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 Кімге:  

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамына  

                                                Кімнен: 
                                        «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» қоғамдық 

қорынан 
 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін  
гранттар конкурсына қатысуға сұраныс* 

 
      Осы сұранысты бере отырып «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қоры  Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар 
қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу бағыты бойынша «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын ілгерілету жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны әзірлеуге және 
іске асыруға ҮЕҰ, сараптамалық қауымдастықты тарту" атты грант тақырыбы 
бойынша үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына (ары қарай – 
конкурс) қатысуға тілек білдіреді және конкурс шарттарына сай әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға келісім береді.  

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы 
екендігін, шынайы фактілерге сәйкес келетінідігін растайды және кепілдік береді, 
және өзінің құзыреттілігі, біліктілігі, сапалық және басқа сипаттамалары туралы 
жалған ақпарат беру, авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да шектеулерді 
сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар екендігін білдіреді. Өтініш беруші 
жалған ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.  

 
 
      Президент                                          Жаңыл Амантайқызы Әпетова 
 
 

                       
   
 
 

 
Толтырған күні "15" қаңтар 2019 жыл 

 

"ЖАНАШЫР" 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚОҒАМДЫҚ  ҚОРЫ 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД "ЖАНАШЫР" 
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2-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің сауалнамасы 
      

№ 
п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) куәлігі туралы анықтамаға немесе 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәлікке сәйкес өтініш 
берушінің атауы 

«Жанашыр» халықаралық  қайырымдылық 
қоры» қоғамдық қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта 
тіркеу) 

1997 жылы 30 мамырда ҚР Әділет 
министрлігінде тіркеліп, № 2636-1900-ҚҚ 
Куәлігі берілген 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі БСН  970540002594 

4 Нақты мекенжайы 050062, Алматы қ., 
 Сайран ш.а. 6-58 
тел/факс 8 727 2499590,  
8 727 9738533, 3036806            
эл. адрес: zhanashyr@mail.ru 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы 
ақпарат 

Зиялы қауым, сараптамалық қауымдастық 
Қазақстанда тұрып жатқан этностар 
өкілдері 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) 
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 
байланыс нөмірлері мен электронды 
мекенжайы 

Президент Апетова Жаныл 
Амантаевна,телефон: 87073240176 
Apetova_zh@mail.ru 

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, 
аты, әкесінің аты, лауазымы, байланыс 
нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), 
электронды мекенжайы 

Рапилов  Жанат Саматұлы 
7 (702) 3266686 
Jaks_0787@mail.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 
Оның ішінде: 

24 

9 Штаттағы қызметкерлер 10 

10 Шақырылған мамандар 4 

11 Волонтерлер 10 

 
 
  

 

           Президент                                        Жаңыл Амантайқызы Әпетова 
 
 
 
                                                 

                    Толтырған күні "15" қаңтар 2019 жыл 
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  3-қосымша 

 

 «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» қоғамдық қоры 

  

Нысан 

 

Әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның атауы: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

ілгерілету жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны әзірлеуге және іске асыруға ҮЕҰ, 

сараптамалық қауымдастықты тарту 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның 

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

 «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» қоғамдық қоры жарғысының 2-

ші бабы Қор қызметінің мақсаты мен міндеттері, нысанасы 2.2 – тармақшасы: 

* мәдени қазынаны сақтау, қалпына келтіру, бағалау және сараптау, ой меншігі саласының 

мәселелерін зерттеу бойынша көтермелеу бағдарламаларын іске асыру қажетті ұйымдық 

мүмкіншіліктерді және құралдарды шоғырлау; 

* Қазақстанды қазіргі заманғы әлемдік мәдениетке интеграциялауға бағытталған батыл және 

жаңашыл жобаларды іске асыру; 

* Мәдени қазыналар нарығын жедел қалыптастыру жағдайында жаңа экономикалық (нарықтық) 

дүниетанымды қалыптастыру және оны әрі қарай дамыту мақсатымен оның айналасында 

ақпараттық өріс құру;  

* мәдени мұраның обьектілерін сақтау мәселелеріне мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық 

ұйымдардың назарын аудару;  

* ұлтаралық мәдениет байланыстарын өрістетуге, халық салттарын пайдалану және сақтау, халық 

кәсіптерін дамыту мен қолдау беруге аса назар қоя отырып, ұлттық-мәдени мұраны көбейтуге 

және сақтауға бағытталған қоғамның игілікті ынталары мен бастауларына заттай, рухани және 

құқықтық жағынан көмек көрсету;  

* мәдениеттің материалдық базасын нығайту;  

* жастардың әлеуметтік маңызы бар қабілеттеріне қолдау беру, олардың халықтың салттарын 

жандандыруға, тарих және мәдениет ескерткіштерін, ландшафтарын, саябақтарын және ескерткіш 

орындарын сақтау мен қорғауға, дарынды жастардың өнернамалық өсуіне, Қордың әрекетімен 

байланысты тиімді жобалар мен ниеттерін іске асыруға белсенді қатысуға шақыру;  

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас 

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген 

қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен 

қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

 

Әлеумет

тік жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметт

ік 

бағдарла

маның 

жүзеге 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламан

ың атауы 

(негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс 

берушінің 

атауы 

(донор) 

және 

жүзеге 

асырылған 

әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның құны 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 



асырылу 

мерзімі 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның 

география

лық 

қамтылу 

аймағы 

2015 

жылғы 

маусым-

желтоқса

н  

 

«Шетелде 

тұратын қазақ 

диаспорасын

ың өкілдерін 

қазақстандық 

қоғаммен 

ақпараттық 

жұмыс 

жүргізу үшін 

жұмылдыру 

Қазақстан 

Республик

асы 

Мәдениет 

және спорт 

министрліг

інің 

Тілдерді 

дамыту 

және 

қоғамдық-

саяси 

жұмыс 

комитеті 

Келісімша

рт №38  

2015 

жылғы 18 

маусым 

4 963 600,

9 теңге 

 

  Жоба шеңберінда  

-Алматы қаласы, Жамбыл облысы, Оңтүстік 

Қазақстан және Қызылорда облыстары 

қамтылды.  

Жобаға   әлемнің 18 еліндегі қазақ 

диаспорасының өкілдері қатысты.  

-20 кездесу өтіп, 1200 ден астам адам 

қамтылды. Жастар зиялы қауымнан 

тағылымы мол әңгімелер тыңдады..  

-3 тақырыпта интернет сауалнама жүргізіліп, 

халық  аталмыш тақырыптарда өз пікірлерін 

білдіруге мүмкіндік алды. 300- ден астам 

адам сауалнамаларға қатысты. 

-БАҚ тарда Жоба жайлы, жоба қатысушылар 

жайлы 80-ге жуық жаряланымдар болып, 

миллиондаған адамдар сол арқылы  Жоба 

мақсатынан,ұлттық құндылықтарымыз 

жайлы,  шетелдегі қазақ диаспорасы 

өмірінен, тарихтан хабардар болды. 

-Жоба қорытындысы бойынша «Мәңгілік 

елмен еңсеміз биік» атты мақалалар жинағы 

шығарылды. 

2015 

жылғы  

сәуір-

қараша 

«Оралмандар

ды әлеуметтік 

қолдау 

орталығы» 

 

 

Алматы 

қаласының 

Ішкі саясат 

басқармас

ы ММ  

 

 

 

Келісімша

рт № 61 

  2015 

жылғы 10 

сәуірдегі 

2  680 000 

теңге 

 

Алматы қаласындағы оралмандар 

мәселесінің шиеленісіне жол берілмей, дер 

кезінде кеңестер беріліп, жол көрсетіліп, 

алдын алу жұмыстары жүргізілді. Мәдени-

бұқаралық іс шаралар өткізіліп, оралмандар 

бос кездерінде мәдени шараларға тартылды 

2016 

жылғы 

тамыз-

қараша 

 

 «ЭКСПО-

2017 

халықаралық 

көрмесін 

насихаттау» 

Алматы 

қаласы 

Ішкі саясат 

басқармас

ы 

Келісімша

рт № 

011240001

643/160133

/00   

2016 

жылғы 25 

тамыздағы 

200 000 

теңге 

Жаңашыл идеясы бар жастардың 

мүмкіндіктерін көрсетуге жағдай жасалды, 

ЭКСПО байқауына қатысып, әлемдік 

сарапшыларға жаңашыл табыстарын 

көрсетуге м.мкіндік алды. 

-«Жаңашыл идеялардың» байқауы өткізіліп, 

оған 100-ге тарта еңбектер түсті.  

-іріктеліп алынған 45 жаңашыл идеялардың 

стендісі қойылып, көрме ұйымдастырылды.  

-Жоба барысында 50 адамнан еріктілер 

корпусы жасақталып, оқытылып, 

сертификаттар берілді. 

-2 әлеуметтік желіде «Алматылықтар 

ЭКСПО-ға» тақырыбында ақпараттық 

қауымдастықтар құрылды 

-ЭКСПО-2017 тақырыбында мемлекеттік 

және орыс тілдерінде бейне-ролик әзірленіп, 3 

әлеуметтік желілерде жарияланды. 

-БАҚ-тарда 11материал жарық көрді. 



 2016 

жылғы 

тамыз-

қараша 

 

 

ҚР 

Тәуелсіздігіні

ң 25-

жылдығы 

аясында 

тәуелсіздіктің

, ынтымақтың 

құндылықтар

ын нығайту, 

мемлекеттіліг

іміздің 

құрылуы мен 

тарихи-

мұрасын 

зерделеу 

мақсатында 

патриоттық 

тәрбие 

саласындағы 

ұйымдардың 

әлеуетін тарта 

отырып іс-

шаралар 

кешенін 

ұйымдастыру

» қызметін 

көрсету 

ҚР Дін 

істері және 

азаматтық 

қоғам 

министрліг

і Дін істері 

және 

азаматтық 

қоғам 

комитеті 

Келісімша

рт №41  

2016 

жылғы 22 

тамыздағы 

3 425 000 

теңге 

 

-Қазақстан 

тарихының және 

қазақстандық мемлекеттіліктің құрылуының 

өзекті мәселелерін талқылау бойынша белгілі 

ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің, 

депутаттар, сарапшылар, патриоттық және 

жастар ұйымдарының, ҮЕҰ, мен БАҚ 

өкілдерінің қатысуымен түрлі форматтағы 15 

іс-шаралар ұйымдастырылып, 1000- ға жуық 

адамды қамтыды. 

- партиоттық тәрбиелеу тақырыбында 2 

бейнеролик әзірленіп (әрбір ролик 

мемлекеттік және орыс тілдерінде) БАҚ-да, 

әлеуметтік желілерде трансляцияланды; 

-іс-шаралар аясында  «Тәуелсіз Қазақстанға -

25 жыл» атты 500 дана буклеттер  

шығарылып,  іс-шараға қатысушылар 

арасында таратылды;  

-сарапшылардың  15 түрлі мақалалары баспа 

және электронды БАҚ-тарда, танымал 

Интернет-ресурстарында жарияланды; 

- Жоба нәтижесі бойынша Қазақстан 

Тәуелсіздігі, ұлттық құндылықтары, жеткен 

жетістіктері жайлы баяндайтын 50-ге жуық 

зиялы қауым өкілдерінің  «Қуатты елдің 

құтты қадамдары» атты»  мақалалар жинағы 

500 дана тиражбен шығарылып таратылды.  

2016 

жылғы  

маусым-

қараша 

 

«Оралмандар

ды әлеуметтік 

қолдау 

орталығы» 

Алматы 

қаласының 

Ішкі саясат 

басқармас

ы ММ  

Келісімша

рт № 61   

2016 

жылғы 22 

маусымдағ

ы 

3 300 000 

теңге 

Алматы қаласындағы оралмандар 

мәселесінің шиеленісіне жол берілмей, дер 

кезінде кеңестер беріліп, жол көрсетіліп, 

алдын алу жұмыстары жүргізілді. Мәдени-

бұқаралық іс шаралар өткізіліп, оралмандар 

бос кездерінде мәдени шараларға тартылды 

2017 

жылғы  

шілде-

қараша 

 

«Халықтың 

ұлттық-

мәдени 

бірлігін 

сақтаудағы 

зиялылардың 

рөлі» 

«Азаматты

қ 

бастамалар

ды қолдау 

орталығы» 

коммерция

лық емес 

акционерлі

к қоғамы 

 

 

Келісімша

рт №66 

2017 

жылғы 21 

шілдедегі 

4000 000 

теңге 

 

1) Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау, 

әлемге танытуда іріктеу бойынша зиялы 

қауым өкілдерімен өткен 4 дөңгелек үстелде 

250-ге жуық адам қатысып, өз ой-пікірлерін, 

ұсыныстарын білдірді; 

-Зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен жастар 

мен студенттер арасында 10-нан аса 

кездесулерде 1000-нан аса  адам ұлттық 

құндылықтар, мәдени мұраларымыз жайлы 

білді 1000- даған жастар да зиялы қауымнан 

үлгі алып, тағылымды әңгімесін тыңдап, 

заманауи зиялылар қатарына қосылуға бет 

алды, «қазақ халқының ұлттық кодын» 

анықтауға, мәдени мұраларды ұлықтауға 

атсалысты; 

-Әлеуметтік желіде  ашылатын «Заманауи 

қазақстандық мәдениет» атты қоғамдастыққа 

әлемнің әр түкпіріндегі  8000-нан аса адам 

атсалысып,  пікірталастарға қосылып, өз ой-

пікірлерін білдіріп, «қазақ халқының ұлттық 



кодын» анықтауға, Мәдениетті 

насихаттаудың инновациялық үлгісін 

белгілеуге, туған жердің тұлғаларын, тарихи 

орындарын, жеке қолдардағы, шетелдердегі 

қазақ мұраларын анықтауға атсалысты; 

-Шетелдердегі қандастар да Қазақстанға 

қосатын үлестері жайлы айта алды;  

- «Туған жердің тұлғалары» атты бев-

энциклопедия жинақталды;  

- «Қазақстанның тарихи-мәдени 

ескерткіштері» атты веб-жинағы ашылды; 

- Мыңдаған ұрпақ өз елі туралы, өз елінің 

мәдени, тарихи мұралары жайлы біліп 

жүретін болды, мақтаныш етеді, шетелдіктер 

де Қазақстан жайлы мол мағлұмат алды;, 

-«Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияға 60-тан астам 

ғалымдар, этнографтар, тарихшылар, 

әдебиетшілер қатысып, ой-пікірлерін 

білдіреді, ұрпаққа мұра  болар ұлттық 

мұраларымызды екшеп, іріктеп, әлемге 

әйгілеу жолдарын қарастырды; 

-«Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» атты конференция 

материалдарының жинағы 100 дана тиражбен 

шығарылды және электрондық нұсқасы 

әлеуметтік желілер мен веб-сайттарда 

таратылды. 

