
 

 

                    

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Адамгершілік» қоғамдық қоры  

Гранттың тақырыбы: «Атырау облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында халықтың құқықтық сауаттылығын 

арттыру бойынша іс-шаралар өткізу» 

Грант сомасы: 3 142 000 (үш миллион бір жүз қырық екі мың) теңге 

  

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз  
 

1 міндет. Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін (консультациялар, өтініштер, шағымдар) жүгінуі үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру кабинеттерін ашу. 

1 іс-шара. Тұтынушылардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін (консультациялар, өтініштер, шағымдар) жүгінуі үшін тегін 

заңгерлік кеңес беру кабинеттерін ашу «ЗАҢ clinic» жобасы.  

Тұтынушылардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін (консультациялар, өтініштер, шағымдар) жүгінуі үшін тегін заңгерлік кеңес 

беру   кабинеттерін ашу «ЗАҢ clinic» жобасы. Жоба сәуір айында басталып қараша айына дейін жалғасын табуда. Қабылдау әр аптаның 

бейсенбі күні сағат 9:00 ден 18:00 ге дейін жүргізілді. Аптаның 5 күнінде 7 сағаттық телефон арқылы онлайн кеңес беру де іске 

қосылды.  Жоба аясында қазақ және орыс тілдерінде 1150 дана бетше дайындалып, өрмекші Х баннер шығарылды. Осы уақытқа дейін  

Атырау  облысының 300 тұрғынына құқықтық көмек көрсетілді.Кеңеске жазылып, моральдық-материалдық шығын өтеуге арызданғысы 

келген азаматтардың бәріне шағым хат жазуға көмек берілді, және басым жағдайда шағым хатпен нарызы жерге барып, сотқа 

жүгінетіндерін айтқанда, жауапкерлер  сотқа жеткізбей мәселені екеу ара шешті. Және де, кеңеске жазылған азаматтарға заңгер 

көмегінсіз-ақ шағым хат жаза алатындықтары, оны қалай жаза алатындары және сотқа қалай бере алатындықтары айтылды және 

көрсетілді.   Жалпы, кеңес алуға жазылған халықтың сұрақтарының басым бөлігі кеңес беру, бағыт-бағдар көрсетумен шешілді. 

2 міндет. БАҚ және интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы халықты 

     ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету. 

        1 іс-шара. БАҚ және интернет арқылы тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың мемлекет құрған тетіктері туралы халықты 

ақпараттық ағартуды қамтамасыз ету. 

«Сахара», «Прикаспийская коммуна», «Атырау» газеттеріне жалпы саны 13 болатын жоба жөнінде ақпарат таратылды. 

Инстаграмдағы million.kz парақшасында жарнама берілді. Өйткені, қазіргі таңда барлық адамдар газет-журналдан көрі әлеуметтік 

желіні көп оқиды, сол жерден барлық ақпарат алады. Ал жоғарыда аталған парақша Атырау облысы халқының арасындағы оқырманы 

56 мыңнан асатын, көп тұрғын қарайтын парақша болып табылады.Сол себептен хабарламаны сол парақшаға бердік.    «Caspian 

News» телеарнасында 26шілде күні «Азаматтарға құқықтық қолдау көрсету» тақырыбында  және 17 қазан «Қазақстан-Атырау» 
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телеарнасында «Назар»хабарына тікелей эфирге шықты. Жалпы грант туралы, тұтұнушылар құқығын қорғау туралы тұрғындарға 

түсінік берді, тікелей эфир сұрақтарына жауап берді.   

Сілтеме «Қазақстан -Атырау»: 
https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__[0]=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms
4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-
sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-
WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-
jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R 

Сілтеме «Caspian News»:  
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__[0]=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-
4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y
1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-
QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4c
Wdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-
L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R 

Facebook парақшасы жасақталып,  «Адамгершілік» қоғамдық қорының арнайы сайты ашылды. 

3 міндет. Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау саласында жаттықтырушы-сарапшыны тарту 

            1 іс-шара. 8 айда 4 рет әр түрлі құқықтық саладағы мамандардың тартылуымен тұтынушылық құқық бағытында кездесулер 

өткізілді. Шара аясында тұтынушылардың құқықтарын қорғау бағытында тренерлер, уәкілетті органдар, заңгерлер тегін құқықтық кеңес 

берді.Қазақ және орыс тілдерінде 150 дана брошюра, 100 дана блокнот, 100 дана қалам, ұйымдастырушылар мен жаттықтырушыларға 6 

дана бейдж  шығарылады. Сонымен қатар (3*2) баннер және өрмекші Х баннер  дайындалады. Семинар өткізу үшін арнайы зал жалға 

алынады. 

Шара аясындағы 1 семинар тренинг 21 маусым күні  «Инфинити плаза» қонақ үйінің конференцц залында өткізілді. Тартылған 

сарапшылар: Атырау облысы бойынша тұтынушылардың құқын қорғау комитеті басшысы Дюсемалиева Н.М., Атырау облысы бойынша 

адвокаттар коллегиясының төрйымы Умарова А.К. Тренингке атырау облысы бойынша  27 адам қатысты.  Семинарда тұтынушы құқығы 

туралы кеңінен таныстырылып,тұтынушылық құқықты қорғау жөнінде презентация көрсетіліп,  қатысушылар сұрақтарына жауап берілді.  

