға дейін ұзарту мүмкіндігі бар. 

Ал жәрдемақының гранттан айырмашылығы, ол конкурстық емес негізде институционалдық қолдау 

формасында беріледі. Көптеген елдерде жәрдемақылар тарихи және басқа да себептерге байланысты 

белгілі бір әлеуметтік топтардың (мысалы, ақыл-есі толық емес адамдар одағы) «қолшатырлық 

ұйымдарына» беріледі. Мысалға, Болгарияда тұрақты негіздегі тікелей жәрдамақылар жылдық 

мемлекеттік бюджет туралы заңда көрсетілген нақты ұйымдарға ғана қолжетімді. Мұндай ұйымдар 

екі түрлі тәсілмен таңдалады: біріншіден, мүмкіндігі шектеулі адамдардың мүддесін қорғайтын 

ұлттық деңгейдегі ұйымдардың барлығы тиісті заңда көрсетілген (мысалы, Соқырлар одағы, 

Саңыраулар одағы) механизмнің көмегімен іріктеліп алынады. Екіншіден, арнайы заңдардың 

(мысалы, болгар Қызыл Кресті) негізінде таңдалатын жәрдемақыны алатын басқа ұйымдар. 

Қазақстанның Азаматтық Альянсы ұсынған ҮЕҰ-дар туралы жаңа заң жобасында осы саладағы 

халықаралық стандарттардың барлығы ескерілген. Ең бастысы, заңдық құжат ҮЕҰ-дардың 

қаржылық мүмкіндіктерін кеңейтуге және оның қоғамдық пайдалалығын арттыруға бағытталған. 

Түптеп келгенде, бұлардың бәрі отандық ҮЕҰ-дарға әлемдік стандарттар деңгейінде жұмыс істеуге 

мүмкіндік туғызады. 

 

ҮЕҰ-дарға сыйақы. Ол не үшін керек? 

  Қазақстанның азаматтық альянсы (ҚАА) «ҮЕҰ-лардың қызметінің мәселелері бойынша 

кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасында  Үкіметтік 

емес ұйымдарды (ҮЕҰ-ларды) қаржыландырудың үш түрін ұсынып отыр. Соның бірі – ҮЕҰ-ларға 

арналған сыйақы. 
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«ҮЕҰ-ларға сыйақы беруді енгізу еліміздің дамуына айтарлықтай үлес қосқан барынша кәсіби ҮЕҰ-

ларды ынталандыру, сондай-ақ конкурстар мен тендерлерге қатыспайтын ұйымдарды қолдау үшін 

қажет».  

Негізгі қызметі табыс табуға бағытталған бизнес ұйымдарынан үкіметтік емес ұйымдардың бір 

айырмашылығы - өз қызметін тегін ұсынады. Осылайша, мемлекеттік сатып алу заңының аясында 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жүзеге асырылуы ҮЕҰ-ларды өзін дамытуға (құрал-жабдықтар 

сатып алуға, қызметкерлерін оқытуға) қаржы жұмсау мүмкіндігінен айыруда. Алайда, ҚАА әзірлеген 

заң жобасында ҮЕҰ-ларды институционалдық тұрғыдан дамытуға арналған механизм 

қарастырылған. Сондай механизмдердің бірі – ҮЕҰ-ларға арналған сыйақы. ҚАА сарапшыларының 

пікірінше, бұл жерде «сыйақы» деген терминнің қолданылуы ҮЕҰ-ларға мемлекет қаражатын тегін 

бөлуге мүмкіндік береді. Мәселен, «Дарын» немесе «Парыз» сыйақылары сияқты... 

Сонымен бірге, заң жобасында жазылғандай, сыйақыларды берудің ашық тәртібі қарастырылған. 

Біріншіден, үкіметтік емес ұйымдарды сыйақы алуға Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан 

құрылған ҮЕҰ-лармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесі ұсынады. Ең бастысы әрбір ұсыныс 

өкілетті органның жанындағы сарапшылар комиссиясының сынағынан өтеді. ҮЕҰ-лардың 

әлеуметтік мәселелерді шешуге қосқан үлесін бағалау кезінде қоғамдық пікір, баспасөз беттеріндегі 

рецензиялар, қоғамдық ұйымдардың және барлық деңгейдегі ҮЕҰ-лармен өзара іс-қимыл жөніндегі 

кеңестердің пікірі ескеріледі. 

Екіншіден, үкіметтік емес ұйымдарға сыйақыны жекелеген мемлекеттік орган емес, Қазақстан 

Республикасының Үкіметі тағайындайды. Үшіншіден, ҮЕҰ-ларға арналған сыйақылар үкіметтік 

емес ұйымдардың мүшелерінің арасында бөлінбейді, ол тек жарғылық мақсаттарға сәйкес қана 

жұмсалады. Бұл жерде ескеретін бір нәрсе бар. Яғни, ҮЕҰ-ларға сыйақыға берілген ақшаны 

қайырымдылық мақсатқа, сол ұйымның материалдық-техникалық жағынан жарақтандырылуына 

және қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға, бір сөзбен айтқанда, ҮЕҰ-лардың институционалдық 

дамуына жұмсауға болады. 

Айта кетерлік жайттың бірі, өркениетті елдердің барлығында ҮЕҰ-ларға қаржылық қор жиып, өзінің 

материалдық базасын нығайтуға ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, Еуропаның көптеген елдері 

осындай заңнаманы ондаған жылдар бойы қолданып келеді. Сондай-ақ, дамыған мемлекеттердің 

салық заңнамасында ҮЕҰ-ларды қолдауға өз табысының бір бөлігін аударатын азаматтар мен 

коммерциялық құрылымдарды ынталандырудың әртүрлі механизмдері бар. Мысалы, ол нақты бір 

ҮЕҰ-ның есеп-шотына өз табысының 1 пайызын аударуға азаматтарға мүмкіндік беретін нормалар. 

Мұндай нормалар сондай-ақ, кәсіпкер-меценаттарға, қайырымдылық көрсететін жандарға арнайы 

жеңілдіктер береді. 

 Ал Қазақстанның заңдарында мұндай механизмдер жоқ. Сол себептен ҮЕҰ-лардың көпшілігі 

халыққа барынша шығынды санаулы қызмет түрлерін көрсетуге материалдық мүмкіндігі 

болмағандықтан, құны арзанға түсетін кеңес беру қызметтерін ғана ұсынады. Өзінің негізгі 

жұмысымен айналыса отырып, отандық ҮЕҰ-лардың өзінің материалдық және әлеуметтік мәртебесін 

көтеруге, капитал жинап, қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға ешқандай мүмкіндіктері жоқ. ҚАА 

әзірлеген жоғарыдағы заң жобасы осындай кемшіліктердің орнын толтыруды, отандық ҮЕҰ-ларды 

жан-жақты дамытуды көздеп отыр. 

ҮЕҰ-ды ашу заңдылықтары туралы, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа өтінімді қалай толтырамыз 

және грант дегеніміз не?  Басым бағыттары, өтінім толтыру мақсатында жиі жіберілетін  қателер 

және оларды болдырмау жолдары 
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Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бағытталған мәселелер бойынша ағымдағы 

жағдайдың сипаттамасына тоқталар болсақ, бүгінгі таңда Атырау облысында 597 ҮЕҰ заңды 

тіркеліп, қоғамдық ұйым жұмысына 20 мыңнан астам адам  тартылған. Оның ішінде 459 ҮЕҰ 

Атырау қаласында, 138 ҮЕҰ ауданда тіркелген. ҮЕҰ-дардың көпшілігі облыс орталығына 

шоғырланған, дегенмен ауылдық жердегі қоғамдық ұйымдардың да маңыздылығы күннен күнге өсіп 

келеді. Жасыратыны жоқ, аудандардағы халықтың белсенділігі біркелкі емес. Ауылдық ҮЕҰ 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жұмысты бастауға, гранттармен (соның ішінде шетелдік) 

жұмыс жасауға құжат тапсырып, жобаларды іске асыруға қызығушылық білдіргенімен, олар 

өздерінің және қоғамдық қажеттіліктері туралы ақпараттарды жеткілікті түрде айтуға қабілетсіз. 