- Мәдени құндылықтар мен зияткерлік 

ақпаратқа қолжетімділіктің инновациялық 

нысандарын дамытуға үлес қосылды; 

- Қоғамда мәдениетті өмір салтын 

қалыптастыру идеологиясының  

қалыптасуына алғышарттар жасалды; 

- Жоба барысында іріктелген бәсекеге 

қабілетті отандық мәдени мұра қазақстандық 

жаңа отансүйгіштікті қалыптастыруға, 

ұлттық бірлікті нығайтуға және «еңбек 

адамы» бейнесін дамытуға үлес қосты. 

2017 

жылғы  

шілде-

қараша 

 

«Оралмандар 

қатарындағы 

жастарды 

әлеуметтік-

мәдени 

бейімдеу 

бойынша   іс-

шаралар» 

«Азаматты

қ 

бастамалар

ды қолдау 

орталығы» 

коммерция

лық емес 

акционерлі

к қоғамы 

 

Келісімша

рт №69 

2017 

жылғы 21 

шілдедегі 

2000 000 

теңге 

 

 Алматы қаласындағы оралмандар 

мәселесінің шиеленісіне жол берілмей, дер 

кезінде кеңестер беріліп, жол көрсетіліп, 

алдын алу жұмыстары жүргізілді. Мәдени-

бұқаралық іс шаралар өткізіліп, оралмандар 

бос кездерінде мәдени шараларға тартылды. 

«Оралмандарды бейімдеу бойынша 

әлеуметтік қызметтерді тиімді көрсету 

мәселелері»  тақырыбында тиісті мемлекеттік 

органдар мен қоғамдық кеңес мүшелері, 

мәслихат депутаттарының қатысуымен 

дөңгелек үстел өткізіліп, оралмандардың 

келелі мәсселелері талқыланды, шешу 

жолдары көрсетілді. 



Қауырт желі телефоны ашылып, 200-ден 

астам оралмандарға кеңес берілді. 

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға 

арналған үкімет»  

бөлімдерінде (15 бөлімде) 

15000 дана латын, араб, кирилл әріптерімен 

парақшалар таратылды таратылды. 

Фейсбукте қоғадастық ашылды. 

«Шалқар» газетінде рубрика ашылды.  

Латын, кирилл, араб қарпімен 1000 дана 

Әдістемелік құрал шығарылып, тегін 

таратылды. Әлеуметтік желіде электрондық 

нұсқасы жарияланды. 

 

      3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

   ҮЕҰ – «Жанашыр» қоғамдық қоры 1997 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 2004 жылдан бастап 

бүгінгі күнге дейін ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі, ҚР Әділет министрлігі, ҚР Азаматтық 

қоғам істері минстрлігі, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының, Алматы қаласы Әкімдігі Ішкі саясат басқармасының 

тапсырыстары бойынша 40-қа жуық Жобаны жүзеге асырды.  
    Бұл Жобаны да жүзеге асыруға  техникалық-экономикалық, кадрлық, қаржылық және басқа да 

әлеуеті жеткілікті.  

 

     4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

 

Жобалық топ 

мүшесінің (болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік бағдарлама міндетіне 

сәйкес жұмыс тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге асырудағы рөлін 

көрсете отырып 

Жұмы

с 

тәжіри

бесі  

Әлеуметтік 

жобадағы 

міндеттері, 

жауапкерш

ілігі 

Апетова Жаныл 

Амантаевна 

Жеке куәлік. 

№034432533 

Берілген 

11.03.2013ж. 

Президент, 

Жоғары 

білімді 

журналист 

19 жыл  

2000 жылдан бері  40-қа жуық Жобаға 

жетекшілік еткен. 

Жобалар: 

- «Мәдени мұра» бағдарламасының 

орындалу барысы; 2007ж. 

-«Үлгілі отбасы» байқауы жобасы, 2007ж. 

- Ұлттық құндылықтарды насихаттауда ҮЕҰ 

рөлі жобасы; 2008ж. 

- Қазақ халқының тарихын, дәстүрін, 

мәдениетін насихаттау, 2008ж. 

-Мәдениет пен өнерді дамыту мақсатында, 

этно-мәдени орталықтармен бірлесе отырып 

шаралар кешенін ұйымдастыру Жобасы, 

2010ж. 

- ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 

Алматы қаласында білім алып жүрген шетел 

студенттері арасында қазақ халқының 

35 жыл Жоба 

жетекшісі 



тарихын, мәдениетін, дәстүрін және тілін 

насихаттау жұмыстарын жүргізу жобасы, 

2011ж. 

-Алматы қаласының этномәдени орталықтар 

өкілдерінің діни экстремистік ойларды  

таратуына  қарсы кешенді шаралар жүргізу 

жобасы, 2011ж.2012ж. 

-«Шетелде тұратын қазақ диаспорасының 

өкілдерін қазақстандық қоғаммен 

ақпараттық жұмыс жүргізу үшін 

жұмылдыру жобасы, 2015ж. 

-«ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін 

насихаттау» Жобасы, 2016ж. 

-«ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығы аясында 

тәуелсіздіктің, ынтымақтың құндылықтарын 

нығайту, мемлекеттілігіміздің құрылуы мен 

тарихи-мұрасын зерделеу мақсатында 

патриоттық тәрбие саласындағы 

ұйымдардың әлеуетін тарта отырып іс-

шаралар кешенін ұйымдастыру» жобасы, 

2016ж. 

- «Халықтың ұлттық-мәдени бірлігін 

сақтаудағы зиялылардың рөлі» жобасы, 

2017ж. және т.б. 

Еларалық «Шалқар» газетінің бас 

редакторы. Газет тақырыбы – әдебиет, 

мәдениет, тарих, этнография, әлемдегі 

қазақтар өмірі және т.б.   

ҚР Ақпарат және мәдениет министрлігінің 

Ақпарат комитетінің Газеттер арқылы 

мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 

конкурсы негізінде  2004-2012 жылдар 

аралығында «Халықтың бірлігі мен 

әлеуметтік оптимизмін күшейту факторы 

ретінде Қазақстанның тарихи-мәдени 

құндылықтарын дәріптеу материалдарын 

қазақ тілінде дайындау және жариялау», 

«Қазақстан мен шетелдік елдердің саяси, 

экономикалық, мәдени өмiрi жайлы, 

сонымен қатар ҚР шетелдік елдермен 

ынтымақтастығы мен көші-қон саясатын 

ақпараттық қолдау  мәселелері» 

тақырыбында мемлекеттік тапсырыс 

бойынша оралмандар мен шетелдердегі 

қандастарға арнап еларалық «Шалқар» 

газетін шығарып отырды. 2007 жылы ҚР 

Президенті Н. Назарбаев «...Ұлттық тарих 

пен мәдениетті танытуға және шетелдегі 

отандастарымызға арналған Қазақстан 

Республикасының бүгінгі дамуына 

байланысты мақалалары үшін» Алғыс 

жариялады. 



Тебегенов Темирхан 

Жеке 

куәлік.№009709913 

ҚР ІІМ  07.12.1998 

ж. берген 

Жоғары 

білімді 

әдебиетші. 

Филология 

ғылымдары

ның 

докторы, 

профессор 

Проф. Т. С. Тебегеновтің ғылыми 

жетекшілігімен 1 докторлық, 13 

кандидаттық, 7 магистрлік диссертациялар 

қорғалған. 

Жарияланған кітаптары – 15: монография – 5, 

оқу құралдары – 10. 

«Қазақ әдебиетінің тарихы», «Шетел 

әдебиеттері тарихы» пәндерінен лекциялар 

оқиды. Жарияланған еңбектерінің жалпы 

саны – 500-ден асқан; олардың ішінде 15-тен 

аса мақала шетелдерде жарияланған. 

2003-2005 жж. ҚР БҒМ Жоғары 

Аттестациялық Комитетінің филология және 

өнертану сараптау комиссиясының қазылары 

мүшесі болды.  

2006-2011 жж. айтыс ақындары 

сайыстарын бағалайтын «Қазақстан» 

телеарнасындағы «Аламан айтыс» телешоу, 

«Хабар» телеарнасындағы «Жастар 

жырлайды» бағдарламалары сараптау 

комиссиясының, Республикалық ақындар 

айтыстары, жыршы-термешілер конкурсы 

қазылары құрамында сарапшылық жасап 

келеді. 

Т.С.Тебегенов ғылыми-педагогикалық Абай 

атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы», Әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-дегі «Ай-Ару», 

«Сүлейман Демирел университеті 

Хабаршысы», «Қазақ және әлем әдебиеті», 

«Қазақ тілі мен әдебиеті қазақ, орыс 

сыныптарында», әдеби-танымдық 

«Тұрмағамбет» «Әлімсақ», «Дәстүр» 

журналдары редакция алқаларының мүшесі  , 

«Қазақ және әлем әдебиеті» журналының 

(2009-2010 жж.),  «Жамбыл әлемі» газетінің 

(2016 ж.) Бас редакторы. 

Жобаларға қатысу тәжірибесі -5 жыл 

47 жыл Сарапшы 

маман 

Бопай Болат 

Жеке 

куәлік.№041257499 

 ҚР ІІМ  22.02.2017 

ж. берген 

Жоғары 

білімді 

әдебиетші. 

Салт-

дәстүр, 

әдет-ғұрып 

академиясы

ның 

академигі 

1994 жылдан бері қазақтың этнографиясын, 

әдет-ғұрпын зерттеуші. 

Өазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы жайлы  

10 ға жуық кітаптың авторы. 

Жобаларға қатысу тәжірибесі 5 жыл 

 

25 жыл Сарапшы 

маман 

Сатершинов 

Бақытжан 

 Жеке 

куәлік.№035759469 

 ҚР ІІМ  23.12.2013 

ж. берген 

Жоғары 

білімді 

философ. 

Философия 

ғылымдары

3 жеке монографияның, 10 ұжымдық 

монографиялар мен оқулықтар авторы, 150 

ғылыми-сараптамалық  мақалалары (оның 

10 -ы шетелдік басылымдарда) жарияланған. 

3 ғылым кандидатын, 1 PhD докторын 

дайындаған.100-ден аса конференциялар, 

25 жыл Сарапшы 

маман 



ның 

докторы, 

профессор 

симпозиумдар, жиналыстарда баяндама 

жасаған. 

 «Al-Farabi.kz» ғылыми танымдық журналы 

бас редакторының орынбасары, Қазақстан 

дінтанушылар Конгресі ҚБ төрағасы; 

Жобаларға қатысу тәжірибесі 5 жыл 

Катран Досымбек 

Жеке 

куәлік.№019544799 

ҚР ӘМ  

08.06.2011ж. берген 

Жоғары 

білімді 

тарихшы. 

Тарих 

ғылымдары

ның 

кандидаты 

1 монография, 3 оқу құралы, 2 ғылыми 

жинақ, 2 ғылыми каталог авторы; Бес 

томдық этнографиялық энциклопедия, 2011-

2014 жж. (авторлармен бірге); 

60-тан астам қазақ мәдениеті, тарихы мен 

этнографиясына қатысты ғылыми 

мақалалары отандық және Ресей, Қытай, 

Моңғолия, Қырғызстан сияқты т.б. елдердің 

ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық 

конференциялары, конгресс, форум, 

семинарларының жинақтарында, ғылыми 

журналдарында жарық көрді; 

«Тәуелсіздіктің 10 жылдығы» медалі және 

«Түркістан қаласының 1500 жылдық 

мерейтойын» өткізуге белсене қатысқаны 

үшін ЮНЕСКО-ның алғыс хаты сияқты т.б. 

марапаттар иегері. 

Жобаларға қатысу тәжірибесі 7 жыл 

28 жыл Сарапшы 

маман 

Амантайқызы 

Жазира 

Жеке 

куәлік.№019545607 

Берілген 

23.05.2006ж. 

Жоғары 

Журналист, 

финансист 

«Жанашыр» қоғамдық қорының барлық 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 12 жыл 

15 жыл 

Қоғаммен 

байланыс 

менеджері 

Сембинова Әдемі 

Жеке куәлік.№ 

038531827 

Берілген 

02.09.2015ж. 

ҚР ІМ 

Жоғары 

Әлеуметтан

у магистрі 

«Жанашыр» қоғамдық қорының 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 5 жыл 

10 жыл 

әлеуметтан

ушы 

Аткенова Айгүл 

Жеке 

куәлік.№№02134780

3 ҚР ӘМ  

04.09.2007ж. 

берген., 

Жоғары 

Компьютер 

дизайнері 

«Жанашыр» қоғамдық қорының барлық 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 12 жыл 

15 жыл 

Жоба 

менеджері 

Тұрлыбекова Айгүл 

Жеке 

куәлік.№№03027602

9 ҚР ӘМ  

07.07.2010ж. берген 

Жоғары 

заңгер 

«Жанашыр» қоғамдық қорының 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 4 жыл 

11 жыл 
Жоба 

менеджері 

Игисин Лаззат 

.№ 038531827 

Берілген 

02.09.2015ж. 

ҚР ІМ 

Жоғары 

филолог 

«Жанашыр» қоғамдық қорының барлық 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 8 жыл 

30 жыл 
Жоба 

менеджері 



       Ағайса Елена 

Жеке 

куәлік.№019544799 

ҚР ӘМ  

30.05.2006ж. берген 

Жоғары 

Филолог 

кітапханаш

ы 

«Жанашыр» қоғамдық қорының 

Жобаларына қатысушы.  

Жобаларға қатысу тәжірибесі 8 жыл 

37 жыл 

Жоба 

менеджері 

Мекембайұлы 

Еркебұлан 

Жеке 

куәлік.№035244203 

Берілген 

04.09.2013ж. ҚР ІІМ   

заңгер 

Әлеуметтік Жобаларда тәжірибесі 4 жыл, 

үйлестіруші ретінде 3 жыл. 

Заңгер 

5 жыл 

Жоба 

менеджері 

Рапилов Жанат, 

Жеке куәлік.№ 

040658221 

Берілген 06.09.2016 

ж. ҚР ІІМ берген. 

Есепші 
Әлеуметтік тапсырыс Жобаларында жұмыс 

істеу тәжірибесі 5жыл, есепші –экономист 

10 

есепші 

Қаталбай Кулсара 

Мырзахметқызы 

Жеке куәлік.№ 

0227450077 

Берілген 06.09.2016 

ж. ҚР ӘМ берген 

Жсн 620906401960 

филолог 
Әлеуметтік тапсырыс Жобаларында жұмыс 

істеу тәжірибесі 8 жыл, филолог 

 25 

үйлестіруш

і 

            5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы органдардың 

Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады).   