Екінші семинар-тренинг 16 тамыз күні «Инфинити плаза» қонақ үйінің «Бостон» конференц залында өз жалғасын тапты. Бл семинарға 

тартылған сарапшылар: ҚР Ұлттық Банкінің Атырау облысы бойынша филиалының Қаржы ұйымдарын бақылау және қаржылық 

қызметтердің тұтынушылардың құқықтарын қорғау бөлімінің басшысы А.Кабесов, Атырау облысы бойынша адвокаттар коллегиясының 

төрайымы А.Умарова. Бұл семинардың  басты тақырыбы алдыңғы семинарда үлкен сұраныс тудырған - қаржылық ұйымдардың және 

https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__%5b0%5d=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__%5b0%5d=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__%5b0%5d=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__%5b0%5d=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/sergey.alpatanov/videos/1185386621662394/?__xts__%5b0%5d=68.ARCXX4kTaYC2EaLzkSiYFqdNQk5HjxLHdT1kRTmc4QBE2VsRNSVSms4v0yeeUfPBPUg3YCt-WGu2kKqX0WKzXi0e1mLalco3hteBCANYjOGZDThfYXkIs5U5BVE8b7uc4YEdl7-dw6rZseRSPspP-sYNd8bbFvXV7dgHpqHkzlLdhN34VRO3mz1Klfk_qutcJ7QVjpG8EriEckQ5QpvuCCFMDcW-ES9sThy-WK2Hmqa70v_Eggu0egKDDqWFJWc4oQjjcOaFSluu3ojxQCPqGCL5WY1e1gC3y336Kig2okHqkHcVtzq-jd8OSLHng7HSgbXGMZntLxnhdELQIWMdS5B374ExrZwZ&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/2292333477468826/?__xts__%5b0%5d=68.ARA3w5y3cFo0MSEl_0u1-vLHhd03vCg5I-4XrqbIu65qFklOcoz3YADhyerlHhn2WK1o1c1flgS6vdKuhWtPjxDpBUI_zMQzWoJvawHIl9Q6UbzXULP93sIqUY_05Y7Nz8aKm3HiUkFgCJ9UGbppl5h8OupZwrw2Y1MJtsM1s3pQTv6W9JsC9FkkCBd7ENp91cgbqp-c0buBfvNWO1VlZdYu6KAKdeO8SkV1rDU8y4ne7aWI5huVF-QYq18KA6OZd3HVOplYTTul7ydjNm8lGuC8Rb4brGXn58PyPY9vU5iIor26mDZF_aRgEcJ40pobi05Yad2arD7kZrNC7lLGa_bgdAMNPc9MigA5bKfRuG2wGGOVQ4cWdr76axNA9tQ06ovsNbycODyIOvJjf6mm0KViMqCBQh2Uc8hR283cLe_jqgnJO9S6qMvMjwgqjYLXe6p0phvnBGxc0L0tctaZQ-L6oYxN5du2XNY4muT3cMg_6_5YuD_u_AnFlBcos4k&__tn__=H-R
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екінші дәрежедегі банктердің қызметін тұтынушылықпен, несие алу барысындағы қаржылық құқықтарын қорғаумен байланысты болды. 

Ұлттық банк өкілі несие рәсімдеу кезінде тұтынушы ретінде нені білу керектігін, және несиені өтей алмаған жағдайда өз құқықтарын 

қандай механизмдермен жүзеге асыру мүмкін болатынын ашып түсіндірді. Спикер А.Умарова банкілік комиссияларды қайтару жөніндегі 

сот тәжірибесі, тұтынушылық құқықты қорғау үшін сотқа жүгіну процедуралары туралы толық түсінік берді. Семинарға 25 адам қатысты. 

Соның ішінде, кәсіби заңгерлер қызығушылықпен қатысып, оң пікірлерін білдірді. 

Сілтеме тікелей-эфир: https://web.facebook.com/sara.zhumakulova/videos/2305688123093604/ 

Үшінші семинар-тренинг 25 қараша күні «Белуга» қонақ үйінің конференц-залында өтті. Семинар-тренинг сарапшылары: ҚР Ұлттық 

Банкінің Атырау облысы бойынша филиалының өкілі Н.Ажигалиев, Атырау облысы бойынша адвокаттар коллегиясының төрайымы 

Умарова А.К.  

Семинарға қатысушылар тарапынан жылдам ақша беретін қаржы ұйымдары мен микроқаржы ұйымдарынан алған несиелерін қайтара 

алмай, өсімінің ұлғайып кеткені туралы, олардың алимент немесе атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақы алатын есепшоттарын жылдам ақша 

ұйымдарымен инкасса қойылып, ақшаларының ұсталып қалып отырғаны туралы шағымдары айтылды. Ұлттық Банк өкілі тарапынан 

олардың жеке-жеке шағымдары алынып, Ұлттық Банктың араласуымен оларға құқықтық көмек көрсету жолдары қарастырылды. 

Қатысушылар тарапынан сот орындаушыларының есепшоттарын бұғаттап тастауы, соның ішінде, алимент, жәрдемақы алатын 

есепшоттарын бұғаттау туралы айтылды. Бұған спикер А.Умарова толықтай түсінік беріп, сот орындаушыларының әрекеттерінің 

заңсыздығы түсіндірілді, Қор заңгерлерімен оларға жеке-жеке кеңестер берілді. Семинар соңынан жекелеген қатысушылардың 

проблемалары бойынша Атырау облысы жеке сот орындаушылар өңірлік палатасына, Әділет Департаментіне және жеке сот  

орындаушыларына телефон шалынып, азаматтарға нақты құқықтық көмектер көрсетілді. Семинарға 25 адам қатысты. 