Мұның бәрі құқықтық және қаржылық сауаттылықтың төмен деңгейіне алып келеді. Сондай-ақ, 

халық арасында көші-қон үрдістеріне, тұтастай алғанда мемлекеттік рефомаларға деген сенімсіздік 

басым, сондықтан жергілікті ҮЕҰ-дар түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы халықтың санасын оң 

нәтижелі екенін айқындау қажет.  

Статистикалық деректерге және (немесе) зерттеу деректеріне, соның ішінде өз зерттеулеріне сілтеме 

жасар болсақ, Атырау облысында  мемлекеттік органдар мен үшінші сектордың ынтымақтастық 

деңгейін анықтау үшін жыл сайын тақырыптық зерттеу жүргізіледі. Сауалнама нәтижелері халықтың 

азаматтық қоғам институттарының дамуы туралы Мемлекеттік саясат туралы  ақпараттарды дұрыс 

білмейтіні көрсетілді. Яғни, халық арасында әлі күнге дейін ҮЕҰ деген ұғым беймәлім болып қалуда. 

2018 жылы Атырау облысында мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қаржыландыру көлемі 800 

млн.теңгені құрады. 2019 жылы бұл соманы көбейтілуде. Бұл дегенің, халықтың өзекті әлеуметтік 

мәселелерді  шешудегі  азаматтық қоғамның қатысу аясы кеңеюде.  

Мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау бойынша жұмыс туралы ақпарат (қажеттіліктерді бағалау) 

2018 жылдың тамызында Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың стандарттарын қалыптастыру, іске 

асыру мониторингі және бағалау Ережелері бекітілді. Осыған байланысты үкіметтік емес ұйымдар 

арасында «ҮЕҰ мектебі 2.0» жобасының тақырыптарын анықтау үшін халықтың  қажеттіліктері мен 

мұқтаждықтарын зерттеу бойынша жұмыс жүргіздік, мемлекеттік органдардың қатысуымен 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды орындау бойынша мәселелрді  іске асыру проблемаларын 

анықтау бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Азаматтық белсенділер мен ҮЕҰ ұсыныстарын 

ескере отырып, оқытылатын тақырыптар қалыптастырылды. 

Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асырудан пайда 

алатын кімдер). 

 

 Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру 

үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады.  Мақсатты топ: Ауылдық қоғамдық кеңестің 

мүшелері, бастама топтарының мүшелері, аудандардағы жастар мәслихатының депутаттары, 

әлеуметтік кәсіпкерлер, белсенді ауыл тұрғындары. Мақсатты топтың алатын пайдасы: Үкіметтік 

емес ұйымдардың жетекшілері және өкілдері  үшін (оның ішінде бастамашыл топтар үшін) 

төмендегідей іс-шаралар төңірегінде кеңес беру: 

• сараптамалық жұмыс топтарының кездесулері, 

• ақпараттық-насихаттау рейдтері 

• жеке кездесулер 

• Интернеттегі он-лайн режимдегі шағымдар мен сұрақтарға жауап беру. 

• Өзге де іс-шаралар 
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Білім беру қызметтері, оның ішінде: 

• семинар-тренингтер 

• түсіндірме жұмыстары, кездесулер 

• өзге де іс-шаралар 

 

Әдістемелік қолдау (соның ішінде өз іс-әрекеттерін және тиімді қызметті жүргізуге үлес қосатын 

материалдарды таратуды қоса алғанда): 

• жобалар  

•  әдістемелік  және түсіндірме құралдары 

• Өзге де іс-шаралар 

 

Шағын гранттар байқауында микроқаржыландыру  

Ақпараттандыру, оның ішінде 

• Мекен-жай анықтамалары 

• Баспа және электрондық медиа ресурстары 

 

Тәжірибе алмасу іс-шараларын ұйымдастыру  

Ауылдық үкіметтік емес ұйымдар: ҮЕҰ өкілдері «ҮЕҰ мектебінде» өзекті мәселелер бойынша білім 

алады және бенефициарларға қызмет көрсету сапасын жақсартады. 

 

      Атырау облысындағы ауылдық елді мекендерде халықтың белсенділігін арттыру, білім беру 

қызметін ұйымдастыру  және жүргізу арқылы ауылдық ҮЕҰ-ның бәсекеге қабілеттілігі мен 

тиімділігін арттыру мақсатында, ҮЕҰ-ды ашу заңдылықтары туралы, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысқа өтінімді қалай толтырамыз және грант дегеніміз не?  Басым бағыттары, өтінім толтыру 

мақсатында жиі жіберілетін  қателер және оларды болдырмау жолдары туралы семинартренингтерде 

жаттықтырушылар жүргізеді.   

   

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМ-НЫҢ ДЕРЕКҚОРЫ 

          2017 жылғы 1 наурыздан бастап «ҮЕҰ Дерекқоры» ақпараттық ресурсы (infonpo.kz) жұмысын 

бастады. Аталмыш ақпараттық ресурс арқылы ҮЕҰ-ның өкілдері «Коммерциялық емес ұйымдар 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 41-бабының 5-тармағына сәйкес ҮЕҰ Дерекқорына 

енгізу үшін өз қызметтері туралы мәліметтер ұсынуға мүмкіндік алды. 

Ақпараттық ресурс жұмысының бірінші күнінің қорытындысы бойынша ҮЕҰ Дерекқорына өзінің 

қызметі туралы мәліметті 24 ҮЕҰ жіберді. 

  «ҮЕҰ Дерекқоры»  ақпараттық ресурсының басты бетінде жаднама, Қолданушыларға 

арналған нұсқаулық, Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы 

№ 51 бұйрығымен бекітілген Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну 

және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидалары, қағидаларға сәйкес әдістемелік ұсынымдар, 

сондай-ақ, ҮЕҰ Дерекқоры бойынша жиі қойылатын сұрақтар мен жауаптар орналастырылған. 

  Аталмыш материалдар «ҮЕҰ Дерекқоры» ақпараттық ресурсында жұмыс істеуді жеңілдетуге 

арналған. 

Есепті өткізу үшін Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ЭЦҚ алу қажет. 

  Мәліметтерді пошта арқылы тапсыру, мәліметтерді интернет арқылы тапсыруға мүмкіндігі 

жоқ азаматтарға арналған баламалы нұсқа болып табылады.  
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  Бірінші күні мәлімет өткізген ҮЕҰ-ның саны, мәліметтерді ақпараттық ресурс арқылы 

тапсыру рәсімі ҮЕҰ үшін қиын емес екенін дәлелдейді. Осыған орай, ҮЕҰ-ны мәліметтерін «ҮЕҰ 

Дерекқоры» ақпараттық ресурсы (infonpo.kz) арқылы ұсынуға болады.   

ҮЕҰ Дерекқоры - үкіметтік емес ұйымдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету және 

жұртшылыққа олар туралы ақпарат беру мақсатында, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру шеңберінде пайдалану, гранттар ұсыну және сыйлықақылар беруүшін 

қалыптастырылатын ақпараттық дерекқор. 

2. Қай мемлекеттік орган ҮЕҰ Дерекқорын қалыптастыру бойынша уәкілетті орган болып табылады? 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (АҚДМ) ҮЕҰ Дерекқорын 

қалыптастыруға жауапты уәкілетті орган болып табылады. Тікелей жұмысты АҚДМ-нің Азаматтық 

қоғам істері комитеті жүргізеді.  

3. ҮЕҰ Дерекқорына кімдер мәліметтер беру керек?  

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабы 5-тармағына 

сәйкес мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, қор, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңды 

тұлғалар бірлестіктері нысанында, сондай-ақ осы Заңның 17-бабында көзделмеген өзге де ұйымдық-

құқықтық нысандарда құрылған коммерциялық емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың 

филиалдары мен өкiлдiктерi (оқшауланған бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл 

саласындағы уәкілетті органға жыл сайын 31 наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-

қимыл саласындағы уәкілетті орган бекітетін тәртіппен өз қызметі туралы, оның ішінде өз 

құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаны қалыптастыру көздерi мен жұмсау 

бағыттары туралы мәліметтерді ұсынады. 

Қазіргі уақытта Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен аталған нормаға ҮЕҰ Дерекқорына 

мәліметтер беретін коммерциялық емес ұйымдарды нақтылау жөнінде өзгерістер енгізу бойынша 

жұмыс жүргізілуде.  