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған өңірдегі 

жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс 

берушінің атауы 

(донор) және 

жүзеге 

асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 Президент                                                                       Жаңыл Амантайқызы Әпетова 
 

Толтырған күні "31" қаңтар 2019 жыл 

 



  4-қосымша 

                         Халықаралық «Жанашыр» қоғамдық қоры Нысан 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны әзірлеуге 

және іске асыруға ҮЕҰ, сараптамалық қауымдастықты тарту 
 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 
 
      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат. 
Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның мақсаты 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының бірінші кезеңін іске асырудың оң 
қорытындыларын бұқаралық санада бекіту. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жаңа мазмұны мен бағыттарын түсіндіру. Ақпараттық 
кеңістікте «Қазақстан - әлеуметтік мемлекет» идеясын ілгерілету.  

Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның міндеттері 

 Ағартушылық жобаның міндеттері:  

• «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын ілгерілету 
бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру және ағарту жұмыстарын 
қалыптастыру; 

• "Рухани жаңғыру" бағдарламасының негізгі қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын ілгерілету 
бойынша республикалық және өңірлік деңгейдегі мемлекеттік 
органдардың өзара іс-қимылын күшейту; 

• азаматтық қоғам институттарын «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
негізгі қағидаттарын, оның жаңа мазмұны мен Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын ілгерілету процесіне тарту;  

• жаңа мессендждерді тарату үшін республикалық және өңірлік 
деңгейлерде ақпараттық-коммуникативтік алаңдар құру.  

Ұсынылатын іс-шаралар 1.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі қағидаттарын, 
оның жаңа мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын 
ілгерілету бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру және ағарту 
жұмыстарын қалыптастыру бойынша зиялы қауым, тарихшылар, 
әдебиетшілер, этнографтар, археологтар,ҮЕҰ, шығармашылық 
ұйымдар мен этно-мәдени орталықтар өкілдерінен арнайы топ 
жасақтау; Алматы қаласы. 

2. Қазақстандағы әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың 
тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, 
философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы және ой-санасы туралы 
неғұрлым толық білім алу жүйесін қалыптастыру мақсатында Алматы 
қаласының Достық үйінде әр түрлі тақырыпта «Қазақтану» лекторийін 
ұйымдастыру; 5 рет. Алматы қаласы. 

3. «Рухани жаңғыру» орталығымен бірлесіп, Алматы қаласының 
мектептерінде «Ұлы дала тарихы – ұрпаққа аманат» атты 10 кездесу 
өткізу;  Алматы қаласы. 

4. Қазақ мәдениетін, тарихын, философиясын, салт-дәстүрін және т.б. 
қазақ халқының құндылықтарын барлық қазақстандық этностар 
арасында дәріптеу мақсатында « Менің –Қазақстаным!» тақырыбында 
«Ғажайыптар алаңы» - «Поле чудес» танымдық ойынын ұйымдастыру. 
5 рет. Алматы қаласы. 



5. Қазақстан Жазушылары кітапханасында «Book Dating» жобасын іске 
асыру (сүйікті кітаптарды әйгілі тұлғалардың 
таныстыруы мақсатында «Кітап-біздің досымыз» атты кездесулер 
сериясын өткізу. 8 рет. Алматы қаласы. 

6. «Буккроссинг» акциясын өткізу. Кітапхана мен оқырман арасындағы 
қарым-қатынасты нығайтып, оқу мәдениетін арттыру мақсатында 
Алматы кітапханалар желісінде «Келіңіздер, кітап алмастырайық!» 
ұранымен «Буккроссинг» акциясын өткізу.   8 рет. Алматы қаласы. 

7. «Талантты таныту» айдарымен ҚР бойынша әдебиет саласындағы 
таланттарды таныстыру кешін өткізу. 8 рет. Республика бойынша. 

8. «Сандық Қазақстан - болашаққа көзқарас» айдарымен жастар арасында 
цифрлық жаңалықтарды таныстыру және жастардың инновациялық 
жобаларын қолдау мақсатында кездесулер ұйымдастыру. 8 рет. 
Алматы қаласы. 

9. Қазақ халқының салт-дәстүрлерін қазақстандық этностардың білу 
деңгейін бағалау бойынша викториналық ойындар: 8 рет. 

• Қазақ халқының салт-дәстүрлері; 
• Қазақ халқының тағамдары; 
• Қазақ халқының әдебиеті; 
• Қазақ халқының тарихы; 
• Қазақ халқының ән-күйі, ұлттық аспаптары; 
• Қазақ халқының тұрмыстық заттары; 
• Қазақ халқының киім үлгілері; 
• Қазақ халқының ұлттық аспаптары; 

Алматы қаласы. 
10. Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, азаматтық қоғам 

институттарын тарта отырып жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел бесігі” 
жобасы арқылы ауылдық кітапханаларда буккросинг ашу және оның 
мән-мағынасын түсіндіру, жұмысын ұйымдастыру. 6 кітапхана 

Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

 
11. Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, азаматтық қоғам 

институттарын тарта отырып жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел бесігі” 
жобасы арқылы ауылдық жастардың әртүрлі  мақсатты топтардың 
арасында шығармашылық потенциалды қолдауға және дамытуға, бос 
уақытты ұйымдастыруға, ағартушылық, ақпараттық және білімдік 
жұмыстарға бағытталған  жастар орталықтарын ұйымдастырып, 
жұмысын жолға қою бойынша жиын өткізу.  6 орталық. 

Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

 
12. Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, азаматтық қоғам 

институттарын тарта отырып жергілікті  жерлерде“Ауыл – ел бесігі” 
жобасы арқылы «Билер алқасы», «Аталар алқасы», «Әжелер алқасын» 
ұйымдастырып, жұмысын қалыптастыру.   6 жерде 

Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

 
13. Әлеуметтік желілерде аталардың  «Батаменен ел көгерер» байқауын 

ұйымдастыру.(бейне-конкурс); 



 Республика бойынша 

14. Әлеуметтік желілерде қазақ қыздарының «Құралай көз, қолаң шаш» 
фото байқауын ұйымдастыру. 

 Республика бойынша 

15. Әлеуметтік желілерде «Туған жер» («Родная земля») фото және бейне-
конкурстарын өткізу; Республика бойынша 

 
16. Мектептерде «Ұлы дала өнері» атты көрмелер ұйымдастыру; 
• сурет көрмесі: 
• фото көрме; 
• қолөнер көрмесі;  

Алматы қаласы.   10 мектепте. 
17. Іс-шаралар кезінде тарататын қазақ халқының құндылықтары жайлы 

кітапша шығару. 1000 дана. 

Аумақтық қамтылуы Қазақстан Республикасының 3 өңірі: 
 1)Алматы қаласы, 3)Қызылорда облысы, 4) Алматы облысы 

Мақсатты топтар ҮЕҰ, сараптамалық қауымдастықтар, Қазақстандағы этностық топтар өкілдері, 
зиялы қауым, жастар, студенттер, оқушылар және ауыл тұрғындары 

Күтілетін нәтижелер • «Рухани жаңғыру» бағдарламасының бірінші кезеңін іске асырудың оң 
қорытындыларын бұқаралық санада бекітіледі; 

• Азаматтарға «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жаңа мазмұны мен 
бағыттарын түсіндіріледі; 

• «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын ілгерілету 
бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру және ағарту жұмыстары 
қалыптастырылады; 

• "Рухани жаңғыру" бағдарламасының негізгі қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын ілгерілету 
бойынша республикалық және өңірлік деңгейдегі мемлекеттік 
органдардың өзара іс-қимылы күшейтіледі; 

• азаматтық қоғам институттары «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
негізгі қағидаттарын, оның жаңа мазмұны мен Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын ілгерілету процесіне тартылады; 

• жаңа мессендждерді тарату үшін республикалық және өңірлік 
деңгейлерде ақпараттық-коммуникативтік алаңдар құрылады; 

• әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері 
мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы 
және ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу жүйесі қалыптастырылады; 

• жастар қазақ халқының құндылықтарын тарату, ену және қабылдау  
процесіне белсенді тартылады;  

• Қоғам санасында Болашағы біртұтас ұлттың жаңа түсініктері мен 
базалық тұжырымдары қалыптасатын болады: жалпыға ортақ 
мәдениет пен прогресс жолындағы ұлт; зияткер ұлт; еңбек және 
кәсіпқойлар ұлты; инновациялық ұлт; саламатты өмір салтын 
ұстанатын ұлт. 

• Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың 
қазақстандық бірегейлік пен бірлікті, қоғамдық келісімді нығайту 
және дамыту саласындағы қызметі үйлестіріліп, жаңғыртылады; 



• Жаңа қазақстандық патриотизм, қазақстандық бірегейлік пен бірлік 
қағидаттары негізінде білім беру және жастар саясаты саласындағы 
жұмыстарға үлес қосылады; 

•   Қоғамдық келісімді, қазақстандық бірегейлік пен бірлікті одан әрі 
нығайту, Қазақстанның әлемнің дамыған 30 елінің қатарына табысты 
қосылуы үшін болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыруға үлес қосу 
Жобаны іске асырудың басты нәтижесі болады. 

       
2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі. 
 
Әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарлама бағытталған 
мәселелер бойынша 
ағымдағы жағдайдың 
сипаттамасы 
 
  

    Біз жоқтан пайда болған ел емеспіз. Біз үш мың ғасырға созылған Ұлы 
көшпенділер мәдениетінің тікелей осындағы өкіліміз, Түрік империяларының 
ұрпағы болып саналамыз. 
    Ұлы Жібек жолы – біздің кең-байтақ жерімізден өтіп, дүниежүзін 
байланыстырған әлемдегі өркениеттердің қалыптасуына айрықша үлес қосқан 
жол еді. Елбасы тарихи сананы қайта жаңғырту жөніндегі пікірін айта келе, 
нақты жобарларды ойластыруға идея тастады. «Ұлт тарихын санаға сіңіру 
барша қазақстандықтардың бойында өз бастауларына деген ортақтық сезімін 
қалыптастырады» деген сенімі баршамызға жауапкершілік жүктеді. 
       Бұл шынында да ұлт үшін өте маңызды. Халық өзінің төл жетістіктерімен 
мақтана алуымен рухтанады. 
    Үлгіге жапон елін алуға болады. Сарапшылардың айтуынша, «Күншығыс 
елі» 1868–1912 жылдар аралығында «Мейдзи дәуірін» бастан кешкен екен. 
Ұзақ ғасырлар бойы өз аралдарында қамалып, жаһан жұртшылығынан жабық 
жатқан жапондар осы дәуірде, яғни кейін Жапонияны ұлы державаға 
айналдырған император Муцухито тұсында өзіндік оқшауланудан бас тартып, 
әлемге ашылды. Мәдениеттанушылардың куәлік етуінше, сонда оларға батыс 
мәдениеті қатты әсер етіп, жапондардың көбі өз мәдениетін менсінбей, төл 
құндылықтарын тәрк ете бастайды. Жапон қоғамы сол тұста «тек батыс 
мәдениеті ғана елді алға оздырады» деп санайды. 
Дәл осы кезде халықтың бағына орай бір италиялық ойшыл «Күншығыс елін» 
терең зерттеуге кіріседі, жапондардың салт-дәстүрлеріне жіті зер салып, 
«жапондардың шәй ішу дәстүрі», «табиғатқа табыну дәстүрі», «бабалар 
аруағын ұлықтау дәстүрі» секілді дәстүр-құндылықтарын батысқа дәріптейді. 
Ақыры Еуропаны елең еткізген төл құндылықтарына деген мақтаныш сезімі 
оянған жапондар құлдық санаға апарар құрдымнан құтылған. Осылайша, 
бүгінде жапондар өздерінің қалпын сақтап қалғандары үшін еуропалық 
зиялыға риза. 
«Күншығыс елі» өз жетістіктерін, мәдениеті мен өнерін паш ету үшін Еуропа 
және АҚШ-тағы саналуан дүниежүзілік көрмелерге белсенді қатысқан, 
нәтижесінде еуропалықтар жапон халқы ұсынған шығыстық экзотикаға елікті. 
Жапония сөйтіп, еуропалық мәдениетке, әсіресе, «арт нувоға» қатты әсер етті 
(фр. art nouveau, «жаңа өнер», оны «модерн» деп те атайды, бұл ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасыр басында ең кең таралған декоративтік-қолданбалы, сәулет 
және бейнелеу өнерінің көркем бағыты). Қазіргі кезде де Батыста жапон 
мәдениетіне деген қызығушылық зор. 
  Жер-жаһанды аузына қаратқан жапондар дәстүрлі дүниетанымын заман 
талабымен ұштастырды... 
    Қазақ жері – алтын адамдар өмір сүрген өңір! Бүкіл әлемдік қоғамдастықты 
таң-тамаша қалдырған, баршасын қызыға да қызғана қаратқан, бірақ тылсым 
сырларын адамзатқа әлі ашпаған «Алтын адам» бүкіл дүниежүзінде тек 
Қазақстанда ғана табылды! Және біреу емес, олардың саны бірнешеу болғаны 
анықталуда. Алтын адамдардың белгілері табылған сайын, жаһан 
жұртшылығы жалт қарап, құлағын түріп, қазақ жерінің «алтын адамдар 
мекені» екендігін мойындай түсуде. 