Төртінші семинар 27 қараша күні «Белуга» қонақ үйінің конференц-залында өткізілді. Семинарға тартылған сарапшылар: ҚР Ұлттық 

Банкінің Атырау облысы бойынша филиалының өкілі Н.Ажигалиев, Атырау облысы бойынша адвокаттар коллегиясының төрайымы 

Умарова А.К. Алдыңғы семинар-тренингке қатысушы әйел адамдар мен көп балалы аналар тарапынан АӘК (атаулы әлеуметтік көмек) 

туралы сұрақтардың көптеп туындауына байланысты бұл семинарға қосымша  Атырау қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар 

және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі маманы Ж.Сидалиева тартылды. Жалпы спикерлермен тұтынушылар құқықтары туралы толық 

баяндама жасалып, тұтынушылық құқықтарын қорғау механизмдері түсіндірілді. Қатысушыларға арнайы жасақталған презентациялар 

көрсетілді. Бұл семинарға сутденттер де қатысып, белсенділік танытты. Көп балалы аналар тарапынан Атырау қалалық жұмыспен қамту, 

әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі тарапынан оларға төленген АӘК-ті қайтару туралы талаптар қойылып 

отырғанын және оларға өз еркімен бас тарту туралы арыздар жаздыртып отырғаны туралы шағымдар айтылды. Бұлар бойынша бөлім 

https://web.facebook.com/sara.zhumakulova/videos/2305688123093604/
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маманы Ж.Сидалиева заң тұрғысынан түсінік берді. Бірақ ол жауапқа қанағаттанбаған аналардың шағымдарын Қор заңгерлері тыңдап, 

төленген атаулы әлеуметтік көекті кері қайтару туралы талаптың заңсыздығын түсіндіріп, ҚР-сы Еңбек және Әлеуметтік Қорғау 

Министрлігіне ұсыныс жолдауға уәде берді. (Кейіннен жолданды). Семинарға 25 адам қатысты. 

Сілтеме Caspian news каналы: https://web.facebook.com/watch/?v=729336510898021 

Атырау телеарнасы: https://atyrautv.kz/kz/news/society/zangerden-tegin-kenes-video?_utl_t=fb&fbclid=IwAR0waroqnVLMkfZK1ILhg55p-

xz1Pq4baAI_Zbw6KiSaq9pQnBMOyP9zddg 

4 міндет. Жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы  

           1 іс-шара. 8 ай бойы грант бойынша жүзеге асырылған жоба бойынша пресс брифинг өткізілді. Пресс-брифингке БАҚ өкілдерін 

қосқанда 25 адам қатысты. Грант аясында 300 адамға тегін құқықтық көмек берілгені, әр аптаның бейсенбі күні Азаматтық Орталық 

ғимаратында «Заң Клиник» кеңес беру кабинетінің жұмысы, онда кеңес берілген адамдардың оң пікірлері жария етілді. Құқықтық кеңес 

берілген тұрғандырдар ішіндегі құқықтары нақты қорғалған адамдар мысалында грант жетістіктері баян етілді. Облыстың 4 ауданында 

халыққа көшпелі түрде «Заң клиник» кабинеті аясында құқықтық кеңестер берілгені жария етілді. Атырау қаласы тұрғындарына әр 

саладағы тұтынушылық құқықтарын қорғау мәселелері бойынша «Өз құқығыңды біл» тақырыбында 4 семинар өткізілгені, онда көтерілген 

мәселелер брифинг қатысушыларының талқысына салынды. 1 сағат уақытқы созылған пресс-брифинг қызықты өтіп, көптеген сұрақтар 

туындап, қатысушылар оларға кеңінен жауаптар алды. Пресс-брифинг туралы «Қазақстан-Атырау» телеарнасына сұхбат берілді. Грант 

қаражаты  қандай мақсаттарға, қалай жұмсалғаны туралы есеп берілді. 

Семинар,тренинг,дөңгелек үстел, форум және т.б сияқты оқыту және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын сипаттау кезінде кестені 

толтыра отырып қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

  

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы

) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған іс-

шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары бар 

№___ қосымша 

1.  «Өз 

құқығыңды 

біл»  

21 маусым Атырау 

қаласы. 

Инфинити 

27 - Атырау облысы 

бойынша 

тұтынушыларды

Семинар толықтай 

орындалды 

Семинар-тренинг 

тізімі; 

Қатысушылар 

https://web.facebook.com/watch/?v=729336510898021
https://atyrautv.kz/kz/news/society/zangerden-tegin-kenes-video?_utl_t=fb&fbclid=IwAR0waroqnVLMkfZK1ILhg55p-xz1Pq4baAI_Zbw6KiSaq9pQnBMOyP9zddg
https://atyrautv.kz/kz/news/society/zangerden-tegin-kenes-video?_utl_t=fb&fbclid=IwAR0waroqnVLMkfZK1ILhg55p-xz1Pq4baAI_Zbw6KiSaq9pQnBMOyP9zddg
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семинар-

тренинг өткізу 

плаза конақ 

үйі. 

«Бостон» 

конференц 

залы. 

ң құқын қорғау 

комитеті 

басшысы 

Дюсемалиева 

Н.М. 

Атырау облысы 

бойынша 

адвокаттар 

коллегиясының 

төрайымы 

Умарова А.К. 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

Фотосуреттер; 

Тарату 

материалының 

(блокнот, қалам) 

көшірмесі; 

Кері байланыс 

сауалнаманы 

талдау; 

Баспасөз парағы; 

Іс-шара туралы 

басылымдар; 

Қатысушылардың 

пікірлерінің 

көшірмелері; 

Тренердің 

презентациясы; 

Таратылған 

брошюра 

көшірмесі; 

Өрмекші Х 

баннер; 

 

2.  «Өз 

құқығыңды 

біл»  

семинар-

тренинг өткізу 

16 тамыз  Атырау 

қаласы. 