4. Жақында, ҮЕҰ дерекқорына үкіметтік емес ұйымдар өз мәліметтерін ұсыну туралы жаңа 

қағидалар әзірленгені белгілі болды. Қағидаларға өзгерту енгізу туралы шешім немен байланысты? 

Жаңа Қағида уәкілетті органға мәліметтер ұсынуды жеңілдету мақсатында үкіметтік емес ұйымдар 

өкілдерінің пікірін ескере отырып, әзірленді. Мәліметтерді ұсыну нысаны жеңілдетілді – кейбір 

тармақтар алынып тасталды және нақтыланды, толтыруға ыңғайлы болу үшін кестелерге бөлінді 

(құрылтай құжаттарын, бухгалтерлік баланстарды, ұсынуды талап ететін нормалар, кірістер мен 

шығыстарға қатысты тармақтар салық есептілік нысанына сәйкес келтірілді, бұл мәлімет ұсынуды 

жеңілдетеді.  

5. ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді қашан беру керек?  

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді жыл сайын жыл сайын есептік мерзімнен кейін әр жылдың 31 

наурызына дейін  беру қажет.  

6. ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді қандай нысан бойынша беру керек? 

Мәліметтер ҮЕҰ-мен өз қызмету туралы мәліметтерді беру қағидаларға (Мәдениет және спорт 

министрінің 19.02.2016 ж. № 51 бұйрығы) қосымша берілген нысанға (http://infonpo.kz) сәйкес 

міндетті түрде қазақ және орыс тілдерінде беріледі. 

7. ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді қалай беру керек?  

Мәліметтер: -  электрондық түрде (Word форматында) әр жылдың 31 наурызына дейін ұсынады;  

ҮЕҰ Дерекқордың (http://infonpo.kz) интернет-порталы арқылы.  
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8. ҮЕҰ дерекқорына веб-портал арқылы, яғни электронды түрде мәліметтерді ұсыну мүмкіндігі 

сақталды ма?  

Иә, бұл мүмкіндік сақталды. Мәліметтерді электронды түрде ұсыну үшін ҮЕҰ дерекқоры infonpo.kz 

веб-порталы қызмет атқарады. Веб-порталды тіркелу/авторизациялау үшін заңды тұлғаға 

электронды-цифрлы қолтаңба (ЭЦҚ немесе сертификат) қажет. ЭЦҚ алу үшін Халыққа қызмет 

көрсету орталығының жақын бөлімшесіне өтінім бере аласыз. Ол үшін: 1)ЭЦҚ, 2)Жарғы (екі тілде), 

3)Құрылтайшы ЖСН. ҮЕҰ дерекқоры http://infonpo.kz интернет-порталына кірген кездеҮЕҰ 

пайдаланушы нұсқаулығымен таныса алады, онда алгоритм бойынша порталмен жұмыс істеу үшін 

әр қадамы көрсетілген.   

9. Қағаз түріндегі мәліметтерді пошта арқылы қай мекенжайға жолдау керек? 

Уәкілетті органға үкіметтік емес ұйымдардың қызметтері туралы мәліметтерді ұсыну кезінде, 

үкіметтік емес ұйымдар пошта арқылы немесе қолма-қол ілеспе хатпен өзінің қызметі туралы 

мәліметті мына мекенжайға жолдайды: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 

15-кіреберіс,  Қазақстан Республикасы ақпарат және даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері 

комитеті.  

10. Есеп беру нысанын толтыру жөнінде ұсынымдар бар ма? 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтер беру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар infonpo.kz  сайтында 

орналасқан. 

11. Биылғы жылы үкіметтік емес ұйымдар өз мәліметтерін былтыр тапсырса биыл тапсыруға міндетті 

ме?   

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес өз қызметі туралы 

мәліметтерін уәкілетті органға жыл сайын тапсырады. 

12. Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктері мәліметтерді ҮЕҰ 

дерекқорында ұсынуға міндетті ме? 

Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктері өзінің қызметтері туралы 

мәліметтерді өздері ұсынбайды. Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдардың филиалдары мен 

өкілдіктерінің қызметі туралы мәліметтерді «бас ұйым» ұсынады.Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі 

туралы мәліметтерді ұсыну және олар туралы дерекқорды қалыптастыру қағидаларына сәйкес 

Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген және Қазақстан аумағында өзінің құрылымдық 

бөлімшелері бар (филиалдар және өкіледіктер) үкіметтік емес ұйымдар филиалдар мен өкілдіктер 

туралы мәліметті ұсынуы тиіс. 

Егер «бас ұйым» барлық филиалдар туралы ақпарат, оның ішінде филиалдар немесе өкілдіктер 

ағымдағы жылы іске асырған және асырылатын жобалар туралы мәліметтерді ұсынбаса, онда 

мәліметтер толық деп есептелмейді және ҮЕҰ ДҚ-ға енгізілмейді. 13.  ҮЕҰ дерекқорына 

мәліметтерді беру мерзімінен кейін құрылған, үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәлімет 

ҮЕҰ дерекқорына енгізіле ме? Мысалға, ұйым 2018 жылы 10 сәуірде құрылды.  

Егер келесі есепті кезеңнің басына дейін мәліметті ұсынған жағдайда, ұйым (ҮЕҰ дерекқорына 

мәліметті есепті кезеңнен кейін құрылған) ҮЕҰ дерекқорына енгізіледі. 

14. ҮЕҰ-ның ҮЕҰ дерекқорында болуын қалай білуге болады?  

ҮЕҰ дерекқорына мәліметті ұсынатын ҮЕҰ-ның тізбесі infonpo.kz сайтында орналасқан. Бұл тізбе 

түсуіне қарай, жаңарып отырады. 

15. Мәліметтерді ұсынбау немесе дәйексіз мәліметтерді ұсыну үшін қандай шаралар қарастырылған? 

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 489-1 бабына сәйкес: 
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1. Коммерциялық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге 

асыратын шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдар филиалдары мен өкiлдiктерiнің 

(оқшауланған бөлiмшелерiнің) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті 

органға өз қызметі туралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, 

ақшаның қалыптасу көздері және жұмсалу бағыттары туралы мәліметтерді ұсынбауы, уақтылы 

ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы, – ескерту жасауға 

алып келеді.  

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жылдың ішінде 

қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік), – жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 

айыппұл салуға не үш ай мерзімге қызметін тоқтата тұруға алып келеді.  

16. ҮЕҰ-дар ҮЕҰ дерекқорында болған жағдайда, қандай артықшылыққа ие болады?  

ҮЕҰ дерекқорында болуы ұйымдарға ҮЕҰ-дың табысты жобаларымен танысуға, тәжрибе алмасуға, 

ынтымақтастық пен серіктестік орнатуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, ҮЕҰ дерекқорына тіркелу 

мемлекеттік гранттар мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік бағдарламаларды және 

(немесе) әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті болып 

табылады.  

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Қаржы министрінің 

бекітілген бұйрығы 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 ережесіне сәйкес әлеуетті өнім беруші, 

"Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" мәліметтері жоқ әлеуетті өнім берушілер, мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыспен қарастырылған, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысуға 

жіберілмейді.  

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-1-бабы, 3-

тармағына сәйкес Гранттар тарату процесіндегі, дәрменсіз (банкрот) деп танылған, мүлкіне тыйым 

салынған және (немесе) экономикалық қызметі тоқтатыла тұрған үкіметтік емес ұйымдарды 

қоспағанда, Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына енгізілген үкіметтік емес ұйымдарға 

конкурстық іріктеу негізінде беріледі. 

17. Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына мәліметтерді ұсыну рәсімі жетілдіріліп отыра ма?   

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ҮЕҰ дерекқорына мәліметтер беру рәсімдерін жеңілдету 

бойынша  жұмысты жалғастыруда. Сондай ақ, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелермен 

«ҮЕҰ дерекқоры» ақпараттық жүйесін біріктіру бойынша  мәселе пысықталуды, бұл ҮЕҰ-ға 

ұйымдар қызметіне қатысты ақпаратты жыл сайын жаңартуға мүмкіндік береді.   