   Ғибратты ғұмырын дәріптеп қана қоймай, айдай әлемге жар салып, мақтан 
тұтарлық тұлғаларымыз да жетерлік. Аспан астын билеген Күлтегіннен 
бастап, адамзаттың екінші ұстазы болған әл-Фараби, тұтас түркі әлемінің 
ғұламасы – Яссауи, Мысырға әмірін жүргізіп, әлемдік қақтығысқа тосқауыл 
болған Бейбарыс сұлтан сияқты ұлы есімдерімізді ұлықтау жаһанның бізді 
тағы бір қырымыздан тануына жол ашады. Сонымен бірге, мұндай тың 
бастамалардың түркі әлемін одан әрі біріктіре түсетін тиімді тетік екенін де 
атап өткен жөн. 
  Ең бастысы, біз, Ұлы далада өмір сүріп отырған бүгінгі халық, өзіміздің 
адамзат өркениетіне өлшеусіз үлес қосқан өр тұлғалардың ұрпағы 
екенімізді  және мәңгілік дамуға тың серпін берген мәдениеттің мұрагері 
екенімізді сезіне білуіміз керек. 
   Қазіргі ұрпақ өркениеттің бастауы, мәдениеттің мәйегі болған Ұлы даланы 
ен жайлаған, мыңғыртып мал айдаған, мәрттігі мен уәдесінен таймаған, алты 
Алаш ханын сайлаған, шаршы топқа түскенде, шешен болып сайраған, 
қылышын тасқа қайраған, найзасына үкі байлаған ұлы бабалардың ұрпағы 
екенін ұмытпағаны жөн. 
   Бұл ұмытылса, тарихи жад өшсе, келер ұрпақ «өзінде бармен көзге ұра» 
(Абай) алмайтын мүшкіл халге жетіп, өзгеге табынып, тамсанумен өтпек. 
   Біз әлемдік мәдениеттен де қалыспауымыз керек, өз дәстүрімізді бек 
ұлықтауымыз керек. Тек тіл ғана емес, ұлттың рухы, оның қайталанбас, дара 
мәдениеті, терең тарихи жады мен рухани болмысы жойылған күні ұлт та 
жойылады. 
    «Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік қақпастан бірден төрге 
озды. Сондықтан заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің 
алдында тұр. Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, жаңғыру да 
тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс. Екі дәуір түйіскен өліара шақта 
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын 
баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр». Мемлекет 
басшысының осы сөзі қай қазақтың болса да үнемі қаперінде тұруы тиіс.  
   «Рухани жаңғыру» бағдарламасы қазақ халқының рухани мәдениеті мен 
тарихының ішкі тереңдігіне қайта оралуды талап етіп отыр. Мемлекетті 
құраушы ұлт – қазақ халқының даналығы бүкіл жұртшылықты 
байланыстырушы алтын көпір.  
   Шын мәнінде, қазақ елінің тарихын, болмыс-бітімін, дәстүр-салты мен 
ұлттық мінезін, тілін біліп, бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдері қазақ төңірегінде 
біріксе – тұрақтылықтың кепілі сол. Қазіргі уақытта ұлттық кодымызды, 
қазақ екенімізді білдіретін ерекшеліктерімізді жас ұрпақтың бойына сіңдіру 
ісін бірлі-жарым азаматқа, болмаса тек ата-аналарға тапсыра аламыз ба? Бұл 
– кешенді шара. Сондықтан, білім беру мекемелерінің бәрінде, балабақша, 
мектеп, колледж, ЖОО-лары, этномәдени орталықтарда кешенді түрде  
«Рухани жаңғыру» орталықтарымен бірлесіп, ай сайын әртүрлі тағылымды 
шаралар ұйымдастырылса, ұлтымыз үшін ұтымды болары сөзсіз. Осылайша, 
әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері, 
мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы 
және ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу жүйесін 
қалыптастыруымыз және жастарды қазақ халқының құндылықтарын тарату, 
ену және қабылдау процесіне белсенді тартамыз. Елбасы көп ұлтты 
халқымыздың бірлігіне баса мән беріп отыр. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында айтылғандай, бірлігі мықты елдің рухы күшті 
болатындығын атап көрсетті. Тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріміз 
халқымыздың заманға сай лайықты өмір сүруіне мүмкіндіктер туғызды. 
Халықтың тұрмыс-жағдайын көтеру жөніндегі Елбасының ұсыныстары бес 



әлеуметтік бастамасы арқылы жүзеге асуда. Президент «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында Қазақстанның үшінші жаңғыруы 
басталғаны туралы жариялады. Мұндағы алға қойылған мақсатымыз айқын, 
бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу. Аталған жаңғыру процесінің нақты мақсат-міндеттері, 
басымдықтары мен оған жеткізетін жолдары бар. Мен көздеген 
жұмыстарымыздың бәрі дер уақытында және барынша тиімді жүзеге асарына 
сенімдімін,- деген болатын. Бүгінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
бірінші кезеңін іске асырудың оң қорытындыларын ұялмай айтуымызға 
болады. Ендігі жерде "Рухани жаңғыру" бағдарламасының негізгі 
қағидаттарын, оның жаңа мазмұнын және Президенттің бес әлеуметтік 
бастамаларын ілгерілету бойынша республикалық және өңірлік деңгейдегі 
мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын күшейту, азаматтық қоғам 
институттарын осы үдерістерге тарту,  ақпараттық-коммуникативтік алаңдар 
құру міндеттері тұр. «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» Үндеуі – 
еліміздегі әр сала бойынша талдау жасалынып, проблеманың шешілуіне, 
дамуына жол ашатын – үлкен әлеуметтік жоба. Еліміздегі зиялы қауым 
өкілдері оқып, танысып, «Әлемді дағдарыс жайлаған кезеңде елге әлеуметтік 
жобаларды ұсынып, жүзеге асыру, дамыған мемлекеттің ғана қолынан келеді. 
Бұл – Елбасының теңдессіз бастамасы» деп баға берді. Өте орынды, еліміздің 
егемендігін нығайтып, дамудың жаңа мүмкіндіктеріне көшкен шақта, Елбасы 
ұсынған бастама ел дамуына оң серпін беретіні сөзсіз. Елбасы Үндеуінде 
көрсетілген әр бастаманың әрқайсысы, негізгі тақырыптар, халықтың 
сұранысы бар, адам өмір сүру деңгейін арттыруға және халықтың әл-ауқатын 
жоғарылатуға арналған. 
    Ұсынылып отырған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету 
жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны әзірлеуге және іске асыруға ҮЕҰ, 
сараптамалық қауымдастықты тарту»  жобасы арқылы да  «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасына» үлкен үлес қосылары сөзсіз. Бұл шынында да ұлт 
үшін өте маңызды. Халық өзінің төл жетістіктерімен мақтана алуымен 
рухтанады. 
   Мемлекеттік қолдау бар жерде қолдан келген істі жүйелі атқарып 
тарихымызды түлетуге, қайта жаңғыртуға,  бүгінгі ұрпаққа қазақ деген 
атауды иеленген халықтың қалай өмірге келгенін жеткізу жолында 
жанкештілікпен  еңбек ету  міндеттері тұр. Ал оған атсалысу «мен 
қазақпын» дейтін әр азаматтың  міндеті.  

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

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының алғашқы кезеңінде мынадай оң 
нәтижелерге қол жеткізілді: 
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен қазақ тілінің латын 
графикасына негізделген әліпбиі бекітілді. 
-  ҚР Үкіметінің жанындағы Қазақ тілін латын графикасына кезең-кезеңімен 
көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құрылды. 
«Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа оқулық» жобасы шеңберінде «Ұлттық 
аударма бюросы» коммерциялық емес қор құрылып, әлеуметтік-
экономикалық және гуманитарлық білім саласындағы әлемнің 17 үздік 
оқулығы мемлекеттік тілге аударылды және цифрландырылды. 
- «Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» жобасы шеңберінде жалпыхалықтық 
онлайн дауыс беру 102 жеңімпазды анықтады. Дауыс беруге барлығы 340 
мың қазақстандық қатысып, өз фавориттеріне 1 млн. 376 мың дауыс берді. 
2017 жылғы 1 желтоқсанда Мемлекет басшысының Жобаға қатысушылармен 
кездесуі өткізілді. 



- «Қазақстанның киелі географиясы» жобасы шеңберінде Жалпыұлттық және 
жергілікті киелі орындарды іріктеу және жүйелендіру жөніндегі ғылыми-
сараптамалық кеңес құрылды; Жалпыұлттық және өңірлік маңызға ие 
нысандардың тізімі әзірленді; жалпыұлттық маңызға ие киелі нысандар 
бойынша 3d турлы Киелі нысандардың виртуалдық картасы әзірленді. 
- «Туған жер» жобасы шеңберінде жалпы республика бойынша 700-ден астам 
жоба іске асырылды; меценаттар есебінен 51 млрд. теңгеден астам 
демеушілік көмек алынды; 735 нысан абаттандырылды және қалпына 
келтірілді. «Туған жер» жобасы бойынша жалпы 1438 нысан пайдалануға 
берілді. 
- «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы бойынша 
Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңінде жасалған қазақстандық мәдениет 
туындылары жинақталып, жүйелендірілді. 
2017 жылы Париждегі UNESCO штаб-пәтерінде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының таныстырылымы болып өтті. Таныстырылым шеңберінде 
шетелдік аудиторияға қазақстандық мәдениеттің түрлі бағыттарын 
айшықтайтын әртүрлі іс-шаралар өткізілді. 
Отандық театрлардың, музейлердің және музыкалық ұжымдардың 
қатысуымен жалпы 20 шақты шетелдік гастрольдер, көрмелер және басқа да 
мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. 
Халықаралық және театр фестивальдері мен орындаушылық өнер 
фестивалдарының 27 дирекциясымен келіссөздер өтті. Қазақстандық 
мемлекеттік театрлардың халықаралық фестивалдарға қатысу кестесі 
жасалды. 
Отандық кинематографты дәріптеу мақсатында АҚШ пен Италияда 
Қазақстан киносы күндері өткізіліп, 7 кинокартина көрсетілді. 
Үздік қазақстандық музыкалық туындыларға цифрлы форматтағы 
қолжетімдікті қамтамасыз ететін Dalatunes – интернет-ресурс жобасы іске 
асырылды. 2017 жылдың ішінде 13 мың музыкалық туынды, 1,2 мың нота 
және 1,7 мың аккорд жүктелген. 
Жаңа талантты авторлар мен туындыларды айқындауды көздейтін Бірінші 
«Рух» халықаралық әдеби конкурсы ұйымдастырылды. 
Республикалық және өңірлік деңгейлерде музей қорларын цифрландыру 
жұмысы белсенді жүргізілуде. 
Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер музейінде 13 700 сақтау бірлігі 
цифрландырылды. ҚР Орталық мемлекеттік музейінде 39 602 бірлік 
цифрландырылды. 
Қостанай облысында экспонаттардың 24,5%,   Ақтөбе облысында – 23%, 
Атырау облысында – 20%, Қарағанды облысында – 19%, Ақмола облысында 
– 18%, Маңғыстау облысында – 14,8% цифрлы форматқа көшірілді.  
Жалпы арнайы жобаларды іске асыру шеңберінде ғылыми-сараптамалық 
қоғамдастықпен және жоғары оқу орындары өкілдерімен жұмыс 
ұйымдастырылды. Барлық өңірлерде жетекші жоғары оқу орындары 
базасында танымал ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің қатысуымен 
Сараптамалық кеңестер жұмыс істейді. 2017 жылы жоғары оқу орындары 99 
ғылыми экспедиция ұйымдастырып, жұмыс қорытындылары бойынша 264 
мақала жарияланды. 
32 жоғары оқу орнында Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы тақырыбы 
бойынша элективтік курстар енгізілді. Аталған курстарды оқитын 
студенттердің саны шамамен 45 мың адам. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
тақырыбы бойынша 292 шығармашылық және ғылыми жоба іске асырылды. 



Жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттары рухани 
жаңғырудың түрлі аспектілері бойынша 1115 диплом жұмыстары мен 
магистрлік диссертациялар дайындады. 
  Осы Бағдарлама шеңберінде «Жанашыр» қоры да бірнеше Жобаны жүзеге 
асырды. Нәтижесінде, 100 ге тарта іс-шаралар жүзеге асырылып, рухани 
жаңғыруға үлес қосылды. 

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

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы қазақ халқының рухани мәдениеті мен 
тарихының ішкі тереңдігіне қайта оралуды талап етіп отыр. Мемлекетті 
құраушы ұлт – қазақ халқының даналығы бүкіл жұртшылықты 
байланыстырушы алтын көпір.  
Шын мәнінде, қазақ елінің тарихын, болмыс-бітімін, дәстүр-салты мен 
ұлттық мінезін, тілін біліп, бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдері қазақ төңірегінде 
біріксе – тұрақтылықтың кепілі сол. Қазіргі уақытта ұлттық кодымызды, 
қазақ екенімізді білдіретін ерекшеліктерімізді жас ұрпақтың бойына сіңдіру 
ісін бірлі-жарым азаматқа, болмаса тек ата-аналарға тапсыра аламыз ба? Бұл 
– кешенді шара. Сондықтан, білім беру мекемелерінің бәрінде, балабақша, 
мектеп, колледж, ЖОО-лары, этномәдени орталықтарда кешенді түрде  
«Рухани жаңғыру» орталықтарымен бірлесіп, әр тоқсан сайын тәрбие сағаты, 
басқа да тағылымды шаралар ұйымдастырылса, ұлтымыз үшін ұтымды болар 
сөзсіз. Осылайша, әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақтардың тарихы, 
дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, 
өнері, тұрмысы және ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу жүйесін 
қалыптастыруымыз және жастарды қазақ халқының құндылықтарын тарату, 
ену және қабылдау процесіне белсенді тартуымыз қажет. 
  Қазақ даласы қашаннан-ақ телегей-теңіз тарихымен, ежелгі, ортағасырларға 
және жаңа заманға қатысты тарихи жәдігерлерімен және құнды деректерімен 
үнемі зерттеушілердің назарын аударумен, қызықтырумен келеді. Ендігі 
мәселе – соларды танып-біліп, табылған мәліметтерді жүйелеп, зерделеп, 
оларды жастар тәрбиесінде тиімді пайдалана білуді үйрену болып тұр. 

      3. 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 Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

этникалық топтар өкілдері 150 12-70 Қазақ елінің тарихын, болмыс-бітімін, 
дәстүр-салты мен ұлттық мінезін, тілін біліп, 
бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдері қазақ төңірегінде 
бірігеді 

Зиялы қауым 50 35-75 Ұрпақтар сабақтастығына қызмет етіп, 
келер ұрпаққа ұлы даланы аманаттауға 
мүмкіндік алады. 

Студенттер 500 17-30 Аға буыннан ұлы даланың қадірі мен 
қасиеті жайлы тағылымдық әңгімелер 
тыңдап,мәңгілік елдің  батыр ұрпақтары 
ретінде болашаққа сеніммен барады. 

Мектеп оқушылары 500 12-16 Аға буыннан ұлы даланың қадірі мен 
қасиеті жайлы тағылымдық әңгімелер 
тыңдап,мәңгілік елдің  батыр ұрпақтары 
ретінде болашаққа сеніммен барады. 



Ауыл тұрғындары 500 15-75 Ұрпақтар сабақтастығына қызмет етіп, 
келер ұрпаққ«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының негізгі қағидаттарын, 
оның жаңа мазмұнын және Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын ілгерілету 
бойынша жүйелі ақпараттық-түсіндіру және 
ағарту жұмыстарының қалыптасуына 
атсалысуға мүмкіндік алады. 

    
 
4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар. 
      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі 
тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының өкілдері, 
БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 
бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 
 
Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты 

бағыты 
1. Алматы, Астана қаласы Қоғамдық кеңесі  Жоба бойынша бірлесіп 

шаралар ұйымдастыру 

2. Алматы қ. Астана қ. Және өңірлердегі «Нұр Отан» партиясы 

 

Жоба бойынша бірлесіп 
шаралар ұйымдастыру 

3. Алматы қ. Астана қ. Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы Жоба бойынша бірлесіп 
шаралар ұйымдастыру 

4. Алматы қ. Астана қ әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» КММ 
 

Жоба бойынша бірлесіп 
шаралар ұйымдастыру 

5. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ 
Алматы қаласы филиалы.  