Инфинити 

плаза конақ 

үйі. 

«Бостон» 

25 - ҚР Ұлттық 

Банкінің Атырау 

облысы 

бойынша 

филиалының 

Қаржы 

Семинар толықтай 

орныдалды 

Семинар-тренинг 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

саны; 

Қатысушылар 

тізімі; 

Семинар-тренинг 
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конференц 

залы. 

ұйымдарын 

бақылау және 

қаржылық 

қызметтердің 

тұтынушыларды

ң құқықтарын 

қорғау бөлімінің 

басшысы 

А.Кабесов 

Атырау облысы 

бойынша 

адвокаттар 

коллегиясының 

төрайымы 

Умарова А.К. 

бағдарламасы; 

Фотосуреттер; 

Тарату 

материалының 

(блокнот, қалам) 

көшірмесі; 

Кері байланыс 

сауалнаманы 

талдау; 

Баспасөз парағы; 

Іс-шара туралы 

басылымдар; 

Қатысушылардың 

пікірлерінің 

көшірмелері; 

Тренердің 

презентациясы; 

Таратылған 

брошюра 

көшірмесі; 

Өрмекші Х 

баннер; 

 

3.  «Өз 

құқығыңды 

біл»  

семинар-

тренинг өткізу 

 25 қараша Атырау 

қаласы. 

Белуга конақ 

үйінің 

конференц 

залы. 

25 - ҚР Ұлттық 

Банкінің Атырау 

облысы 

бойынша 

филиалының 

өкілі 

Н.Ажигалиев 

Семинар толықтай 

орныдалды 

Семинар-тренинг 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

саны; 

Қатысушылар 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

Фотосуреттер; 
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Атырау облысы 

бойынша 

адвокаттар 

коллегиясының 

төрйымы 

Умарова А.К. 

 

Тарату 

материалының 

(блокнот, қалам) 

көшірмесі; 

Кері байланыс 

сауалнаманы 

талдау; 

Баспасөз парағы; 

Іс-шара туралы 

басылымдар; 

Қатысушылардың 

пікірлерінің 

көшірмелері; 

Тренердің 

презентациясы; 

Таратылған 

брошюра 

көшірмесі; 

Өрмекші Х 

баннер; 

 

4.  «Өз 

құқығыңды 

біл»  

семинар-

тренинг өткізу 

 27 қараша Атырау 

қаласы. 

Белуга конақ 

үйінің 

конференц 

залы. 

25 - ҚР Ұлттық 

Банкінің Атырау 

облысы 

бойынша 

филиалының 

өкілі 

Н.Ажигалиев 

Атырау облысы 

бойынша 

Семинар толықтай 

орныдалды 

Семинар-тренинг 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

саны; 

Қатысушылар 

тізімі; 

Семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

Фотосуреттер; 

Тарату 

материалының 
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адвокаттар 

коллегиясының 

төрйымы 

Умарова А.К. 

Атырау қалалық 

жұмыспен 

қамту, 

әлеуметтік 

бағдарламалар 

және азаматтық 

хал актілерін 

тіркеу бөлімі 

маманы 

Ж.Сидалиева 

 

(блокнот, қалам) 

көшірмесі; 

Кері байланыс 

сауалнаманы 

талдау; 

Баспасөз парағы; 

Іс-шара туралы 

басылымдар; 

Қатысушылардың 

пікірлерінің 

көшірмелері; 

Тренердің 

презентациясы; 

Таратылған 

брошюра 

көшірмесі; 

Өрмекші Х 

баннер; 

 

5.  Қорытынды 

есеп беру 

пресс-брифинг  

28 қараша Атырау 

қаласы. 

М.Өтемісов 

көшесі, 88.  

20 - - Толықтай 

орындалды 

Қатысушылар 

тізімі; 

Брифинг 

бағдарламасы; 

Пресс релиз; 

Фото; 

Іс-шара туралы 

басылымдар; 
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Қатысушылардың 

пікірлерінің 

көшірмелері; 

Кері байланыс 

сауалнамаларын 

талдау; 

Тренерлер 

презентациясы; 

 

 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 

Атырау облысынын тұрғындарына арналған тегін құқықтық кеңес беру, әр тұрғын кез-келген 

жағдайда өзінің құқықытары мен міндеттерін білуіне мүмкіндік жасау, заңға қайшы әрекеттерді 

жасаудың алдын алуға үйрету, өзіндік әлеуметтік мәртебесін анықтауға, қоғамнан өз орнын табуға 

ықпал ету, мәселелердің заң шеңберіндегі шешімін табуға жәрдемдесу. 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Қаржыландыру аяқталғаннан кейін де қызмет одан әрі жалғастырылатын болады және нәтижелер 

одан әрі насихатталатын болады.Елбасы саясатына сәйкес, демократиялық ашық қоғамдағы адам 

құқықтары мен бостандықтарын сақтау тетіктерін іске асыру күшейтіледі. Атырау облысындағы 

азаматтардың құқықтық сауаттылығы жетілдіріліп, құқықтық мемлекет орнату жолында Атырау 

өңірі тұрғындарының үлесі артады. Азаматтардың ҚР заңдарын білуі, өз құқықтарын білуі және 

қорғау алуы, өзінің және өзгенің міндеттерін білуі, ойланбай жасалынатын іс әрекеттерден 

қорғану, екінші тұлғаның қылмыстық әрекетке бармауына ықпал етуге көмектеседі. 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 



10 

 

 
 

Адамдардың 

бұзылған 

құқықтарын 

қорғау үшін 

(консультацияла

р, өтініштер, 

шағымдар) 

жүгінуі үшін 

тегін заңгерлік 

кеңес беру 

кабинеттерін 

ашу. 