 ҮЕҰ ДЕРЕКҚОРЫ БОЙЫНША ЖАДЫНАМА 

ҮЕҰ Дерекқоры жөніндегі мәселелерді реттейтін нормативтік құқықтық актілер: 

• «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

• «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 

Республикасының Заңы; 

• «Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы 

дерекқорды қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 19 ақпандағы № 51 мәдениет 

және спорт министрінің бұйрығы. 

ҮЕҰ Дерекқорына кімдер мәлімет беру керек: 
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«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 41-бабы 5-тармағына 

сәйкес мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, қор, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңды 

тұлғалар бірлестіктері нысанында, сондай-ақ осы Заңның 17-бабында көзделмеген өзге де ұйымдық-

құқықтық нысандарда құрылған коммерциялық емес ұйымдар, Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдiк және халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың 

филиалдары мен өкiлдiктерi (оқшауланған бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл 

саласындағы уәкілетті органға жыл сайын 31 наурызға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-

қимыл саласындағы уәкілетті орган бекітетін тәртіппен өз қызметі туралы, оның ішінде өз 

құрылтайшылары (қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаны қалыптастыру көздерi мен жұмсау 

бағыттары туралы мәліметтерді ұсынады. 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді қалай беру керек: 

ҮЕҰ мәліметтерді МСМ-нің 2016 жылғы 19 ақпандағы № 51 бұйрығымен бекітілген нысанға  

(www.din.gov.kz/rus/pravovaya_baza/prikazy) сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын есептік 

мерзімнен кейін әр жылды 31 наурызына дейін  

ҮЕҰ-ның мәліметтерді Дерекқордың http://infonpo.kz интернет-порталы арқылы беруге мүмкіндігі 

болады. Интернет-порталда Халыққа қызмет көрсету орталығынан алынған ЭЦҚ (ЭЦП) кілті арқылы 

авторизациядан өтуге болады. 

ҮЕҰ-дар Дерекқордың http://infonpo.kz интернет-порталына кіргенде порталмен жұмыс істеудің 

қадамдық алгоритмі берілген Пайдаланушылар нұсқаулығымен таныса алады.  

Есептік мерзімі ретінде Дерекқорға мәліметтерді енгізу жылдың алдындағы күнтізбелік жыл болып 

саналады. 

 Әкімшілік жауапкершілік: 

«Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» ҚР Кодексімен ҮЕҰ-мен Дерекқорға мәліметтерді 

ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы, сол сияқты анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы 

үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған  (489-1-бабы: 1-тармақ бойынша – ескерту жасауға; 2-

тармақ бойынша – қайталап жасалған әрекеттер үшін - жиырма бес айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде айыппұл салуға не үш ай мерзімге қызметін тоқтата тұруға алып келеді). 

   Введение 

«За это очень короткое время мы установили партнерские отношения между государством и 

неправительственным сектором путем решения многих вопросов», - сказал в своем выступлении  

Н.А.Назарбаев. 

          Сотрудничество между государственными органами и неправительственными организациями 

носит систематический характер. Были приняты программы государственной поддержки 

национальных и региональных НПО на 2003-2005 годы. Консультативно-совещательные органы 

созданы в министерствах социальной сферы, во всех областях и городах Астаны и Алматы. Принятие 

Закона о государственном социальном заказе создало эффективную систему привлечения НПО к 

реализации масштабных социальных программ на грантовой основе. За последние два года на 

реализацию социально значимых проектов в рамках региональных программ было выделено более 

173 млн. Тенге, а через министерство - 300 млн. тенге. В начале следующего десятилетия мы 

постепенно увеличим финансирование до 1 миллиарда тенге », - сказал Елбасы. 

Текущая интенсивность изменений в образовании настолько велика, что стратегическое 

планирование - единственный способ предсказать будущие проблемы и возможности. Он 

предоставляет руководству организации инструменты для построения долгосрочного плана развития 

НПО. Организация может помочь вам определить наиболее подходящие способы получить то, чего 
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вы хотите достичь. Официальное планирование помогает снизить риск при принятии решения. 

Принимая решительные решения, руководство снижает риск принятия ошибочных решений в 

результате неправильного понимания или неправильного толкования возможностей организации или 

внешних обстоятельств. Как и планировалось, он служит для формулирования целей, помогая 

создать общую цель в организации. Но стратегическое планирование будет важно только в случае 

его реализации. После выбора стратегии, маркетинга, связей с общественностью и так далее, а также 

другие организационные функции. Важный механизм координации стратегии с другими функциями 

НПО - разработка политик, процедур и правил. Политика является общей целью для действий и 

принятия решений. Процедуры определяют, какие действия следует предпринять в конкретном 

случае. Правила четко указывают, что именно делать.                 

Казахстанский Гражданский Альянс, который является развитием гражданского общества в 

Республике Казахстан 

Гражданский Альянс Казахстана, который является развитием гражданского общества в Республике 

Казахстан, является одной из крупнейших национальных ассоциаций, охватывающей более 500 

некоммерческих организаций по всей стране. 

Задачи Гражданского Альянса Казахстана: 

1. Содействие развитию неправительственного сектора, повышение эффективности и качества 

деятельности НПО в Казахстане; 

2. Обеспечение соответствующих правовых, экономических и социальных условий для реализации 

общественных инициатив; 

3. Развитие взаимовыгодного партнерства между Компанией, бизнес-структурами, международными 

организациями и государственными органами Республики Казахстан; 

4. Поддержка деятельности общественных советов в Республике Казахстан; 

5. Объединить усилия членов и партнеров по содействию устойчивому развитию и продвижению 

демократических процессов.       

 Что мы делаем? 

1) консолидация и координация деятельности организаций гражданского общества, входящих в 

Гражданский альянс Казахстана, с целью развития институтов гражданского общества и углубления 

демократических реформ во всех сферах жизни общества; 

2) Мы разрабатываем программы и проекты для обучения и профессионализма неправительственных 

организаций и гражданских активистов; 

3) Мы представляем и защищаем интересы общества, народных и деловых ассоциаций в государстве, 

органах власти, водных, межгосударственных, неправительственных, международных и других 

организациях; 

4) гражданские инициативы по развитию и поддержке работы; 

5) мы разрабатываем предложения по изменению законодательства о некоммерческих организациях, 

профсоюзах и бизнес-стимулах для благотворительности; 

6) мы участвуем в формировании благотворительной культуры в Республике Казахстан; 

7) анализируем, контролируем и оцениваем законопроекты, нормативные правовые акты, 

стратегические планы государственных и бюджетных программ, направленных на улучшение 

отношений «власть-общество»; 

8) Мы развиваем международное сотрудничество для развития гражданского общества; 

9) Мы взаимодействуем с бизнес-структурами для развития культуры корпоративной социальной 

ответственности в Казахстане.  
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Ассоциация Гражданский Альянс Атырауской области, ААА - добровольное объединение 

общественных объединений, общественных фондов, некоммерческих организаций, бизнес-

ассоциаций (союзов), бизнес-структур, профсоюзов и их объединений, созданных и 

зарегистрированных в качестве юридических лиц в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

• Интеграция общественных организаций с целью влияния и углубления процесса демократических 

реформ во всех слоях общества; 

• Участие в формировании системы устойчивого долгосрочного взаимодействия Компании и 

государства; 

• внедрение и внедрение методов и форм общественного контроля над органами власти; 

• слияние и координация деятельности филиалов; 

• Содействие в создании, функционировании, слиянии и развитии филиалов, обеспечении их 

функциональной совместимости, усилении их функций социальной защиты; 

• представление и представление интересов дочерних организаций в органах государственной власти, 

судах, межгосударственных, неправительственных и других организациях. 

   НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  

НАО "ЦПГИ" создан с целью совершенствования механизма взаимодействия государства и НПО в 

Казахстане, обеспечения большей степени прозрачности грантодающей деятельности. Основными 

видами его деятельности являются - предоставление государственных и негосударственных грантов 

НПО и осуществление контроля над их реализацией. 

ЦПГИ – устойчиво развивающаяся организация, которая консолидирует усилия и ресурсы 

государства, бизнеса, НПО и международного сообщества через внедрение инновационных подходов 

решения социальных проблем 

 

Этические правила 

 неправительственных организаций Республики Казахстан-грантополучателей НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

Неправительственные организации ценят честность, равенство, достоинство, открытость, 

солидарность, сотрудничество, разнообразие и надежность, и действуют на основе этих ценностей. 