Мақсатты топ өкілдерінің 
цифрлық сауаттылығын 
арттыруға байланысты 
бірлесіп шара ұйымдастыру 

6. Алматы қ. Астана қ.  қаласы Ішкі саясат басқармасы Жоба бойынша бірлесіп 
шаралар кешенін 
ұйымдастыру 

7. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлықпен күрес 
агенттігі Алматы қаласы департаменті 

Мақсатты топ өкілдерінің 
мемлекеттік қызметтерді алу 
бойынша сауаттылығын 
арттыруға байланысты 
бірлесіп шара ұйымдастыру 

8. РГУ «Қоғамдық келісім» Алматы қаласы Достық үйі  Мақсатты топ өкілдерімен, 
этно-мәдени орталықтар 
өкілдерімен бірлесіп шара 
ұйымдастыру 



9. Қазақстан жазушылары кітапханасы  Бірлесіп шаралар 
ұйымдастыру 

Жоба бағыты бойынша түрлі 
іс-шаралар мен көрмелер 
ұйымдастыру  

10. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Рухани 
жаңғыру»  ғылыми-инновациялық орталығы-жобалық офисі 

Бірлесіп шаралар 
ұйымдастыру 

 

11. ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» гуманитарлық 

зерттеулер орталығы 

Бірлесіп шаралар 
ұйымдастыру 

 

12. Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы Бірлесіп шаралар 
ұйымдастыру 

 

13. «Әдемі-ай» музей-үйі  Бірлесіп шара ұйымдастыру 
Мақсатты топ өкілдерін өнер 
мұражайының 
экспонаттарымен таныстыру 

14. Алматы қаласы Білім басқармасы; Мектептер мен колледждерде 
шаралар кешенін 
ұйымдастыру 

15. Алматы қаласы Мәдениет және архивтер басқармасы  Бірлесіп шара ұйымдастыру 

16. Әлем халықтары журналистері одағы  Проза және поэзия кештерін 
ұйымдастыру 

17. Жергілікті мемлекеттік органдар Бірлесіп жұмыс істеу 

18. Жергілікті ҮЕҰ Жоба бағыты бойынша 
бірлесіп жұмыс істеу 

19. Жергілікті жастар ұйымдары Жоба бағыты бойынша 
бірлесіп жұмыс істеу 

20. Алматы қ. Астана қ. және өңірлердегі жергілікті мәслихат 
депутаттары 

Жоба бағыты бойынша 
бірлесіп жұмыс істеу 

       
5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері байланыс. 
Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 
Мектеп оқушылары Сауалнама, пікір білдіру парағы 

Колледж оқушылары Сауалнама, пікір білдіру парағы 

ЖОО студенттері Сауалнама, пікір білдіру парағы 



Этно-мәдени орталықтар өкілдері Сауалнама, пікір білдіру парағы 

Ауыл тұрғындары Сауалнама, пікір білдіру парағы 
    
   6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг жасау 
жоспары. 
Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: «Рухани жаңғыру» бағдарламасының бірінші 
кезеңін іске асырудың оң қорытындыларын бұқаралық санада бекіту. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
жаңа мазмұны мен бағыттарын түсіндіру. Ақпараттық кеңістікте «Қазақстан - әлеуметтік мемлекет» 
идеясын ілгерілету. 

Міндет Іс-шара Қысқа 
мерзімді және 
ұзақ мерзімді 
нәтижелер 

Индикатор
лар (қысқа 
мерзімді 
және ұзақ 
мерзімді 
нәтижелер) 

Өлшеу 
жиілігі 

 «Рухани 
жаңғыру» 
бағдарламасы
ның негізгі 
қағидаттарын, 
оның жаңа 
мазмұнын 
және 
Президенттің 
бес әлеуметтік 
бастамаларын 
ілгерілету 
бойынша 
жүйелі 
ақпараттық-
түсіндіру және 
ағарту 
жұмыстарын 
қалыптастыру; 

"Рухани 
жаңғыру" 
бағдарламасы
ның негізгі 
қағидаттарын, 
оның жаңа 
мазмұнын 
және 
Президенттің 
бес әлеуметтік 
бастамаларын 
ілгерілету 
бойынша 
республикалы
қ және өңірлік 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі 
қағидаттарын, оның жаңа мазмұнын және 
Президенттің бес әлеуметтік бастамаларын 
ілгерілету бойынша жүйелі ақпараттық-
түсіндіру және ағарту жұмыстарын 
қалыптастыру бойынша зиялы қауым, 
тарихшылар, әдебиетшілер, этнографтар, 
археологтар,ҮЕҰ, шығармашылық ұйымдар 
мен этно-мәдени орталықтар өкілдерінен 
арнайы топ жасақтау, яғни насихат мектебін 
құру. 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді  
Жоба 
барысында 

Жергілікті 
жерде 
тұрақты 
түрде топ 
жұмыс 
істейді 
Топ 
құрамына 
барлығы70 
адам кіреді 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Қазақстандағы әртүрлі этностық топтар 
өкілдерінің қазақтардың тарихы, дәстүрлері, 
мәдениеті, діні, рухани орталықтары, 
философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы және 
ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу 
жүйесін қалыптастыру мақсатында Алматы 
қаласының Достық үйінде әр түрлі тақырыпта 
«Қазақтану» лекторийін ұйымдастыру; 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  
 

200 адам 
 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Республикалық және өңірлік деңгейдегі БАҚ-
тарда "Рухани жаңғыру" бағдарламасының 
негізгі қағидаттарын, оның жаңа мазмұнын 
және Президенттің бес әлеуметтік 
бастамаларын ілгерілету тақырыбындағы 
жарияланған мақалалар мен сюжеттерге  
байқау өткізу (Байқау мақсаты — «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 
мақсатында ұлттық сәйкестікті сақтай отырып, 
мәдени және рухани құндылықтарды 
насихаттау, шығармашылық ортаны қолдау. 

Қысқа 
мерзімді 
 

30 адам 
 

Жоба 
барысында 
6 ай 



деңгейдегі 
мемлекеттік 
органдардың 
өзара іс-
қимылын 
күшейту; 

азаматтық 
қоғам 
институттары
н «Рухани 
жаңғыру» 
бағдарламасы
ның негізгі 
қағидаттарын, 
оның жаңа 
мазмұны мен 
Президенттің 
бес әлеуметтік 
бастамаларын 
ілгерілету 
процесіне 
тарту;  

жаңа 
мессендждерді 
тарату үшін 
республикалы
қ және өңірлік 
деңгейлерде 
ақпараттық-
коммуникатив
тік алаңдар 
құру. 

Еліміздің дамуына ақпараттық кеңістікте тер 
төгіп жүрген БАҚ өкілдерінің 
жұмысын басты назарға алу.) 

Республика бойынша 

«Рухани жаңғыру» орталығымен бірлесіп, 
Алматы қаласының мектептерінде «Ұлы дала 
тарихы – ұрпаққа аманат» атты 10 кездесу 
өткізу;  

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  
 

250 адам 
10 кездесу 
 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Қазақ мәдениетін, тарихын, философиясын, 
салт-дәстүрін және т.б. қазақ халқының құнды-
лықтарын барлық қазақстандық этностар 
арасында дәріптеу мақсатында « Менің –
Қазақстаным!» тақырыбында «Ғажайыптар 
алаңы» - «Поле чудес» танымдық ойынын 
ұйымдастыру. 5 рет. 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
 

80 адам 
5 рет өткізу 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Қазақстан Жазушылары кітапханасында «Book 
Dating» жобасын іске асыру (сүйікті кітаптарды 
әйгілі тұлғалардың таныстыруы мақсатында 
«Кітап-біздің досымыз» атты кездесулер 
сериясын өткізу. 8 рет. 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  
 

200 адам 
8 рет 

Жоба 
барысында 
8 ай 

«Буккроссинг» акциясын өткізу. Кітапхана мен 
оқырман арасындағы қарым-қатынасты 
нығайтып, оқу мәдениетін арттыру мақсатында 
Алматы кітапханалар желісінде «Келіңіздер, 
кітап алмастырайық!» ұранымен 
«Буккроссинг» акциясын өткізу.  8 рет 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  
 

200 адам 
8 рет 

Жоба 
барысында 
8 ай 

«Талантты таныту» айдарымен ҚР бойынша 
әдебиет саласындағы таланттарды таныстыру 
кешін өткізу. 8 рет. 

Республика бойынша 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  
 

250 адам 
8 рет 

Жоба 
барысында 
8 ай 

«Сандық Қазақстан - болашаққа көзқарас» 
айдарымен жастар арасында цифрлық 
жаңалықтарды таныстыру және жастардың 
инновациялық жобаларын қолдау мақсатында 
кездесулер ұйымдастыру. 8 рет. 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  

300 адам 
8 рет 

Жоба 
барысында 
8 ай 



Қазақ халқының салт-дәстүрлерін қазақстандық 
этностардың білу деңгейін бағалау бойынша 
викториналық ойындар: 8 рет. 

• Қазақ халқының салт-дәстүрлері; 
• Қазақ халқының тағамдары; 
• Қазақ халқының әдебиеті; 
• Қазақ халқының тарихы; 
• Қазақ халқының ән-күйі, ұлттық 

аспаптары; 
• Қазақ халқының тұрмыстық заттары; 
• Қазақ халқының киім үлгілері; 
• Қазақ халқының ұлттық аспаптары; 

Алматы қаласы. 

Ұзақ мерзімді 
Айына 1 рет  

200 адам 
8 рет 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, 
азаматтық қоғам институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел бесігі” жобасы 
арқылы ауылдық кітапханаларда буккросинг 
ашу және оның мән-мағынасын түсіндіру, 
жұмысын ұйымдастыру. 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 
(6 кітапхана) 

Ұзақ мерзімді 
 

6 кітапхана Жоба 
барысында 
8 ай 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, 
азаматтық қоғам институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел бесігі” жобасы 
арқылы ауылдық жастардың әртүрлі  мақсатты 
топтардың арасында шығармашылық 
потенциалды қолдауға және дамытуға, бос 
уақытты ұйымдастыруға, ағартушылық, 
ақпараттық және білімдік жұмыстарға 
бағытталған  жастар орталықтарын 
ұйымдастырып, жұмысын жолға қою бойынша 
жиындар өткізу .  
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

Ұзақ мерзімді 
 

6 орталық Жоба 
барысында 
8 ай 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдарды, 
азаматтық қоғам институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел бесігі” жобасы 
арқылы «Билер алқасы», «Аталар алқасы», 
«Әжелер алқасын» ұйымдастырып, жұмысын 
қалыптастыру. 

Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

Ұзақ мерзімді 
Жоба 
барысында 

120 адам Жоба 
барысында 
8 ай 

Әлеуметтік желілерде аталардың  «Батаменен 
ел көгерер» байқауын ұйымдастыру.(бейне-
конкурс); 

 Республика бойынша 

Қысқа 
мерзімді 
 

30 адам 
 

Жоба 
барысында 
8 ай 



Әлеуметтік желілерде қазақ қыздарының 
«Құралай көз, қолаң шаш» фото байқауын 
ұйымдастыру. 

 Республика бойынша 

Қысқа 
мерзімді 
 

30 адам 
 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Әлеуметтік желілерде «Туған жер» («Родная 
земля») фото және бейне-конкурстарын өткізу; 

Республика бойынша 

Қысқа 
мерзімді 
 

30 адам Жоба 
барысында 
8 ай 

Алматы қаласы мектептерінде «Ұлы дала 
өнері» атты көрмелер ұйымдастыру; 

• сурет көрмесі: 
• фото көрме; 
• қолөнер көрмесі;  

(10 мектепте) 
• Алматы қаласы 

Қысқа 
мерзімді 
Жоба 
барысында 

200 адам 
 
10 мектеп 

Жоба 
барысында 
8 ай 

Іс-шаралар кезінде тарататын қазақ халқының 
құндылықтары жайлы кітапша шығару 

Қысқа 
мерзімді 
Жоба 
барысында 

1000 дана Жоба 
барысында 
8 ай 

      7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 
Іс-шара 1-ай 

Сәуір 
2-ай 
мамыр 

3-ай 
маусым 

4-ай 
шілде 

5-ай 
тамыз 

6-ай 
қыркүйе 

7-ай 
қазан 

8-ай 
қараша 

«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының негізгі 
қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын 
ілгерілету бойынша жүйелі 
ақпараттық-түсіндіру және ағарту 
жұмыстарын қалыптастыру 
бойынша зиялы қауым, 
тарихшылар, әдебиетшілер, 
этнографтар, археологтар,ҮЕҰ, 
шығармашылық ұйымдар мен 
этно-мәдени орталықтар 
өкілдерінен арнайы топ жасақтау, 
насихат мектебін құру. 
Алматы қаласы 

10 
сәуірге 
дейін 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 



Қазақстандағы әртүрлі этностық 
топтар өкілдерінің қазақтардың 
тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, 
рухани орталықтары, 
философиясы, әдебиеті, өнері, 
тұрмысы және ой-санасы туралы 
неғұрлым толық білім алу жүйесін 
қалыптастыру мақсатында Алматы 
қаласының Достық үйінде әр түрлі 
тақырыпта «Қазақтану» лекторийін 
ұйымдастыру; 
Айына 1 рет. 
Алматы қаласы 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Республикалық және өңірлік 
деңгейдегі БАҚ-тарда "Рухани 
жаңғыру" бағдарламасының негізгі 
қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын 
ілгерілету тақырыбындағы 
жарияланған мақалалар мен 
сюжеттерге  байқау өткізу  
Республика бойынша 

15 
сәуір-15 
қазан 
аралығы 

15 
сәуір-
15 
қазан 
 

15 
сәуір-
15 
қазан 

15 
сәуір-
15 
қазан 

15 
сәуір-
15 
қазан 

15 
сәуір-15 
қазан 

15 
қазан 
Қоры 
тынды 

--- 

«Рухани жаңғыру» орталығымен 
бірлесіп, Алматы қаласының 
мектептерінде «Ұлы дала тарихы – 
ұрпаққа аманат» атты 10 кездесу 
өткізу;  
Алматы қаласы 

12 
 
 
19 

6 

14 

17 

--- ---- ----- 20 

27 

 

 

4 

9 

11 

---- 

Қазақ мәдениетін, тарихын, фило-
софиясын, салт-дәстүрін және т.б. 
қазақ халқының құндылықтарын 
барлық қазақстандық этностар 
арасында дәріптеу мақсатында « 
Менің –Қазақстаным!» 
тақырыбында «Ғажайыптар алаңы» 
- «Поле чудес» танымдық ойынын 
ұйымдастыру. 5 рет. 
Алматы қаласы 

17  25 30 ---- ---- 18 16 -- 

Қазақстан Жазушылары 
кітапханасында «Book Dating» 
жобасын іске асыру (сүйікті 
кітаптарды әйгілі тұлғалардың 
таныстыруы мақсатында «Кітап-
біздің досымыз» атты кездесулер 
сериясын өткізу. Айына 1 рет. 
Алматы қаласы 

2 21 4 10 7 12 30 14 

«Буккроссинг» акциясын өткізу. 
Кітапхана мен оқырман 
арасындағы қарым-қатынасты 

2 21 4 10 7 12 30 14 



нығайтып, оқу мәдениетін арттыру 
мақсатында Қазақстан 
Жазушылары кітапханасында 
«Келіңіздер, кітап алмастырайық!» 
ұранымен «Буккроссинг» акциясын 
өткізу.  Айына 1 рет 
Алматы қаласы 

«Талантты таныту» айдарымен 
әдебиет саласындағы таланттарды 
таныстыру кешін өткізу. Айына 1 
рет. 
Республика бойынша 

2 21 4 10 7 12 30 14 

«Сандық Қазақстан - болашаққа 
көзқарас» айдарымен жастар 
арасында цифрлық жаңалықтарды 
таныстыру және жастардың 
инновациялық жобаларын қолдау 
мақсатында кездесулер 
ұйымдастыру. айына 1 рет. 
Алматы қаласы 

4 15 13 10 14 11 22 3 

Қазақ халқының салт-дәстүрлерін 
қазақстандық этностардың білу 
деңгейін бағалау бойынша 
викториналық ойындар: айына 1 
рет. 