Тұтынушылардың 

бұзылған 

құқықтарын қорғау 

үшін 

(консультациялар, 

өтініштер, 

шағымдар) жүгінуі 

үшін тегін заңгерлік 

кеңес беру 

кабинеттерін ашу. 

«ЗАҢ clinic» жобасы 

Кеңес алуға жазылған 

азаматтарды тіркеу журналы; 

Кеңес беру кабинетінің 

жұмысын талдау; 

Шағымдарды қарау 

нәтижесін талдау; 

Тұтынушылардың пікірі; 

Қанағаттанушылық деңгейін 

талдау; 

Қазақ және орыс тілдерінде 

шығарылған бетшелер; 

 

БАҚ құралдарына 

материалдар дайындау; 

БАҚ құралдарында жоба 

туралы шығарылған 

материалдар; 

Кеңес беру кабинетіне 

жүгінген азаматтар; 

Аптаның 5 күнінде телефон 

арқылы кеңес беру; 

Өнімдерге 

индикаторлар 
Кеңес алуға 

жазылған 

азаматтарды 

тіркеу журналы; 

Шағымдарды 

қарау нәтижесін 

талдау; 

Тұтынушыларды

ң пікірлері 

Қанағаттанушыл

ық деңгейін 

талдау; 

Қазақ және орыс 

тілдерінде 

бетшелер 

(листовка) 

шығару; 

Өрмекші Х 

баннер 

 

 

 

 

 

 

 

Нәтижелерге 

индикаторлар 

 

Берілген 

кеңестердің 

Өнімдерге 

индикаторлар 
Кеңес алуға 

жазылған 

азаматтарды 

тіркеу 

журналы; 

Шағымдарды 

қарау 

нәтижесін 

талдау; 

Тұтынушылард

ың пікірлері 

Қанағаттанушы

лық деңгейін 

талдау; 

Қазақ және 

орыс 

тілдерінде 

бетшелер 

(листовка) 

шығару; 

Өрмекші Х 

баннер 

 

 

Нәтижелерге 

индикаторлар 

 

Берілген 

кеңестердің 

жалпы саны 
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жалпы саны 

Кеңес алуға 

жазылған 

азаматтарды 

тіркеу 

журналының 

көшірмесі 

Кеңес беру 

кабинетінің 

жұмысын талдау 

Кеңес беру 

кабинетінің 

жұмыс уақыты 

Шағымдарды 

қарау нәтижесін 

талдау 

Тұтынушыларды

ң пікірі 

Қанағаттанушыл

ық деңгейін 

талдау 

Таратылған 

бетшелердің 

саны 

Өрмекші Х 

Кеңес алуға 

жазылған 

азаматтарды 

тіркеу 

журналының 

көшірмесі 

Кеңес беру 

кабинетінің 

жұмысын 

талдау 

Кеңес беру 

кабинетінің 

жұмыс уақыты 

Шағымдарды 

қарау 

нәтижесін 

талдау 

Тұтынушылард

ың пікірі 

Қанағаттанушы

лық деңгейін 

талдау 

Таратылған 

бетшелердің 

саны 

Өрмекші Х 
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баннер 

 

 

 

 

баннер 

 

 

 

 

 

БАҚ және 

интернет 

арқылы 

тұтынушыларды

ң құқықтарын 

қорғаудың 

мемлекет құрған 

тетіктері туралы 

халықты 

ақпараттық 

ағартуды 

қамтамасыз ету 

БАҚ және интернет 

арқылы 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғаудың мемлекет 

құрған тетіктері 

туралы халықты 

ақпараттық ағартуды 

қамтамасыз ету 

БАҚ құралдары арқылы 

«Сахара», «Айқын», 

«Прикаспийская коммуна», 

«Атырау» газеттері; 

Қазақстан-Атырау 

телеарнасы, -Атырау 

облысының тұрғындар 

арасында белсенді 

әлеуметтік желі 

парақшалары) халық 

арасында шешілмей жүрген 

өзекті сұрақтарға жауап 

беру; 

бейне-роликтер, таратпа 

материалдар шығару;  

Қазақстан Атырау 

телеарнасына жоба жөнінде 

сұхбат, ақпарат беру;. 

Facebook парақшасында 

тікелей эфир арқылы 

кеңестер беру; 

«Адамгершілік» қоғамдық 

қорының арнайы саитын 

жасақтау; 

БАҚ құралдарына 

материалдар дайындау; 

БАҚ құралдарында жоба 

туралы шығарылған 

материалдар; 

 

Басылымдардың 

болуы 

Медиа 

жоспардың 

болуы 

Орналастырылға

н материалдар 

саны  

Басылымдарды

ң саны 

Медиа 

жоспардың 

болуы 

Орналастырыл

ған 

материалдар 

саны 

Тренинг өткізу 

үшін адам 

құқығын қорғау 

«Өз құқығыңды біл» 

семинар-тренинг 

өткізу 

Семинар-тренинг тізімі; 

Қатысушылар тізімі; 

Фотосуреттер; 

Баспасөз парағы мен Іс шара 

туралы БАҚ-тағы 

Семинар-

тренинг саны 

Семинар-

тренинг тізімі 
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саласында 

жаттықтырушы-

сарапшыны 

тарту 

Тарату материалдары; 

Қатысушылардың пікірлері; 

Тренрлердің 

презентациялары; 

басылымдар; 

 

Қатысушылар 

тізімінің болуы 

Семинар-

тренинг 

бағдарламасы  

Фотосуреттер 

Тарату 

материалының 

(блокнот, қалам) 