Их сотрудничество основано на доброжелательном партнерстве, взаимном уважении и признании. 

Долг неправительственных организаций - способствовать созданию заботливого, сбалансированного 

и безопасного общества, руководствуясь в своей повседневной деятельности законодательством 

Республики Казахстан. Этические правила неправительственныхорганизаций призваны обеспечить 

принципы для действий неправительственных организаций с целью повышения надежности 

организаций и неправительственного сектора в обществе. В рамках реализациигосударственных 

грантов, неправительственные организации действуют на принципах целевого использования 

грантовых средств, подотчетности обществу и ответственности.  

 

Принципы этической деятельности неправительственных организаций: 

Демократическое управление 

1. Неправительственная организация имеет четкую и ясную миссию. При выполнении своей миссии 

неправительственная организация руководствуется своими уставом, внутренними документами и 

действующими стандартами. 
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2. Неправительственная организация выражает и представляет разнообразие интересов и 

потребностей людей. Неправительственная организация вовлекает людей в развитие гражданского 

общества через гражданское образование, представительную демократию, пропаганду и другие 

формы. 

3. Неправительственная организация как добровольное объединение членов общества ценит своих 

членов, обеспечивает демократическое управление организацией, обеспечивает отчетность 

руководящих органов и работников организации и реагирует на их проступки. 

4. Неправительственная организация рассматривает вовлечение людей и добровольную работу в 

качестве основы для гражданского общества, ценит граждан и их добровольную работу. 

5.Неправительственная организация последовательно проводит квалифицированнуюдеятельность, 

профессионализм и усовершенствование, чтобы достичь наилучших результатов в своей работе. 

6. Получая средства в рамках государственного грантового финансирования, неправительственная 

организация использует средства эффективно и расходует согласнопредназначенным целям. 

Гражданская смелость и забота 

7. Неправительственная организация демонстрирует гражданскую смелость в борьбе с социальной 

несправедливостью. 

8. Неправительственная организация не использует и не пропагандирует применение насилия для 

выражения своих мнений, достижения своих целей или привлечения внимания общественности. 

Устойчивость и бережливость в использовании средств и ресурсов 

9. Для достижения целей социального проекта, неправительственная организация использует 

природные, человеческие и интеллектуальные ресурсы, а также материальные и финансовые активы 

с устойчивостью и бережливостью, учитывая потребности как нынешнего, так и будущего 

поколений. 

10. Неправительственная организация в качестве получателя средств государственного гранта 

соблюдает нормы Бюджетного кодекса и другие правовые акты Республики Казахстан, 

общепринятые принципы финансирования, использует только обоснованные и прозрачные бюджеты 

и избегает дублирования в финансировании. 

Ответственность и подотчетность 

12. Неправительственная организация несет ответственность за свою деятельность и несет 

подотчетность перед учредителями, членами, заинтересованными сторонами, донорами и широкой 

общественностью. 

13. Неправительственная организация считает важным отчитываться о своей деятельности, 

достигаемой за счет профессионального управления, внутренней подотчетности и соблюдения 

общепринятых принципов бухгалтерского учета. 

14. Неправительственная организация публикует отчет о своей деятельности и финансах не менее 

один раз в год. 

Открытость и прозрачность 

15. Информация о миссии, членстве, деятельности и финансировании неправительственной 

организации является общедоступной и понятной, а ее деятельность прозрачной. 

16. Неправительственная организация общается открыто и напрямую со всеми заинтересованными 

сторонами. 

17. Неправительственная организация открыта для новых и разнообразных идей и мнений, а также 

для сотрудничества в достижении общих целей. 

Независимость и избежание конфликта интересов 
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18. Неправительственная организация и вовлеченные в нее лица не допускают вступления в 

конфликт интересов. В случае конфликта интересов принимаются необходимые меры для его 

устранения. 

Выполнение обязательств и признание авторства идей 

19. Неправительственная организация соблюдает все письменные контракты и устные соглашения. 

20. Неправительственная организация уважает авторство и право собственности на идеи и проекты 

других организаций. 

Толерантность 

20. При защите своих взглядов и обсуждении мнений других организаций, неправительственная 

организация не ущемляет и не клевещет на другие организации, их убеждения или действующих в 

них лиц 

Что такое база данных НПО? 

 База данных НПО представляет собой базу данных, разработанную для обеспечения прозрачности 

деятельности неправительственных организаций и предоставления информации для общественности, 

а также для использования в контексте размещения государственных социальных профессоров, 

грантов, вознаграждений. Нетрудно заполнить информацию, содержащуюся в базе данных НПО. То 

есть им нужно больше знать об организации, прошлогоднем проекте и годовой финансовой 

отчетности. 

Кто должен быть информирован о базе данных НПО? 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях», коммерческим учреждением, созданным учреждением, общественным 

объединением, акционерным обществом, фондом и другими видами юридической деятельности, не 

предусмотренными статьей 17 настоящего Закона неправительственные организации, филиалы и 

представительства иностранных и международных некоммерческих организаций (обособленных 

подразделений), действующих на территории Республики Казахстан, обязаны представлять 

уполномоченному органу в области взаимодействия с неправительственными организациями 

ежегодно до 31 марта, предоставляет информацию о порядке и деятельности уполномоченного 

органа в области сотрудничества с некоммерческими организациями, в том числе информацию об их 

составляющих (участниках), составе активов, источниках денежной массы и направлениях расходов. 

Какие преимущества имеют НПО в базе данных НПО? 

  Нахождение в базе данных НПО позволяет организациям знакомиться с успешными 

проектами НПО, обмениваться опытом, строить партнерства и партнерства. Кроме того, регистрация 

базы данных НПО является обязательной для государственных грантов, для участия в конкурсе на 

реализацию социальных программ и социальных проектов в рамках государственного социального 

заказа. 

Со времени обретения независимости Республики Казахстан одной из социальных трансформаций в 

стране как истинного и основного участника демократических процессов является развитие 

неправительственного сектора. В настоящее время идет процесс формирования Третьего сектора 

(известного как неправительственный в Республике Казахстан), который необходим для работы 

гражданского общества в нашей стране. Третий сектор способствует росту гражданской активности 

за счет неполитического подхода, который влияет на процесс принятия решений органами 

государственной власти. 
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В нашей стране неправительственный сектор представлен общественными объединениями, 

неправительственными фондами и Союзом юридических лиц (коллективно) для решения социальных 

вопросов. 

Сегодня реальные неправительственные организации (НПО) работают в разных сферах жизни. В 

основном это социально значимые области, такие как защита прав человека, окружающая среда и 

экология, гендерные вопросы и защита интересов социально уязвимой группы. 

Целью гражданского общества является посредничество между гражданином и государством, защита 

интересов каждого человека, представление интересов правительства и общества, осуществление 

общественного контроля над деятельностью властей и внутреннего и внешнего общества.  

«Третий» сектор - это понятие о том, что у граждан есть весь спектр неправительственных 

организаций, которые реализуют некоммерческие инициативы, направленные на самореализацию и 

значительные социальные перемены. В некоторых странах их называют неправительственными, в 

некоторых странах - общественными, добровольными, благотворительными или некоммерческими. 

В целом корнем третьего сектора является принцип самоуправления в результате деятельности 

граждан «снизу». 

НПО работают под разными названиями: сообщество, благотворительный фонд, фонды, 

некоммерческие организации, общество и трастовые фонды. 

Исходя из вышесказанного, НПО могут создавать общие черты: 

- прибыль не может быть основной целью деятельности; 

- государственный орган не является учредителем или участником; 

- организация создается на общественных началах; 

- самоуправление на основе общих целей; 

- организация не участвует в политике для достижения власти; 

- организация может работать на неформальной и правовой основе; 

- организация не применяет и не продвигает принудительные меры; 

- национальный и международный уровень организации и уровень организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе вышеупомянутых критериев 

неправительственная организация (НПО) представляет собой добровольный некоммерческий союз, 

организованный гражданами на местном, государственном или международном уровне. 