 Қазақ халқының салт-дәстүрлері; 
 Қазақ халқының тағамдары; 
 Қазақ халқының әдебиеті; 
 Қазақ халқының тарихы; 
 Қазақ халқының ән-күйі; 
 Қазақ халқының тұрмыстық 

заттары; 
 Қазақ халқының киім үлгілері; 
 Қазақ халқының ұлттық аспаптары; 

Алматы қаласы 

 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік 
органдарды, азаматтық қоғам 
институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел 
бесігі” жобасы арқылы ауылдық 
кітапханаларда буккросинг ашу 
және оның мән-мағынасын 
түсіндіру, жұмысын ұйымдастыру. 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 
(6 кітапхана) 

---- ---- ---- 10-20 -- ---- --- --- 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік 
органдарды, азаматтық қоғам 
институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел 
бесігі” жобасы арқылы ауылдық 

---- --- --- 10-20     



жастардың әртүрлі  мақсатты 
топтардың арасында 
шығармашылық потенциалды 
қолдауға және дамытуға, бос 
уақытты ұйымдастыруға, 
ағартушылық, ақпараттық және 
білімдік жұмыстарға бағытталған  
жастар орталықтарын 
ұйымдастырып, жұмысын жолға 
қою. (6 орталық). 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

Өңірлік деңгейдегі мемлекеттік 
органдарды, азаматтық қоғам 
институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде“Ауыл – ел 
бесігі” жобасы арқылы «Билер 
алқасы», «Аталар алқасы», 
«Әжелер алқасын» ұйымдастырып, 
жұмысын қалыптастыру. 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

--- ---- --- 10-20 --- ---- --- --- 

Әлеуметтік желілерде аталардың  
«Батаменен ел көгерер» байқауын 
ұйымдастыру.(бейне-конкурс); 
 Республика бойынша 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

30 
қазан 
Қоры 
тынды 

 

Әлеуметтік желілерде қазақ 
қыздарының «Құралай көз, қолаң 
шаш» фото байқауын 
ұйымдастыру. 
 Республика бойынша 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

30 
қазан 
Қоры 
тынды 

 

Әлеуметтік желілерде «Туған жер» 
(«Родная земля») фото және бейне-
конкурстарын өткізу; 
 Республика бойынша 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

Сәуір-
қазан 

30 
қазан 
Қоры 
тынды 

-- 

Алматы қаласы мектептерінде 
«Ұлы дала өнері» атты көрмелер 
ұйымдастыру; 

• сурет көрмесі: 
• фото көрме; 
• қолөнер көрмесі;  
(10 мектепте) Алматы қаласы 

12 
 
 
19 

6 

14 

17 

--- ---- ----- 20 

27 

 

 

4 

9 

11 

---- 

Іс-шаралар кезінде тарататын қазақ 
халқының құндылықтары жайлы 
кітапша шығару 

15 - - - - - - - 

 
      8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 
 
Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 



Жергілікті жерлердегі 
мақсатты топпен іс-
шаралар ұйымдастыру 
жұмыстары 

Жергілікті атқарушы органдар тарапынан қолдаудың болмай, іске кері әсер ету 
оқиғалары; 
Басқа ұйымдар көмегіне немесе тікелей жүгіне отырып шешу жолдары 
қарастырылады. 

Әлеуметтік желілер 
арқылы кері байланыс 
жұмыстары 

Респонденттердің кері байланысқа шықпай қою жағдайлары және тиісті 
индикаторлардағы сандық көрсеткіштерге жетпей қалуы. Ондай жағдайдың 
салдарын азайту үшін респонденттерге тікелей телефон арқылы байланыс 
орнату қолға алынуы мүмкін. 

 
  9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат құралдарында 
(ары қарай – БАҚ) жариялануы. 
Ақпараттық өнім 
(мақала, видеоролик, 
баннер, пост, 
бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарлама кезіндегі 
ақпараттық өнімдердің 
саны 

Жарықтандыру арналары 
(теледидар, баспа басылымдары, 
интернет-порталдар, өз веб-сайты, 
әлеуметтік желілер, радио, пошта 
жәшіктері және т.б.) 

Ақпараттың 
таралуы 
жиілігі 

Мақала 10 телеарна 5 

пост 20 радио 10 

видеоролик 10 интернет-порталдар 10 

фото 10 өз веб-сайты 20 

баннер 8 әлеуметтік желілер 20 
       
10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 
Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 
қызметті жалғастыру және (немесе) 
нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету жөніндегі ғылыми-
ағартушылық жобаны әзірлеуге және іске асыруға ҮЕҰ, 
сараптамалық қауымдастықты тарту» тақырыбы Ұйымның 
Жарғысымен үндесетіндіктен, бұл жұмыс жалғасатын болады. 
Алматы қаласында құрылған насихат тобы, жергілікті жерлерде 
құрылған Билер алқасы, Аталар және әжелер алқасы, 
Кітапханалардағы «Book Dating», «Буккроссинг»  жобасы, Жастар 
орталықтары рухани бағыттағы жұмыстарын жалғастыратын 
болады. Оларды әлеуметтік желілер және үйымның басылымы 
арқылы насихатталып, әрі қарай жұмысы жалғастырылады. 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 
(немесе) нәтижелерді одан әрі 
насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

Ұйым өз Жобасы бойынша ұйымдастырған орталықтардың әрі 
қарай жұмыс істеуін үйлестіріп, бағыт-бағдар беріп отырады және 
БАҚ-тарда насихаттайды. 

 
 
 
 
             Президент                                            Жаңыл Амантайқызы Әпетова 
 
 
                                                                                            

                          Толтырған күні "15" қаңтар 2019 жыл 
 



 5-қосымша 

Халықаралық «Жанашыр» қоғамдық қоры  Нысан 

 
    
 Грант ұсыну бағыты: Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар 
қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу 
 
      Грант тақырыбы: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету жөніндегі ғылыми-
ағартушылық жобаны әзірлеуге және іске асыруға ҮЕҰ, сараптамалық қауымдастықты 
тарту 
      Грантты жүзеге асыру мерзімі: 2019 жылдың 29 наурызы мен 30 қарашасы аралығында 
      Грант мөлшері: 25 609,00 (жиырма бес миллион алты жүз тоғыз мың) теңге. 
 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 
шығыстардың сметасы 

      

№ Шығыстардың бабтары* Өлшем 
бірлігі 

Саны, ай Құны, 
теңгемен 

Барлығы
, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 
Өті
ніш 
бер
уші 
(өз 
сал
ым
ы) 

Қоса 
қарж
ылан
дыру
дың 

басқа 
көзде

рі 

Грант 
қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:               
  1) жалақы, оның ішінде     510 000 4 080 

000 
    4 080 000 

  
Жоба жетекшісі  1 адам 8 220 000 

1 760 
000     1 760 000 

  
Жоба үйлестірушісі 1 адам 8 170 000 

1 360 
000     1 360 000 

  Офис менеджер 1 адам 8 120 000 960 000     960 000 
  2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 
    43605 348840     348840 

  Жоба жетекшісі  1 адам 8 18810 150480     150480 
  Жоба үйлестірушісі 1 адам 8 14535 116280     116280 

  Офис менеджер 1 адам 8 10260 82080     82080 
  3) міндетті медициналық 

сақтандыру 
    7650 61200     61200 

  Жоба жетекшісі  1 адам 8 3300 26400     26400 
  Жоба үйлестірушісі 1 адам 8 2550 20400     20400 
  Офис менеджер 1 адам 8 1800 14400     14400 
  4) банк қызметтері Теңге 8 31151,25 249210     249210 

  5) байланыс қызметтерін төлеуге 
арналған шығыстар 

--- --- --- --- -- --- --- 

  6) коммуналдық қызметтер және 
(немесе) пайдалану шығыстары 

--- --- --- --- -- --- --- 



  7) үй-жайды жалға алуды төлеуге 
арналған шығыстар 

50 ш.м. 
8 ай 

6000тг х 
50 ш.м- 2 400 

000 -- --- 2400000 4 адам 300 000 
  8) шығыс материалдары, негізгі 

құралдарға қызмет көрсетуге 
және оларды ұстауға қажетті 
тауарларды сатып алу және басқа 
да қорлар, оның ішінде: 

Теңге 8 ай 4 500 36000     36 000 
  Картрижді толтыру рет 8 ай 3 000 24 000     24 000 
  Кеңсе заттары 

дана 8 ай 1 500 12 000     12 000 Қағаз, қаламсап 
  9) өзге де шығыстар, оның ішінде: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

  … --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 
              

  Фото және бейнематериалдар 
түсіруге арналған цифрлы 
фотоаппарат дана  1 дана 1 480 000 

1 480 
000     1 480 000 

  2) кеңсе жиһазын сатып алу 
(жиһаз түрін көрсету): дана 8 95 000 250 000     250 000 

  Компьютер столы дана 2 дана 80 000 160 000     160 000 
  орындықтар дана 6 дана 15 000 90 000     90 000 
3 Тура шығыстар:               
  1) 1-іс-шара               
  қызметтік іссапарларға арналған 

шығыстар, оның ішінде: Қызылорда 
облысы 3 адам 1 рет   

1 023 
750     1 023 750 

  тәуліктік ақы (іссапарлардың және 
адамдардың санын, адам-күнін 
көрсету) Рет 1 рет  2 мрп 

151 500     151 500 

2 мрп 2525х2-5050х3адам-15150х10 
күн  -151 500 Адам  3 адам 2525х2 
  

күн 10 күн 

5050х3ада
м-
15150х10 
күн  

      151 500 
  тұру (іссапарлардың және 

адамдардың санын, адам-күнін 
көрсету) Рет 1 рет  7 мрп 

530 250     530 250 

7 мрп 2525х7-17675 х3адам -53025х 
10күн- 530 250 

Адам  3 адам 

2525х7-
17675 х3 -
53025х 
10- 530 
250 

  күн 10   
    күн   

  жолақысы (іссапарлардың және 
адамдардың санын жазу) 

              



Алматы – Қызылорда -Алматы 
          

3 адам х билет екі жақ 14000тг-42 
000            
  

  3 адам х 
Бару-
қайту     

  
  

7 000тг- 
21 000тг       

  3 адам   42 000 42 000 42000 
            
            
            

  Қызылорда облысының ауылдарына 
жол жүру шығындары 

3 адам 

3 адам х 

150 000 150 000     150000 

50 
000тг- 
150 000т
г 
  

  Алматы облысына  

3 адам 

3 адам х 

150 000 150 000     150000 

50 
000тг- 
150 000т
г 
  

  тарату материалдарын сатып алу, 
оның ішінде: 

--- --- --- --- --- --- --- 

  папка --- --- --- --- --- --- --- 
  қалам --- --- --- --- --- --- --- 
  қойындәптер --- --- --- --- --- --- --- 
  Басқа (атауын көрсету) .... --- --- --- --- --- --- --- 
  заңды және жеке тұлғалар 

орындайтын жұмыстар мен 
көрсететін қызметтерге ақы төлеу 
бойынша шығыстар, оның ішінде, 
жеке тұлғалар: 

--- --- --- --- --- --- --- 

  жеке тұлғалардың жұмыстары және 
қызметтері, оның ішінде: 

      1 700 
000 

    1700000 

  «Қазақтану» лекторийіне жауапты 
эксперт адам 1 200 000 200 000     200 000 

  «Ғажайыптар алаңы» - «Поле 
чудес» ойынына және этностар 
арасында өтетін викторинаға  
жауапты эксперт 

адам 1 200 000 200 000     200 000 
  Алматы қаласының мектептерінде 

«Ұлы дала тарихы – ұрпаққа 
аманат» атты 10 кездесулер мен 
көрмелергежауапты эксперт 

адам 1 200 000 200 000     200 000 



  Қазақстан Жазушылары 
кітапханасында «Book Dating» және 
«Буккроссинг» акциясынажауапты 
эксперт адам 1 200 000 200 000     200 000 

  Пиар-менеджер адам 1 200 000 200 000     200 000 
  Бухгалтер адам 1 300 000 300 000     300 000 
  Әлеуметтік желілердегі байқауларға 

жауапты эксперт адам 1 200 000 200 000     200 000 
  «Сандық Қазақстан - болашаққа 

көзқарас»айдарындағы кездесулерге 
жауапты эксперт 

адам 1 200 000 200 000     200 000 
  заңды тұлғалардың жұмыстары 

және қызметтері, оның ішінде: 
      

800 000     800 000 
  

БАҚ-тарда материалдар 
орналастыру 

Газет 
журнал 

8 100 000 800 000     800 000 телеарна 
  1-шара: Қазақстандағы әртүрлі 

этностық топтар өкілдерінің 
қазақтардың тарихы, дәстүрлері, 
мәдениеті, діні, рухани 
орталықтары, философиясы, 
әдебиеті, өнері, тұрмысы және ой-
санасы туралы неғұрлым толық 
білім алу жүйесін қалыптастыру 
мақсатында Алматы қаласының 
Достық үйінде әр түрлі 
тақырыпта «Қазақтану» 
лекторийін ұйымдастыру:  

      800 000     800 000 

  *Лекторлар:              100000 
·         Қазақ халқының салт-
дәстүрлері бойынша 

    50 000тг х 
2 адам  

100 000т
г 

  

·         Қазақ халқының тағамдары 
бойынша 

2 адам 1 рет       

·         Қазақ халқының әдебиеті 
бойынша 

    50 000тг х 
2 адам  

  100000 

·         Қазақ халқының тарихы 
бойынша 

  1 рет   100 000т
г 

  

·         Қазақ халқының ән-күйі 
бойынша 

2 адам   50 000тг х 
2 адам  

    

·         Қазақ халқының тұрмыстық 
заттары бойынша 

  1 рет     100000 

·         Қазақ халқының киім үлгілері 
бойынша 

2 адам   50 000тг х 
2 адам  

100 000т
г 

  

·         Қазақ халқының ұлттық 
аспаптары бойынша 

  1 рет 50 000тг х 
2 адам 

    

          100000 
  2 адам   50 000тг х 

2 адам 
100 000т
г 

  



    1 рет       
      50 000тг х 

2 адам 
  100000 

  2 адам 1 рет   100 000т
г 

  