көшірмесі 

Кері байланыс 

сауалнамаларын

ың болуы 

Баспасөз парағы 

мен БАҚ-тағы 

басылымдар 

Іс-шара туралы 

басылымдар 

Қатысушыларды

ң пікірлері 

Тренерлердің 

презентациялар

ы  

Семинар-

тренинг саны 

Қатысушылар 

тізімі 

Қатысушылар 

саны 

Семинар-

тренинг 

бағдарламасы  

Фотосуреттер 

Тарату 

материалының 

(блокнот, 

қалам) 

көшірмесі 

Кері байланыс 

сауалнаманы 

талдау  

Баспасөз 

парағы мен 

БАҚ-тағы 

басылымдар 

Іс-шара туралы 



14 

 

 
 

Қазақ және орыс 

тілдерінде 

брошюра 

шығару 

Ұйымдастыруш

ылар   

мен 

жаттықтырушыл

арға арнап 

бейдж дайындау 

Баннер (3*2 

көлемінде) 

Өрмекші Х 

баннер 

басылымдар 

Қатысушылард

ың пікірлерінің 

көшірмелері 

Тренерлердің 

презентациялар

ы  

Таратылатын 

брошюраларды

ң саны 

Дайындалған 

бейдж саны 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде 

қамтылған халық саны 

425 427 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін тікелей 

бенефициарлардың саны 

50 50 

мемлекеттік емес секторды білдіретін әлеуметтік 

жобаны іске асыруға тартылған серіктестердің 

саны (бар болса) 

21 21 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: Әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде қамтылған халық саны жоспар 

бойынша 425  болды. Жоба іске асқаннан кейін іс жүзінде 427 адам қамтылды. Жоба тек тұтынушылық құқық негізіндегі сұрақтарды 

қамтыды, ал бізге басқа да құқықтық бағыт бойынша жүгінген халық көп болды. Және де жоба аясында жарнама аз болды, өйткені смета 
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бойынша жарнамаға ақша салынбады. Жоба аясында медиа жоспар бойынша радиоға хабрландыру беру жоспарланған болатын, алайда 

Атырау қаласы тұрғындары арасында радио тыңдау кеңінен таралмағандықтан, және жаңадан ашылған «Caspian news» телеарнасымен 

тығыз жұмыс жасалғандықтан, радио арқылы хабарландыру берілмеді. 

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Несие алып, төлей алмаған 

А.Кенжебаеваның бере жақ сомасы азайтылды, Дұрыс қондырылмаған су құбырлары үшін зардап шеккен зейнеткер Б.Багаутдиновке ЖКХ 

су құбырларын ауыстырып берді, сапасыз тауар сатып алып, ол денсаулығына зиян келтірген тұтынушы Ж.Ундесиноваға моральдік шығын 

төленді, жеке сот орындаушы тарапынан қателікке жол беріліп,  зиян шеккен А.Уайсоваға моральді шығын төленді, сапасыз медициналық 

қызмет көрсету салдарынан дәрігерлердің немқұрайлығынан зардап шеккен Р.Талиповаға моральді және қаржылай шығыны төленді, 

Ж.Кашкеновке 800 000 тенге көлемінде моральдік залал өндірілді, сапасыз тауар сатып алған Джуманова Гүлираға ақшасы қайтарылып 

берілді, А.Асқароваға еңбек дауы бойынша заңсыз ұсталған еңбекақысы қайтарылды, Жумабаева Жанарға заңсыз ұсталған салық жөнінде 

сотқа жазылған арызы өндіріліп берілді. Бұның бәрі фактілер және біздің басты мақсатымыз: әр тұрғын кез-келген жағдайда өзінің 

құқықтары мен міндеттерін білуіне мүмкіндік жасау, заңға қайшы әрекеттерді жасаудың алдын алуға үйрету, өзіндік әлеуметтік мәртебесін 

анықтауға, қоғамнан өз орнын табуға ықпал ету, мәселелердің заң шеңберіндегі шешімін табуға жәрдемдесуге қол жеткіздік деп айта 

аламыз. Мақсатқа қол жеткізу туралы дәлел – ол қол жеткізілген индикаторлар және құқықтары мен заңды мүдделері іс жүзінде қорғалған 

адамдар.   

 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе ішінде болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жоба 

аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу 

дәрежесі): 

«Табыс тарихы» -бұл әлеуметтік жоба қандай да бір нақты жеке жағдайда қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы 

(нақты қызмет алушының өмірінде); 

Кеңес алуға жүгінген азаматша Р.Талипова өзінің дәрігерлер тарапынан немқұрайдылыққа ұшырағанына шағымданып, кеңес 

сұраған болатын.  Кеңес берумен бірге, азаматшаға Атырау облысы бойынша Қоғамдық денсаулық сақтау Департаментіне    арыз 

дайындап берілді. Арыз мемлекеттік органға қарауға жолданып, қарау нәтижесімен, медициналық қызмет көрсету барысында 

кемшіліктерге жол берілгені анықталып, медицина ұйымдары қызметкерлерінің жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарланды.  

Осының негізінде, бүгінгі күні азаматша Р.Талипованың атынан сотқа медициналық ұйымдардан моральдық залал өндіру туралы 

талап арыз дайындалуда.    