В зависимости от целей и задач видов, способов и методов их достижения общественные 

организации делятся на несколько типов (в зависимости от принципов систематизации). 

o среди классификационных подходов общественных организаций можно выделить: 

o регион работы (международный, страновой, местный); 

o согласно организационной форме (общественная организация, общественный фонд и т. д.); 

o целевые группы, то есть основная деятельность общественных организаций, ориентированная 

на население; 

o  деятельность общественных организаций; 

o тип финансирования: внутренние и внешние источники дохода. 

Эта классификация применяется не только многими неправительственными организациями, но и 

правительственными смешанными организациями, такими как Организация Объединенных Наций и 

Европейский союз. 

Стратегическое планирование с созданием НПО. 

Стратегическое планирование - это набор действий и решений, принимаемых руководством для 

разработки конкретных стратегий, которые помогают организации достичь своих целей. Процесс 
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стратегического планирования является инструментом, который помогает принимать управленческие 

решения. Можно выделить следующие этапы стратегического планирования:  

1. Подготовка к планированию. 

2. Сформулируйте и определите задачу и понимание. 

3. Сбор информации о деятельности организации. 

4. Формулирование стратегии и определение приоритетов. 

5. Написание стратегического плана. 

6. Написание сервисных планов на один год. 

7. Разработка и оценка системы мониторинга. 

 

Финансирование НПО: каков мировой стандарт? 

   «Мы предлагаем широкий спектр возможностей для предоставления казахстанским НПО 

грантового финансирования, что позволит им работать на уровне международных стандартов». Тогда 

какие у него стандарты? Давайте поговорим об этом подробнее. 

В целом, право НПО искать финансирование является одним из основных международных 

принципов защиты интересов гражданского общества. Это также неотъемлемая часть права на 

свободу ассоциаций. Здесь юридическими и финансовыми источниками являются гражданские и 

юридические лица, другие субъекты гражданского общества и международные организации, а также 

местные, национальные и иностранные власти. 

Опыт европейских стран в области государственной поддержки неправительственных организаций - 

это прежде всего. Об этом свидетельствует рекомендация Совета Европы о правовом статусе НПО: 

«НПО следует оказывать помощь в форме государственного финансирования и других форм 

поддержки их задач. В частности, другие формы поддержки включают: освобождение от 

подоходного и других видов налогов, членские взносы, денежные активы и товары, полученные от 

финансовых агентов или государственных и международных учреждений, инвестиционные, 

лизинговые, лицензионные (авторские, патентные) переводы, доходы от сделок с недвижимостью и 

т.д. принадлежат ". 

 Таким образом, власти должны предоставить всем НПО, включая незарегистрированные 

организации, такие права. По словам Специального докладчика ООН по защите свобод и свобод, 

Майна Киаи, «любая зарегистрированная или незарегистрированная ассоциация обязана искать и 

получать деньги из внутренних, иностранных и международных источников, включая юридических 

лиц, предпринимателей, организации гражданского общества, правительства и международные 

организации. верно. " Согласно рекомендациям Совета Европы о правовом статусе НПО, любая 

форма государственной поддержки НПО должна подчиняться конкретным и объективным 

критериям. 

 Для более глубокого понимания европейской практики здесь мы хотели бы обратить ваше внимание 

на Специальный доклад Европейского некоммерческого центра «Европейская практика 

государственной поддержки НПО», опубликованный в апреле этого года. Дело в том, что в этом 

отчете понятны принципы государственной поддержки, прямой общественной поддержки и ее 

возможные формы. 

  В частности, наиболее распространенной формой государственной поддержки являются гранты и 

гранты. Грант является формой финансовой поддержки НПО, которые финансируются на регулярной 

основе. Тем не менее, центральные и местные органы власти не устанавливают конкретных 
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требований для конкретных действий, которые должны быть выполнены, а лишь определяют общие 

цели. 

Каждая НПО определяет, какой план действий и какие действия необходимы для достижения этих 

целей. Таким образом, государство позволяет НПО представлять свои инновационные идеи и услуги. 

Гранты, например, основаны на конкретных проектах и являются краткосрочными. Например, 

гранты в Чешской Республике основаны на стратегическом документе государственной политики о 

государственном финансировании неправительственных организаций. Каждый год правительство 

издает указ, в котором четко определены основные направления потенциальных проектов и 

ожидаемые от него результаты. Если сотрудничество между НПО и компетентным министерством 

будет плодотворным, можно продлить грант еще на один год. 

В отличие от гранта, он предоставляется на неконкурентной основе в форме институциональной 

поддержки. Во многих странах льготы предоставляются «зонтичным организациям» для 

определенных социальных групп (таких как Союз людей с ограниченными возможностями) по 

историческим и другим причинам. Например, прямые продажи прямых инвестиций в Болгарии 

доступны только конкретным организациям, перечисленным в законе о годовом государственном 

бюджете. Такие организации отбираются двумя способами: во-первых, все организации 

национального уровня, представляющие интересы людей с ограниченными возможностями, 

отбираются посредством соответствующего закона (например, Союз слепых, Союз глухих). Во-

вторых, другие организации, которые получают льготы на основе специальных законов (например, 

Болгарский Красный Крест). 

Новый проект закона о НПО, предложенный Гражданским альянсом Казахстана, содержит все 

международные стандарты в этой области. Самое главное, что правовой документ направлен на 

расширение финансовых возможностей НПО и повышение их общественного использования. В 

конечном итоге это позволит отечественным НПО работать по мировым стандартам. 

Вознаграждение НПО. Зачем это нужно? 

  Гражданский альянс Казахстана (НАА) предоставляет три вида финансирования НПО (НПО) 

в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты о 

деятельности НПО». Одним из них является награда для НПО.  

«Введение вознаграждений НПО необходимо для поощрения более профессиональных НПО, 

которые внесли значительный вклад в развитие страны, а также для поддержки организаций, которые 

не участвуют в конкурсах и тендерах». 

Его основная деятельность заключается в том, чтобы отличать неправительственные организации от 

бизнес-ориентированных организаций, которые предлагают бесплатные услуги. Таким образом, 

реализация государственного социального заказа в рамках закона о государственных закупках 

лишает НПО возможности инвестировать в собственное развитие (приобретение оборудования, 

обучение сотрудников). Однако проект закона, разработанный ВГА, предусматривает механизм 

институционального развития НПО. Одним из таких механизмов является награда для НПО. По 

мнению экспертов ФАУ, термин «вознаграждение» позволит НПО бесплатно выделять 

государственные средства. Например, как бонусы «Дарын» или «Парыз» ... 

В то же время в законопроекте предусмотрена открытая процедура вознаграждения. Во-первых, 

неправительственные организации представлены Координационным советом по сотрудничеству с 

НПО, созданным Правительством Республики Казахстан. Самое главное, что каждое предложение 

проходит комиссию экспертов при компетентном органе. При оценке вклада НПО в социальные 
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вопросы принимаются во внимание общественное мнение, обзоры прессы, общественное мнение и 

мнения НПО на всех уровнях. 

Во-вторых, вознаграждение для неправительственных организаций назначается Правительством 

Республики Казахстан, а не отдельным государственным органом. В-третьих, вознаграждение НПО 

распределяется не среди членов неправительственных организаций, а только в соответствии с 

уставными целями. Здесь есть что рассмотреть. То есть можно вкладывать деньги для НПО в 

благотворительные цели, материально-техническое обеспечение этой организации и 

профессиональное развитие ее сотрудников, другими словами, в институциональное развитие НПО. 

Стоит отметить, что во всех цивилизованных странах НПО финансируются за счет значительных 

финансовых ресурсов с упором на укрепление своей материальной базы. Например, многие 

европейские страны используют такое законодательство на протяжении десятилетий. Кроме того, 

налоговое законодательство развитых стран имеет различные механизмы стимулирования граждан и 

коммерческих структур, которые являются частью их доходов, для поддержки НПО. Например, это 

стандарт, который позволяет отдельным лицам переводить 1 процент своего дохода на счет 

конкретной НПО. Эти нормы также предоставляют особые льготы предпринимателям-меценатам, 

благотворительным людям. 