            
    1 рет     100000 
  2 адам     100 000т

г 
  

            
    1 рет     100000 
  2 адам     100 000т

г 
  

            
            
  2 адам 1 рет   100 000 

тг 
100000 

            
            

  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  2-шара:Республикалық және 

өңірлік деңгейдегі БАҚ-тарда 
"Рухани жаңғыру" 
бағдарламасының негізгі 
қағидаттарын, оның жаңа 
мазмұнын және Президенттің бес 
әлеуметтік бастамаларын 
ілгерілету тақырыбындағы 
жарияланған мақалалар мен 
сюжеттерге  байқау өткізу: 

      600 000     600 000 

   «Баспасөз басылымындағы үздік 
мақала»;  3 ОРЫН 

3 адам 3 100 000 100 000     100000 

«Ғаламтор басылымындағы үздік 
жарияланым»; 3 ОРЫН 

          

«Үздік Телесюжет/ 
телебағдарлама»; 3 ОРЫН 

 
        

«Үздік радиосюжет/ 
радиобағдарлама»; 3 ОРЫН  

3 адам 3 100 000 100 000 100000 

«Үздік фоторепортаж/фотоочерк». 3 
ОРЫН 

          

            
            
  3 адам 3 100 000 100 000 100000 
            
  3 адам 3 100 000 100 000 100000 
            
            
  3 адам 3 100 000 100 000 100 000 
            

  Марапаттау рәсімін ұйымдастыруға;               

Банер           



Музыка, дыбыс үдеткіш, микрофон Ш.м. 15 ш.м 15х2000 30 000 30000 

            
  1 рет 1 50 000 70 000 70 000 
            

  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  3-шара: «Рухани жаңғыру» 

орталығымен бірлесіп, Алматы 
қаласының мектептерінде «Ұлы 
дала тарихы – ұрпаққа аманат» атты 
10 кездесу өткізу;  

            1580000 

  Типографиялық шығындар: 
Дана 60 500 

30 000х1
0  

    
  

Папкілер Дана 60 150 9000х10 300000 
Бағдарламалар Ш.м. 15 1000 15000   
банерлер         90000 
            
          15000 

  Имидждік өнімдер:          

- - 

  
қаламсап дана  60 50 3 000х10 30000 
қойын дәптер 

дана  60 400 
24 

000х10 240 000 
куверткалар дана  10 150 1 500х10 15 000 
            

  Техниканы жалға алу: Дана   1 5000 5000х10 

- - 

50 000 
10 кездесу           
Видеопроектор дана  1 2000 2000х10 20 000 
Экран           
Микрофон, Ұзартқыш сымдар, 
электрге қосқыш және т.б.    

дана 1 2000 2000х10 20 000 
  Фото және видеотүсірілімдер рет 10 30 000 30 000 - - 300 000 
  Лекторлар қаламақысы 

5 адам 5х10рет 
50 адам х 
10 000тг 500 000     500 000 

  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  4-шара:Қазақ мәдениетін, 

тарихын, философиясын, салт-
дәстүрін және т.б. қазақ 
халқының құндылықтарын 
барлық қазақстандық этностар 
арасында дәріптеу мақсатында « 
Менің –Қазақстаным!» 
тақырыбында «Ғажайыптар 
алаңы» - «Поле чудес» танымдық 
ойынын ұйымдастыру: 

5 рет     2 150 
000 

    2 150 000 



  Ғажайыптар алаңын жабдықтау 5 рет 50 000х 
5 

250 000 250 000     250 000 

  Сыйлық қоры  5 рет 300 000х
5 

1 500 000 1 500 
000 

    1 500 000 

  Жүргізуші қаламақысы 5 рет  50 000х5 250 000 250 000     250 000 
  Фото және видеотүсірілімдер 5 рет 30 000х5 150 000 150 000 - - 150 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  5-шара:Қазақстан Жазушылары 

кітапханасында «Book Dating» 
жобасын іске асыру (сүйікті 
кітаптарды әйгілі 
тұлғалардыңтаныстыруы 
мақсатында «Кітап-біздің 
досымыз» атты кездесулер 
сериясын өткізу. 8 рет. 

8 рет.     640 000     640 000 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш 
аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз 
ету.  

8 рет 50 000 х 
8  

400 000       400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  6-шара:«Буккроссинг» акциясын 

өткізу. Кітапхана мен оқырман 
арасындағы қарым-қатынасты 
нығайтып, оқу мәдениетін арттыру 
мақсатында Алматы кітапханалар 
желісінде «Келіңіздер, кітап 
алмастырайық!» ұранымен 
«Буккроссинг»  

8 рет     640 000     640 000 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

8 рет 50 000 х 
8  

400 000       400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 



  7-шара:«Талантты таныту» 
айдарымен ҚР бойынша әдебиет 
саласындағы таланттарды 
таныстыру кешін өткізу. 8 рет. 

      

640 000     640 000 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

8 рет 50 000 х 
8  

400 000       400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  8-шара:«Сандық Қазақстан - 

болашаққа көзқарас» айдарымен 
жастар арасында цифрлық 
жаңалықтарды таныстыру және 
жастардың инновациялық 
жобаларын қолдау мақсатында 
кездесулер ұйымдастыру. 8 рет. 

      

640 000     640 000 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

8 рет 50 000 х 
8  

400 000 400 000     400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  9-шара:Қазақ халқының салт-

дәстүрлерін қазақстандық 
этностардың білу деңгейін 
бағалау бойынша викториналық 
ойындар: 8 рет. 

8 рет     

1 840 
000     1 840 000 

·         Қазақ халқының салт-
дәстүрлері; 
·         Қазақ халқының 
тағамдары; 
·         Қазақ халқының әдебиеті; 

·         Қазақ халқының тарихы; 

·         Қазақ халқының ән-күйі, 
ұлттық аспаптары; 
·         Қазақ халқының 
тұрмыстық заттары; 
·         Қазақ халқының киім 
үлгілері; 



·         Қазақ халқының ұлттық 
аспаптары; 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

8 рет 50 000 х 
8  

400 000 400 000     400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  Жүлделер мен сыйлықтар қоры 

8 рет 
150 000х

8 1 200 000 
1 200 
000     1200000 

  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 

  10-шара:Өңірлік деңгейдегі 
мемлекеттік органдарды, 
азаматтық қоғам институттарын 
тарта отырып жергілікті  
жерлерде “Ауыл – ел бесігі” 
жобасы арқылы ауылдық 
кітапханаларда буккросинг ашу 
және оның мән-мағынасын 
түсіндіру, жұмысын 
ұйымдастыру.       640 000     640 000 

  
 

       
 Залды жабдықтау шығындары, 

банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету. 

8 рет 50 000 х 
8  

400 000 400 000     400 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 8 рет 30 000х8 240 000 240 000 - - 240 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  11-шара:Өңірлік деңгейдегі 

мемлекеттік органдарды, азаматтық 
қоғам институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел 
бесігі” жобасы арқылыауылдық 
жастардың әртүрлі  мақсатты 
топтардың арасында 
шығармашылық потенциалды 
қолдауға және дамытуға, бос 
уақытты ұйымдастыруға, 
ағартушылық, ақпараттық және 
білімдік жұмыстарға бағытталған  
жастар орталықтарын 
ұйымдастырып, жұмысын жолға 
қою мақсатында семинар өткізу 

6 рет     480 000     480 000 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 



  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

6 рет 50 000 
х6  

300 000 300 000     300 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 6 рет 30 000х6 180 000 180 000 - - 180 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  12-шара:Өңірлік деңгейдегі 

мемлекеттік органдарды, азаматтық 
қоғам институттарын тарта отырып 
жергілікті  жерлерде “Ауыл – ел 
бесігі” жобасы арқылы «Билер 
алқасы», «Аталар алқасы», «Әжелер 
алқасын» ұйымдастырып, жұмысын 
қалыптастыру. 

      480 000     480 000 
Қызылорда облысы 
Алматы облысы 

  Залды жабдықтау шығындары, 
банер, дыбыстағыш аппараттармен, 
видеопроектормен қамтамасыз ету.  

6 рет 50 000 
х6  

300 000 300 000     300 000 

  Фото және видеотүсірілімдер 6 рет 30 000х6 180 000 180 000 - - 180 000 
  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  13-шара: Әлеуметтік желілерде 

аталардың  «Батаменен ел 
көгерер» байқауын 
ұйымдастыру.(бейне-конкурс); 

      100 000     100000 Республика бойынша 
  Жүлде қоры 1 рет 4 орын 100 000 100 000     100000 
  14-шара:Әлеуметтік желілерде 

қазақ қыздарының «Құралай көз, 
қолаң шаш» фото байқауын 
ұйымдастыру. 

      100 000     100000  Республика бойынша 
  Жүлде қоры 1 рет 4 орын 100 000 100 000     100000 
  15-шара: Әлеуметтік желілерде 

«Туғанжер» («Родная земля») 
фото жәнебейне-конкурстары 
нөткізу; 

      100 000     100000 Республика бойынша 
  Жүлде қоры 1 рет 4 орын 100 000 100 000     100000 



   
 
 
 
                 Президент                                                                  Жаңыл Амантайқызы Әпетова 

 
 
 

 

Толтырған күні "15" қаңтар 2019 жыл 

  16-шара: Алматы қаласы 
мектептерінде «Ұлы дала өнері» 
атты көрмелер ұйымдастыру; 

      750 000     750 000 

·         сурет көрмесі: 
·         фото көрме; 
·         қолөнер көрмесі;  
(10 мектепте) 
·         Алматы қаласы 

  Жүлде қоры 

10 рет 

3 аталым 
х 3 орын 
– 9 адам 

х 
50 000тг 450 000 450 000     450000 

  Фото және видеотүсірілімдер 
6 рет 

30 000х1
0 300 000 300 000 - - 300 000 

  кофе-брейк --- --- --- --- --- --- --- 
  Түскі ас --- --- --- --- --- --- --- 
  Залды жалға алу --- --- --- --- --- --- --- 
  17-шара: Іс-шаралар кезінде 

тарататын қазақ халқының 
құндылықтары жайлы кітапша 
шығару дана 

1000 
дана х 
1000тг 1 000 000 

1 000 
000     1 000 000 

  кофе-брейк               
  Түскі ас               
  Залды жалға алу               
  …               
  Барлығы:           

 
25 609 000 



THE INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION "ZHANASHYR" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     № 215 

 

      31. 01. 2019 ж. 

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ-сы, Торайғыров к-сі,27-308 

Address: Republiс of Kazakhstan, 050043, city Almaty, Toraigyrov str.,27-308. zhanashyr@mail.ru 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Абай даңғылы,143-403.Тел:77273036806 

Fakt. Аddress: Republic of Kazakhstan, 050009, city Almaty,Abai street, 143-403. www.janashyr.kz  

Реквизиты: БИН: 970540002594, ИИК: KZ058851000070063100 в АО "ДБ" КЗИ БАНК" БИК: KZIBKZKA  

 

 «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы»  

                                                  коммерциялық емес акционерлік қоғамына    

 

        2019 жылғы 29 қаңтардағы №04/28-67 сәйкессіздіктерді жою туралы хатқа: 

   «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» қоғамдық қоры  «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының үкіметтік емес 

ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік 

емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу бағыты бойынша «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын ілгерілету жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны әзірлеуге және іске асыруға 

ҮЕҰ, сараптамалық қауымдастықты тарту" атты грант тақырыбы бойынша ұсынған 

құжаттарындағы сәйкессіздікті жөнге келтіріп қайта ұсынып отыр. 

 

1) 4-қосымшаның 4-тармағында көрсетілген әріптес ұйымдардың келісім-хаттары: 

  

 Алматы қаласы Қоғамдық кеңесі  - келісім-хат ұсынылды.  №44-ОС. 31.01. 2019ж.  

 Алматы қ. Астана қ. Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы, Алматы қ. Астана 

қ әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» КММ, РГУ «Қоғамдық келісім» Алматы қаласы 

Достық үй – Ынтымақтастық туралы келісім ұсынылды. №01. 31.01. 2019ж.   

 Алматы қ. қаласы Ішкі саясат басқармасы -- келісім-хат ұсынылды. №26. 31.01. 

2019ж.; 

 Алматы қаласы Мәдениет және архивтер басқармасы, Қазақстан жазушылары 

кітапханасы - келісім-хат ұсынылды. №24. 31.01. 2019ж.;  

  «Әдемі-ай» музей-үйі  - келісім-хат ұсынылды. н/ж. 19.01. 2019ж;  

 Жергілікті ҮЕҰ: «Ақпараттық ресурстық орталығы» ҚҚ  -- келісім-хат ұсынылды, 

№20. 31.01. 2019ж.   

Жергілікті мемлекеттік органдар: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы - 

келісім-хат ұсынылды.  №215. 19.01. 2019ж.; 

    Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Рухани жаңғыру»  ғылыми-

инновациялық орталығы-жобалық офисі, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлықпен күрес агенттігі Алматы қаласы департаменті, Алматы қ. Астана қ. Және 

өңірлердегі «Нұр Отан» партиясы, Алматы қаласы Білім басқармасы, Әлем халықтары 

журналистері одағы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы, ҚазҰАУ «Рухани 

жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер орталығы  – мүдделес тараптар болғандықтан жобада 

көрсетілді. 

2) 3-қосымшаның 5-тармағындағы түсіп қалған кесте сөздері қайта енгізілді. 

 

  

  «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық 

 қоры» қоғамдық қорының президенті                                          Ж. Әпетова   
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ҚОҒАМДЫҚ  ҚОРЫ 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "ЖАНАШЫР" 

mailto:zhanashyr@mail.ru


Форма 1

Наименование организации 

Общественн

ый фонд 

Международ

ный 

благотворите

льный фонд 
Вид деятельности организации

Реализация 

товаров 

Организационно-правовая формаЧастная
Среднегодовая численность работников чел.
Субъект предпринимательства

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организацииул. Торайгырова 27 кв 308                                                                                                                                                                               

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на  31.12.18 года

тенге

Активы Код стр.