 

 



16 

 

 
 

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бойынша статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну сәтінде): 

 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жобаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

427 125 302 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жобаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

427 - 20 50 65 5 110 80 15 15 67 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жобаға қатысушылар 

саны, барлығы 
13- 16 жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 

59 жас және одан 

жоғары 

427 - 14 15 35 230 124 9 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

  көрсетілген нысаналы топтармен әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алынған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді 

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)):  Жоба аясында 300 адам тегін заң кеңесін алды, 127  адам 

«Тұтынушылардың негізгі құқығы» тақырыбында семинар-тренингке қатысты. Жалпы саны 427 Атырау облысы тұрғындары 

қамтылды. Бұл дегеніңіз кемінде 400 ден аса адам өз құқықтары, соның ішінде тұтынушылық құқықтары туралы біледі, және 400 
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ден аса Атырау облысы тұрғындары құқықтық сауатты, және өз құқықтарын кез-келген жерде және кез-келген жағдайда қорғай 

алатындығын білдіреді. Және өзгелердің, әсіресе өз отбасыларының  құқықтары бұзылмауын қадағалай алады.  

 жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы 

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі): Жоба арқылы Атырау облысынын тұрғындары тегін құқықтық кеңес ала алды, әр 

тұрғын кез-келген жағдайда өзінің құқықытары мен міндеттерін білуіне мүмкіндік жасалды, заңға қайшы әрекеттерді жасаудың 

алдын алуға үйретілді, өзіндік әлеуметтік мәртебесін анықтауға, қоғамнан өз орнын табуға ықпал ету, мәселелердің заң шеңберіндегі 

шешімін табуға жәрдемдесілді. 

 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: Қаржыландыру аяқталғаннан кейін де қызмет одан әрі 

жалғастырылатын болады және нәтижелер одан әрі насихатталатын болады.Елбасы саясатына сәйкес, демократиялық ашық 

қоғамдағы адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау тетіктерін іске асыру күшейтіледі. Атырау облысындағы азаматтардың 

құқықтық сауаттылығы жетілдіріліп, құқықтық мемлекет орнату жолында Атырау өңірі тұрғындарының үлесі артады. Азаматтардың 

ҚР заңдарын білуі, өз құқықтарын білуі және қорғау алуы, өзінің және өзгенің міндеттерін білуі, ойланбай жасалынатын іс 

әрекеттерден қорғану, екінші тұлғаның қылмыстық әрекетке бармауына ықпал етуге көмектеседі. 

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың 

үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, 

өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр?  

Атырау облысы бойынша адвокаттар коллегиясымен тұрақты түрде тығыз жұмыс жасалды. Себебі, құқықтары бұзылған адамдарға 

алғашқы кеңестер берілгеннен кейін, олардың ішіндегі осал топқа жататын азаматтарға тегін сотқа қатысу көмегін көрсету үшін одан 

әрі адвокаттарға жолданып отырды. Сонымен қатар, тұтынушылық құқықтарға қатысты емес сұрақтармен, мысалы, қылмыстық, 

әкімшілік істер бойынша кеңес алуға келген азаматтар тегін адвокаттық көмек көрсететін адвокаттарға Адвокаттар коллегиясы арқылы 

жолданып отырды. 

Атырау қалалық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімімен тығыз байланыс 

орнатылды. Өйткені, бірнеше семинарда осы бөлімнің жұмысына, әлеуметтік қолдау мәселелеріне қатысты халықтың сұрақтары көп 

болды.  Өйткені кеңес алуға жүгінген халықтың проблемалық мәселелерінің көп бөлігі осы органның қызметімен байланысты болды. 

Осы органдармен жұмыс халыққа мемлекеттің оларға қалай көмек бере алатындарын ұғындырды, азаматтардың мемлекетке деген 

сенімі нығайды. Сонымен қатар: Атырау облыстық Нотариаттық Палатасы, Атырау облысы бойынша жеке сот орындаушылар 

палатасы, Атырау облыстық, Атырау қалалық прокуратурасы, Атырау облысы бойынша «Халыққа Қызмет Көрсету Орталығы», 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның Атырау облыстық филиалы, «Атырау облысы Ішкі саясат басқармасының 

Азаматтық орталығы» КММ-сі, «Нұр Отан» партиясының Атырау облыстық, Атырау қалалық филиалдары, Атырау облыстық және 

Атырау қалалық әкімдігі, Атырау облыстық денсаулық сақтау Департаментімен байланыста болдық. Өйткені, кеңес алуға жүгінген 
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тұрғындар мәселелері бойынша осы органдардан мәліметтер сұратып алынып, қажет болған жағдайда тұрғындар жолданып отрыды.   

«Сахара» газеті, «Прикаспийская коммуна» газеті, «Атырау» телеарнасы, Аймақтық «Атырау» газетіменде байланыс тығыз болды. 

Жоба туралы мәліметтер газет беттерінде жарияланып, телераналарға сұхбаттар берілді. Алдағы уақытта аталған органдармен 

байланыс тығыз болады. Өйткені, тұрғындар әр түрлі мәселемен жүгінетіндіктен бұл органдармен байланыстың маңызы зор. 

Болашақта семинарлар өткізу, кеңес беру барысына бұл органдар кеінен тартылады.  

 

Жоспардан тыс, әлеуметтік жобаны іске асыру барысында Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті  және тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша департаментімен тығыз жұмыс жасалды. Департамент өкілдерінің қасытуы – 

өте қажет болды, өйткені, бұл, тұтынушылар құқықтарын қорғаумен айналысатын уәкілетті орган. Тұрғындар тұтынушылық құқықтары 

бұзылған жағдайда қандай мемлекеттік органға жүгіне алатынын түсінді. 