 А в казахстанском законодательстве таких механизмов нет. По этой причине большинство НПО 

предоставляют консультационные услуги, которые стоят дешевле, поскольку у них нет финансовых 

возможностей для предоставления ограниченного числа услуг населению. Сосредоточившись на 

своем основном бизнесе, местные НПО не имеют возможности повысить свой материальный и 

социальный статус, накопить капитал и повысить квалификацию своих сотрудников. Законопроект, 

разработанный АФН, направлен на компенсацию таких недостатков и развитие всесторонних 

национальных НПО. 

Как подать заявку в НПО, как заполнить государственный социальный заказ и что такое грант? 

Приоритетные направления, часто просят заполнить в заявке ошибки и способы их избежать. 

Что касается текущей ситуации по социальным проектам и (или) социальным программам, то 

сегодня в Атырауской области зарегистрировано 597 НПО, а в работе общественных организаций 

задействовано более 20 000 человек. Из них 459 НПО зарегистрированы в Атырау, 138 НПО 

зарегистрированы в районе. Большинство НПО сосредоточены в областном центре, но значение НПО 

в сельской местности возрастает. Не секрет, что активность населения в районах неравномерна. Хотя 

сельские НПО заинтересованы в инициировании работы по государственному социальному заказу, 

предоставлении документов (в том числе иностранных) и выражении заинтересованности в 

реализации проектов, они не могут адекватно сообщать информацию о своих собственных и 

социальных потребностях. Все это приводит к низкому уровню правовой и финансовой грамотности. 

Кроме того, неопределенность в отношении миграционных процессов и общих общественных 

отношений преобладает среди населения, поэтому для местных НПО важно определить сознание 

населения посредством разъяснительной работы.  

Что касается статистических данных и (или) данных исследований, в том числе их собственных 

исследований, проводится ежегодное исследование для определения уровня сотрудничества между 

государственными органами и третьим сектором в Атырауской области. Результаты опроса 

показывают, что население недостаточно осведомлено о государственной политике по развитию 

гражданского общества. То есть концепция НПО до сих пор неизвестна общественности. В 2018 году 

объем финансирования государственного социального заказа в Атырауской области составил 800 
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миллионов тенге. Эта сумма увеличится в 2019 году. Это означает, что расширяется сфера участия 

гражданского общества в решении ключевых социальных проблем населения. 

Информация об оценке потребностей целевой группы (оценка потребностей). В августе 2018 года 

были утверждены Правила разработки, внедрения, мониторинга и оценки государственных 

стандартов в области социальных закупок. В связи с этим мы провели общественное исследование 

потребностей и потребностей населения с целью выявления предмета проекта «Школа НПО 2.0» 

среди неправительственных организаций, а также общественные слушания по выявлению проблем 

реализации государственного социального заказа с участием государственных органов. Принимая во 

внимание рекомендации активистов гражданского общества и НПО, темы были изучены. 

 

Целевые группы (которые получают выгоду от реализации социальных проектов и / или социальных 

программ). 

 

 Описывает участие целевых групп в планировании и реализации социального проекта и (или) 

социальной программы. Целевая группа: члены сельсовета, члены инициативной группы, депутаты 

молодежного маслихата районов, социальные предприниматели, активные жители села. 

Преимущества целевой группы: Консультации для лидеров и представителей НПО (включая 

инициативные группы) по следующим видам деятельности: 

• встречи экспертных рабочих групп, 

• информационные пропагандистские рейды 

• личные встречи 

• отвечать на онлайн жалобы и вопросы онлайн. 

• другие виды деятельности 

Образовательные услуги, в том числе: 

• семинар-тренинги 

• пояснительные работы, встречи 

• другие виды деятельности 

Методологическая поддержка (в том числе распространение материалов, способствующих 

проведению собственной деятельности и эффективной деятельности): 

• пректы  

•  методические и пояснительные пособия 

• другие виды деятельности 

Конкурс малых грантов по микрофинансированию информатизация, в том числе: 

• адресные справка 

• Печатные и электронные медиа ресурсы 

• организовать мероприятие о обмен опытом 

 Сельсик неправительственном организации: представители НПО «Школы НПО» изучают 

актуальные вопросы и повышают качество обслуживания для бенефициаров. 

    Как заполнить заявку на государственный социальный заказ, как заполнить социальный заказ в 

государственном секторе и как повысить конкурентоспособность и эффективность сельских НПО за 

счет повышения активности населения, организации и проведения сельских мероприятий в сельской 

местности Атырауской области? Приоритетные направления, часто просят заполнить в заявке 

ошибки и ищут способы их избежать.   

БАЗА ДАННЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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          С 1 марта 2017 года начал работу информационный ресурс «База данных НПО» (infonpo.kz). 

Посредством этого информационного ресурса представители НПО имеют возможность 

предоставлять информацию о своих услугах для включения в базу данных НПО в соответствии с 

пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях». 

По итогам первого дня работы информационного ресурса 24 НПО направили информацию о своей 

деятельности в базу данных НПО. 

Меморандум на главной странице ресурсной базы данных НПО, руководство пользователя, 

Министерство культуры и спорта, 19 февраля 2016 г. Правила предоставления данных об их 

деятельности и формирования базы данных об их деятельности, руководящие принципы в 

соответствии с правилами, а также часто задаваемые вопросы и ответы в базе данных НПО 

утверждаются приказом № 51. Эти материалы предназначены для облегчения работы над 

информационным ресурсом НПО. Для отчетности необходимо получить ЭЦП в центрах 

обслуживания граждан. 

Рассылка информации является альтернативным вариантом для граждан, которые не могут получить 

доступ к данным онлайн.     Количество НПО, представивших отчеты в первый день, 

доказывает, что передача информации через информационные ресурсы не является проблемой для 

НПО. В связи с этим НПО могут предоставлять свою информацию через Информационный центр 

НПО (infonpo.kz).     

 База данных НПО - это информационная база данных, предназначенная для обеспечения 

прозрачности деятельности неправительственных организаций и предоставления им информации о 

населении, а также для использования социальных услуг, грантов и бонусов. 

Какой государственный орган является уполномоченным органом по формированию 

НПО?Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (ДОИ) является 

уполномоченным органом, ответственным за формирование базы данных НПО. Непосредственную 

работу обеспечивает Комитет гражданского общества по делам гражданского общества. 

3. Кто должен предоставлять информацию в базу данных НПО?Согласно пункту 5 статьи 41 Закона 

Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» в форме объединений юридических лиц в 

форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, фонда, объединения 

(союза), а также иных организационно-правовых актов Некоммерческие организации, созданные в 

формах, филиалах и представительствах (обособленных подразделениях) иностранных и 

международных некоммерческих организаций, действующих на территории Республики Казахстан, 

взаимодействуют с неправительственными организациями. alasındağı ежегодно до 31 марта власти в 

области взаимодействия с неправительственными организациями по вопросам их деятельности в 

соответствии с процедурой, утвержденной компетентным органом, в том числе состав активов его 

учредителей (участников), а также предоставляет информацию об источниках и направлениях 

расходования денег. 

В настоящее время Министерство информации и общественного развития работает над обновлением 

определения некоммерческих организаций, которые предоставляют информацию в базу данных 

НПО. 

1. Недавно НПО сообщили, что неправительственные организации разработали новые 

руководящие принципы для их отчетности. Какое решение изменить Правила? 

Новые правила были разработаны с учетом представителей неправительственных организаций с 

целью облегчения предоставления информации компетентному органу. Форма представления 

информации была упрощена - некоторые позиции были исключены и уточнены, разделены на 
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таблицы для удобства заполнения (учредительные документы, бухгалтерские балансы, нормы, 

требующие предоставления, доходы и расходы, связанные с формами налоговой отчетности, которые 

облегчают представление данных. 

2. Когда передавать данные в базы данных НПО? 

3. Данные НПО должны представляться ежегодно ежегодно до 31 марта, каждый год после 

отчетного периода. 

4. В какой форме вы должны предоставить информацию о базе данных НПО? 

Данные Передача данных об их деятельности с НПО является обязательной на казахском и русском 

языках в соответствии с прилагаемой формой (http://infonpo.kz) к правилам (Приказ министра 

культуры и спорта № 51 от 19.02.2016 г.). 

5. Как отправить информацию в базу данных НПО?  

подробности:  

- в электронном виде (в формате Word) до 31 марта каждого года;  

Через интернет-портал НПО (http://infonpo.kz).  

6. Сохраняются ли данные НПО через веб-портал, т.е. возможность предоставлять электронную 

информацию?  

Да, эта функция будет сохранена. Портал НПО infonpo.kz имеет веб-портал для предоставления 

информации в электронном виде. Для регистрации / авторизации веб-портала юридическому лицу 

необходима электронная цифровая подпись (цифровая подпись или сертификат). Вы можете 

обратиться в ближайший центр обслуживания граждан для ЦОН. Для этого: 1) ЭЦП, 2) Устав (на 

двух языках), 3) ИИН учредителья 

При доступе к интернет-порталу http://infonpo.kz база данных НПО может просматривать 

руководство пользователя НПО, где каждый шаг делается для алгоритма работы с порталом.   

9. Какие доументы по бумажном виде должен быть отправлен по почте? 

При представлении информации о деятельности неправительственных организаций в 

Уполномоченный орган неправительственные организации направляют письменное или курьерское 

письмо с информацией о своей деятельности по адресу: 010000, г. Астана, Есильский район, ул. 

Мангилик ел, 8, корпус 15, Республика Казахстан. Комитет по делам гражданского общества 

Министерства информации и  развития.   

10. Есть ли рекомендации по заполнению формы отчетности?  

Рекомендации по предоставлению данных для НПО доступны на infonpo.kz.   

11. Если некоммерческие организации этого года обязаны предоставлять свои данные в прошлом 

году, обязаны ли они представлять этот год?  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» ежегодно 

отчитывается перед уполномоченным органом о своей деятельности.   

12. Обязаны ли филиалы и представительства казахстанских НПО предоставлять данные в базу 

данных НПО?  

Филиалы и представительства казахстанских неправительственных организаций сами не 

предоставляют информацию о своих услугах. Информация о деятельности филиалов и 

представительств казахстанских неправительственных организаций предоставляется «главный 

организации».  

Неправительственные организации должны предоставлять информацию о филиалах и 

представительствах, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, и 

неправительственных организациях (филиалах и представительствах) со своими структурными 
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подразделениями на территории Республики Казахстан в соответствии с Правилами предоставления 

информации о своей деятельности и формирования базы данных.  

Если «главный орган» не предоставляет информацию обо всех филиалах, включая филиалы или 

представительства, которые не предоставляют информацию о проектах, реализованных и 

реализованных в этом году, эта информация не считается полной, и НПО не входит в БД.   

13.  Создана ли информационная база данных НПО после передачи данных и включена ли 

деятельность неправительственных организаций в базу данных НПО? Например, организация была 

создана 10 апреля 2018 года.   

В случае предоставления информации в начале следующего отчетного периода, организация 

включается в базу данных НПО (данные формируются за отчетный период). 14. Как я могу узнать, 

есть ли НПО в базе данных НПО?  

Список НПО, предоставляющих информацию в базу данных НПО, находится на веб-сайте infonpo.kz. 

Этот список будет обновляться по мере поступления.  

15. Какие меры принимаются для отказа в предоставлении информации или предоставлении 

неточной информации?  

Согласно статье 489-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»:  

1. Уполномоченный орган в сфере взаимодействия с неправительственными организациями, 

филиалами и представительствами (обособленными подразделениями) иностранных и 

международных некоммерческих организаций, действующих на территории Республики Казахстан, о 

своей деятельности, в том числе об ее учредителях (участниках), имуществе, формировании денег. 

источники и направления их расходования, а также умышленное или неточное представление 

недостоверной информации;  

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные повторно в 

течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере двадцати 

пяти месячных расчетных показателей или приостановление деятельности на три месяца. 

16. В чем преимущество НПО, когда они находятся в базе данных НПО?   

 Нахождение в базе данных НПО позволяет организациям знакомиться с успешными проектами 

НПО, обмениваться опытом, строить партнерства и партнерства. Кроме того, регистрация данных 

НПО является обязательной для государственных грантов для участия в конкурсе на реализацию 

социальных программ и (или) социальных проектов в рамках государственного социального заказа.  

Утвержденный приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил 

государственных закупок», в соответствии с Постановлением № 648 от 11 декабря 2015 года, 

потенциальные поставщики, потенциальные поставщики, не имеющие данных в «Базе данных 

неправительственных организаций», участвуют в государственных закупках, предусмотренных 

государственным социальным заказом. не будет отправлено. В соответствии с пунктом 3 статьи 6-1 

Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе в Республике Казахстан, 

субсидии и премии неправительственным организациям» субсидии ликвидируются в процессе 

ликвидации, несостоятельного (банкротского) имущества и / или хозяйственной деятельности. 

неправительственные организации, за исключением неправительственных организаций, на основе 

конкурсного отбора неправительственных организаций, включенных в базу данных 

неправительственных организаций.   

17. Улучшена ли процедура предоставления информации в базу данных неправительственных 

организаций?   
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Министерство информации и общественного развития продолжает работу по упрощению процедур 

предоставления данных в базу данных НПО. Также будет разработан вопрос интеграции 

государственных органов с информационными системами и информационной системой «База 

данных НПО», что позволит НПО ежегодно обновлять информацию о деятельности организаций.   

 ПАМЯТКА О БАЗА ДАННЫХ НПО  

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы НПО:  

• Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе в 

Республике Казахстан, грантах и премиях неправительственным организациям»; 

• Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; 

• Приказ министра культуры и спорта от 19 февраля 2016 года «Об утверждении Правил 

предоставления данных о своей деятельности и формирования базы данных о своей деятельности с 

неправительственными организациями». 

Кто должен источником информации для НПО? 

В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих 

организациях» в форме объединений юридических лиц в форме учреждения, общественного 

объединения, акционерного общества, фонда, объединения (союза) и других организационно-

правовых актов некоммерческие организации, созданные в формах, филиалах и представительствах 

(обособленных подразделениях) иностранных и международных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, взаимодействуют с 

неправительственными организациями ежегодно, до 31 марта, в порядке, утвержденном 

уполномоченным органом в области сотрудничества с неправительственными организациями, 

информация о его учредителях (участниках), составе активов, источниках формирования денег и 

направлениях расходов. 

Как отправить данные в базу данных НПО: 

По форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 19 

февраля 2016 года № 51 (www.din.gov.kz/rus/pravovaya_baza/prikazy) на казахском и русском языках 

ежегодно, до 31 марта, каждый год после отчетного периода. 

Неправительственные организации будут иметь возможность предоставлять данные через интернет-

портал http://infonpo.kz. На интернет-портале вы можете зарегистрироваться с помощью ключа ЭЦП 

(сертифицированного публичного бухгалтера) в Центре обслуживания граждан.  При доступе к 

интернет-порталу НПО http://infonpo.kz НПО могут ознакомиться с Руководством пользователя, в 

котором представлен пошаговый алгоритм работы с порталом. Ввод данных в базу данных, так как 

отчетным периодом является календарный год, предшествующий году.  

  Административная ответственность: 

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусматривает 

административную ответственность за непредоставление или своевременность НПО информации, а 

также за предоставление неточной или недостоверной информации. (Статья 489-1: в соответствии с 

пунктом 1 - сделать предупреждение, в соответствии с пунктом 2 - за повторные действия - влечет за 

собой штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей или приостановление 

деятельности на три месяца).    

  

 

«Атырау облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру» гратн тақырыбы бойынша оқуға ең 

көп қатысты тақырыптар рейтингі 
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№ Оқыту тақырыптары Рейтинг балы 

(5-тен 10 балла 

аралығы) 

1 

 

Грант түрлері 5 

2 Басым бағыттары 7 

3 Өтінім тольыру мақсатында жиі жібереілетін қателер, 

оларды болдырмау жолдары 

5 

4 Жоба қалай жазылады? 8 

5 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа өтінім тапсыру 

үлгісі 

8 

6 Конкурсқа қатысуға мына бағыттар бойынша жарғылық 

мақсаттарға сәйкес қызметі жүзеге асыратын әлеуметтік 

өнім берушілер жіберіледі 

10 

7 Техникалық ерекшеліктердің әлеуетті өнім берушілерінің 

ұсынған бағалау, өлшем шарттары 

9 
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