ҚР Ұлттық Банкінің Атырау облысы бойынша филиалымен тығыз жұмыс жасалды. Бұл өте қажет болды, тұтынушылардың 

қажеттіліктері ескеріле отырып тартылған ұйым. Бұл, түгелге жуық несиелендіріліп кеткен халықтың несие, қаржы саласындағы 

сауаттылықтарын арттыруға үлкен септігін тигізді. Тұрғындар «нашар несие», «тиімді, қолайлы» несие туралы түсініктер алды.  

 

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның 

негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

 

1.  

 

 

Азаматтар 

мен 

ұйымдардың 

құқықтарын, 

заңды 

мүдделерін 

қорғау; 

 

Тұтынушылық құқық 

қорғау жобасын іске 

асыру барысында, бізге 

басқада құқықтық 

сипаттағы 

проблемалармен 

жүгінген тұлғалар көп 

болды. Олардың басым 

көпшілігінің құқықтық 

сауаттылығы өте төмен 

деңгейде. Құқықтық 

Тұрғындарға, 

әлеуметтік 

жағдайын 

ескере отырып, 

жариялы түрде 

көмек көрсету. 

Көп балалы 

аналардың 

құқықтары мен 

мүдделерін 

қорғау 

1)азаматтар 

үшін өтеусіз 

заң 

консультация

ларын жүзеге 

асыру; 

2) халықтың 

әлеуметтік 

осал 

1)құқықтық 

консультацияла

р және заң 

құжаттарының, 

оның ішінде іс 

жүргізу 

құжаттарының 

жобаларын 

дайындау; 

2) сотқа дейінгі 

тиімді өкілдік; 

3) Ерекше 

5 000 000 

 

 

Атырау облысы 

 

 

Атырау облысындағы 

азаматтардың 

құқықтық 

сауаттылығы 

жетілдіріліп, 

құқықтық мемлекет 

орнату жолында 

Атырау өңірі 

тұрғындарының үлесі 

артады. 

Азаматтардың ҚР 
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сауаттылықтың төмендігі 

адамдарды әр түрлі 

келеңсіз жағдайларға 

ұшыратады. Сонымен 

қатар, кәсіби заңгерлер 

мен заң кеңселерінің 

қызмет ақысы халықтың 

басым бөлігіне қол 

жетімсіз. 

 

 

мәселелерін 

шешуге қатысу. 

Кез келген 

тұрғынның  өз 

құқықтары мен 

міндеттерін 

білуіне 

мүмкіндік 

жасау, өзіндік 

әлеуметтік 

мәртебесін 

анықтауға, 

қоғамнан өз 

орнын табуға 

ықпал ету, 

мәселелердің 

заң 

шеңберіндегі 

шешімін табуға 

жәрдемдесу. 

 

 

топтарына 

тегін заң 

көмегін 

көрсету; 

3) халықтың 

құқықтық 

сауаттылығы 

мен 

құқықтық 

санасының 

деңгейін 

арттыру; 

 

 

 

жағдайларда 

халықтың 

әлеуметтік 

жағынан осал 

санаттары үшін 

сот өкілдігі; 

 

 

 

заңдарын білуі, өз 

құқықтарын білуі 

және қорғау алуы, 

өзінің және өзгенің 

міндеттерін білуі, 

ойланбай 

жасалынатын іс 

әрекеттерден 

қорғану, екінші 

тұлғаның қылмыстық 

әрекетке бармауына 

ықпал етуге 

көмектеседі. 
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Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды 

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау 

министрлігі  

Арнаулы әлеуметтік көмек туралы  №17 29.11.2019 жыл  

 

 

Ескерту: қорытынды бағдарламалық есеп бірнеше қосымшалардан тұруы тиіс. Осы есептің 2-тармағында сипатталған әрбір іс-шара 

немесе қызмет түрі барлық растайтын құжаттармен бірге жеке қосымшада көрсетілуі тиіс)  

 

Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

1 қосымша Адамдардың бұзылған құқықтарын қорғау үшін 

(консультациялар, өтініштер, шағымдар) жүгінуі үшін 

тегін заңгерлік кеңес беру кабинеттерін ашу. 

Кеңес алуға жазылған азаматтарды тіркеу 

журналы; 

Шағымдарды қарау нәтижесін талдау; 

Тұтынушылардың пікірлері 

Қанағаттанушылық деңгейін талдау; 

Қазақ және орыс тілдерінде бетшелер 

(листовка) шығару; 

Өрмекші Х 

2 қосымша БАҚ және интернет арқылы тұтынушылардың 

құқықтарын қорғаудың мемлекет құрған тетіктері 

туралы халықты ақпараттық ағартуды қамтамасыз 

ету. 

Басылымдардың саны 

Медиа жоспар  

Орналастырылған материалдар саны 

3 қосымша Тренинг өткізу үшін адам құқығын қорғау саласында Семинар-тренинг тізімі; 
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жаттықтырушы-сарапшыны тарту. Қатысушылар тізімі; 

Семинар-тренинг бағдарламасы; 

Фотосуреттер; 

Тарату материалының (блокнот, қалам) 

көшірмесі; 

Кері байланыс сауалнаманы талдау; 

Баспасөз парағы; 

Іс-шара туралы басылымдар; 

Қатысушылардың пікірлерінің көшірмелері; 

Тренердің презентациясы; 

Таратылған брошюра көшірмесі; 

Өрмекші Х баннер 

4 қосымша  Жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы 

презентациясы 

Қатысушылар тізімі; 

Брифинг бағдарламасы; 

Пресс релиз; 

Фото; 

Іс-шара туралы басылымдар; 

Қатысушылардың пікірлерінің көшірмелері; 

Кері байланыс сауалнамаларын талдау; 

Тренерлер презентациясы; 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Лауазымы, басшының, немесе орынбасарының Аты-жөні (болған жағдайда)  

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 

 

 