На конец 

отчетного 

периода

На  начало 

отчетного 

периода

I. Краткосрочные активы

Денежные средства 010 656789,05 656789,05

Краткосрочные финансовые инвестиции 011 -              -              

Краткосрочная дебиторская задолженность 012 -              -              

Запасы 013 83336,36 83336,36

Текущие налоговые активы 014 54855,33 54855,33

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 -              -              

Прочие краткосрочные активы 016 -              -              

Итого краткосрочных активов 100 794980,74 794980,74

II. Долгосрочные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции 020 -              -              

Долгосрочная дебиторская задолженность 021 -              -              

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 -              -              

Инвестиционная недвижимость 023 -              -              

Основные средства 024 625307,42 625307,42

Биологические активы 025 -              -              

Разведочные и оценочные активы 026 -              -              

Нематериальные активы 027 -              -              

Отложенные налоговые активы 028 -              -              

Прочие долгосрочные активы 029 -              -              

Итого долгосрочных активов 200 625307,42 625307,42

Баланс (стр. 100 + стр. 200) 1420288,16 1420288,16

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства -              -              

Краткосрочные финансовые обязательства 030 -              -              

Обязательства по налогам 031 -249406,91 -249406,91

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам032 -52637,00 -52637,00

Краткосрочная кредиторская задолженность 033 714556,00 714556,00

Краткосрочные оценочные обязательства 034 -              -              

Прочие краткосрочные обязательства 035 -              -              

Итого краткосрочных обязательств 300 412512,09 412512,09

IV. Долгосрочные обязательства

Организация: Общественный фонд Международный благотворительный фонд "Жанашыр"                                                             



Долгосрочные финансовые обязательства 040 -              -              

Долгосрочная кредиторская задолженность 041 -              -              

Долгосрочные оценочные обязательства 042 -              -              

Отложенные налоговые обязательства 043 -              -              

Прочие долгосрочные обязательства 044 -              -              

Итого долгосрочные обязательств 400 -              -              

V. Капитал

Уставный капитал 050 -              -              

Неоплаченный капитал 051 -              -              

Выкупленные собственные долевые инструменты 052 -              -              

Эмиссионный доход 053 -              -              

Резервы 054 585802,02 585802,02

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 286974,05 286974,05

Доля меньшинства 056 -              -              

Итого капитал 500 872776,07 872776,07

Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)                                                                               1285288,16 1285288,16

 

Руководитель Апетова Ж. А. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати



ул. Торайгырова 27 кв 308                                                                                                                                                                               

Общественный фонд Международный благотворительный фонд "Жанашыр"                                                             
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tKcarrapFa xvMcayblHa pYKcar eTlneAl.
10.Kop es epereriu eeAir inen xocnapraigut, xYMblcKa xeprir irr i

)He uJerenAiK MaMaHAapAbl rapryFa, onapAbll-l e46erin, o4yutn

iney,qi{ rYpnepin, uenuepin, xyi lecin, Qopuacutn e3Air iHeH

rrrileyre KY(blnbl.
11. (ypurnrafi KYxarrapblHa e3repicrep MeH ronblKTblpynapAbl

lrey ya4utrulHa 4eilin Kopgurn KaeaKcrran Pecny6nuracutnutrl

4urarun4a xoHe rblcxepnepge QnnranAapbl MeH eringirrepi xo4'

.12, Kop KasaKcran Pecny6ruracblHblFt ayMaFblHAa, coHAar-aK

trerenAe OunnatAap KYpa anaAbt xene exinAirrep aua anaAu'

r.13. Qunnan1ap ven eringixrep 3aF(Abl rynrarap 6onutn
ra6urrvafiAsr. Onap (opgsr4 rrryrxin rerragenegi xene or 6erixen

ipexe nerisinAe apeKer eregi. @ranr'ranAbll- l  HeMece erinAixrir t

ravnri xere 6anancta xeNe (opgur4 6anancstnga ecxepinegi '

1.14. KopAurH O!4nnan,qapu trren eringixrepini4 6acu:unapstn

Kop KarurcyLuultlbl pbl Hbl l-t xan nbl xvlHan blcbl HAa cah nail ptt'
'1 .15. Qunnan1ap uen exinAixrep Kop.qurF( arblHaH 6utsuerin
xy3ere acblpaAbl. Os QnlnanulHblB HeMece exinAir inir\  Kbl3Meri

vuiH Kop xayanxepuinixre 6onagut'
1 .16. KopAurt Qraaraan.qapur r iren eringirrepi ecenrir r ipKenyre'

an araybtH e3reprKeH xargafr4a - Kailra ripKenyre xara,qbl'

2-uli 6a6.
-t't 

(op4urerrrerixi4 uaKcarut uen uingerrepi,xutcauacsl

2.1 . Kop.qur KYpyau4 nerisr i  MaKcarbl - a3aMarrapAbll-( pyxaHm

xoHe e3re 4axerrinirrepin KaHaFarraHAblparblH
eaeyverrir ,  MoAeHu xoHe KamblpbtMAbtnblK MaKcarrapFa

Kon xerKi3y.
2.2. (op 6urarurerinir{ vinAeri MblHanap:

. . MOAeHil Ka3blHaHbl caKTay, KaflnblHa renripy, 6araray xene

capanray, oi l  MeHUiri  canacblHblH MocenenepiH 3eprrey

6oilutnua KerepMeney 6argapnarrlanapun icxe acblpy Kaxerri
yr isrvAut( vyvrr inruinirrepgi xene KYpangapAbl uloFblpnay;

. KasaKcraHAut Ka3ipri  3aMaHFbl eneM.qlK MoAeHherKe

ilHTerpallnnnayFa 6arstrralran 6arua xeHe xa{aubln

xo6arap4ut icre acuPY;
. MOAeHn Ka3blHafiap HapbtFblH xeAen Kanblnracrblpy

xar,r-lafr ut n,qa xaBa sKoHoM 1'1 Kan bl K (Hapbl Krbl K ) AYH heraH bl MAbl

Kanbtnracrblpy xaHe oHbl epi Kapafr AaMblry MaKcarblMeH oHbll-l

ai lHanacbrHAa aKnaparrblK eplc KYpy;
MogeHn MypaHbtH o6uerri lepin caKTay
ueurlererrir, KoMMepLlilgnblK xeHe KoFaMAblK
Ha3aprapblH ayAapy;
opanMaHAapFa 4afrutputvgblnblK, ryMaHurapnblK

flonycxaercn hcnorlb3oBaHile AoxoAa OonAout Ha
6naroreopurenbHbte qenu.
1.'l0.OoHA caMocrotrenbHo nnaHhpyer cBolo AenTenbHocrb,
BnpaBe npuBlleKarb Antl pa6orut oreqecrBeHHblx t4 ,lrHocrpaHHblx
cndquanucroa, caMocrosrenbHo onpe.qennru Qopuut' ct4creMbl,
pa3Mepbr u Bl4Abl onflaTbl l4x rpyAa, a TapKe ux ooyqeHHe.
1.11.Ha MoMeHT peri lcrpal lut lr3MeHeHhn 14 AonorHeHun B

yqpeAnrenbHbte AoKyMeHTbl Oor"r4 He- uMee-T $unuanoa t4
hpe4craeurenucrB Ha reppuroprara Pecny6nnxu Kagaxcran il 3a ee
npeAenaMh.
1.12.QonA Moxer co3AaBarb $nnnanut ,  u orKpblBarb
npeAcraBnrenbcrBa KaK Ha reppr4Topvlra Pecny6nrarn Kagaxcrax'
raK u 3a ee npeAenaMn.
1.13. Ounnanut 14 npeAcraBhretrbcrB QoHAa He flBJlnlorcr
loprlAr4qecKvlMl4 nraqaura. Ouu na4ennorcq l4Myu-lecrBou Oox4a n

4eicreyrcr Ha ocHoBaHuu )rrBepxAeHHoro erc nonoxeHun'
lzlvryqecrea $ranuana unu npeAcraBurenbcrBa yqltrblBaercfl Ha
orAeflbHoM 6anance n na 6anance OonAa.
f.i4. Pyxoeo4rarenu $unuanog u npeAcraBurenbcrB us6rparcrcn a
o6ulerrir co6paxil[ yqacrHt4KoB ooHAa.
1 . 1 5. Oran r,tan il npeAcraBilTen bcrBo ocyqecrBfl I ror AetrenbHocrb
or t,tMeHta OoHAa. OreercrBeHHocrb 3a AeqrenbHocrb cBoero
dnnnana nu6o npe4crae[TerbcrBa Hecer ooHA.
1.16. Oranraanut u npeAcraBhrenbcrB @oHAa noAflexarb yqerHol4
perhcrpaqiln, a B Cnyqae u3MeHeHUf, HauMeHoBaHu9
nepeperilcrpaqrH.

Crarus 2. L!E|IV, 3AEAI{ 14 n n PEAM ET AEfl TEn bHOCTI'1

,
2.1.OctioeHoil qento A"#enuxoctn Qon4a tBrnercg- Aocrr4xeHun

coqn an bH btx t4 KynbrypH blx, 6naroraopurenbH blx qefl efr ,
yAoBfl erBopt touln il 4yxoenutx n un utx norpe6Hocrefr rpaXAaH'

2.2. 3a4auattvi A eereu bH ocrl4 ooHAa r Bnt lorct :
. aKKyMynhpoBaH[e cpeAcrB 14 opraHn3aqiloHHblx

eogMoxFtocrefi AnA ocyulecrBneHltfl noAAepxuBatou'll4x
nporpaMM no uccne.qoBaHuo npo6neu e o6nacru
nnrennerryanuxoil co6sraeHHocrtl' oKcnepril3bl' oqeHKn'
pecraBpaqu n h coxpaH Hocrll Kyn brypHblx qeHHocrei ;

o ocyu{ecrBneHile cMeflblx 14 
'HoBaropcKl4x npoeKToB'

HanpaBneHHbtx Ha [HTerpaq[Nc Kasaxcraxa B coBpeMeHHylo
M14poBylo Kynbrypy;

o Qoplrupoaanne HoBoro SKoHoMl4gecKoro (pblHoLtHoro)

Mr4poBo33peHne B ycnoBnex 6utcrpo Qoput'tpyoqero pblHKa

KynbrypHbtx qenxocrefi u co3.qaHufl uH$opMaquoHHoro non9

BoKpyr Hero c qenbrc ero 4anuxeilruero pa3Bhrl4n;
o npuBner{eHne BHuMaHlrfl rocyAapcTBeHHblx' KoMMepqecKhx t4

o6ulecreexHutx opranusaqrail u oapy6exnutx opraHh3aqufr K

npo6neuau KYnbrYPHoro HacneAntl;
. oKa3aH[e 6narorsopurensxoil, ryuannrapnoil tA

KoHcynbraruBHofr noMou.ll4 opanMaHaM;
noAAepxKa u npoBeAeHhe aBTopcKl4x, rBopqecKux BeqepoB 14

npesenraqr,ril nucareneil, nureparopoB opanMaHoB;oKa3aHl4e

noMorllr4 oAapeHHblM u TarlaHTnuBblM ManouMylLlt4M

opanMaHaM;
coAeilcreile noAAepxaHr4 o !4 ycraHoBneHurc MexqyHapoAHblx

npoSeccnoxanbHblx KoHTafioB h naprHepcKt4x orHolueHtat,

AnF coBMecrHofi 4enrenuxocru;
oKa3aHue uarepuanunoft, uopanunoft u npaeoeofr noAAepxKl4

nnoAoTBOpHblM l ,1H14 LlIaT]4BaM I  HaqrHaHntM

o6qecreeunocrn,  HanpaBneHHblM Ha coxpaHeHue u

npilyMHoxeHne HaquoHaflbHo-KyubTypHoro HacneAnt'

o6paulan oco6oe BHilMaHhe Ha pacuJupeHhe

MexHaL{r4oHanbHbrx rynurypxutx caasefi il o6irteHoe, Ha

coxpaHeHne h hcnonb3oBaHne HapoAHblx rpaAuLl i l f r ,

noA,qepxKy u pa3BuTue HapoAHblx npoMblcnoB;

. yKpenneHile MarepnatlbHofi 6asut Kynbrypbl;

. noAAepxKa coLluanbHo 3Haq14Mblx uH14quaruB MOnoAex['

npuBneqeHhe ee K aKruBHoMy yqasrhlo B BO3pOX(AeHnU

HapoAHblx rpa4raqr,rfr, B cnaceHhu H COXpaHeHU[ naMflTHl4KOB

r4cToprill4 14 KynbTypbl, nan4ula$roe, napKoB 14 naMFTHblX MecT'

oKa3aHne noMotLll4 o4apennoil MonoAexh B TBopqecxoM

pocTe, peanh3aqrr4 nepcneKTvBHblx 3aMblcnoB u npoeKToB'

cBt3aHHblx c aetrenbHocrblo QoHAa;

. BoBneLteHne na 4o6poBonbHbtx Haqanax e o6ulecreeHHoe

noflb3oBaHue HaxoAnult4xcg e nuqHofi co6creeHHocrn

KynbrypHo-l4cropl4qecKux LleHHocrefr il HaquoHanbHblx

oenhxeuil, oxa3aHue noMolLltl a $optvtupoeaxlltl !4 coxpaHeHuu

fl l4qHbtx apxuBoB, xonnexqrafi , HapoAHblx My3eeB, ranepefi ;

t ' vacereaepine
yfrutugapgu4

XOHE KCHECTIK

KeMeK KopceTy;
opatMaH eAe6raenuinep MeH KepKeMeHepulnepAl4
ubrFapMaubtl lutK reui ven vepefrroir, tn erxisyre KeMeKTecY;

opanMaH.o,apAbtH ittlinAeri on-ayKarbl reMeH MaAeHner,

ege6raer-enep nenepine KonAay Kepcerv;

xanbrKapatbtK MaMaHAblK 6afinanucrap MeH cepirrecrir

KarbrHacrapAbt xacay xeHe opHaryra rever 6epy;

ynrapanHK MoAeHr,ter 6ailnanutcraputn epicreryre' xanblK

carrrapblH nafrganany xaHe caKray, xanblK xecinrepin AaMdry
MeH Kon.qay 6epyre aca Ha3ap Koq orblpbln, YnrrblK-MaAeHtl
MypaHbr re6efiryre xaHe caKrayra 6anutranFaH KoFaMHbll-{
nrir irr i  urnrarapbt MeH 6acraynapuna 3arrar, pyxaHu xaHe

KVKbrKrbrK xaFblHaH KeMeK Kepcery;

Mo.qeH nerrit-l MarepvlanAbt K 6asacut l-l nstrairy;

xacrapAbrH eneyuerrix Ma{bl3bl 6ap Ka6inerrepiHe 4ongay
6epy, orapgut xanbtKrbt4 canrrapblH xaHAaHAblpyFa' Tapilx

)KoHe MoAeHiler ecreprxiu-rrepin, laH.quaQTapuH, cae-

6a6rapurn xaHe ecKeprriLu opungapblH caKTay MeH KopFayra,

AapbrHAbt xacrapAbtn eHepHaManblK ecyine, Kop,quFt
ooereriveu 6ai l lanutcru rr ir 'agi xo6anap MeH nrerrepin icre

acbrpyFa 6encengi KarblcyFa uaKblpy;

xere uenuLirreri vegenu-rapnxn Ka3blHanapAbl xeHe YnrrblK
araMypanapAsr epixri rYpAe KoFaMgu4 nafrganaHyFa rapry,

xeKe apxmBrep, KonneKll i l f lnap, xardK ruysefinepin,



ranepeflnapAbl KanblnTacTblpy MeH caKTayFa KeMeK Kepcery;

enAeH rbtc ayMaKTaFbl eHep, e.qe6ner ublFapManapblH'

apxuerir MarepuanAapAbl, rapnx neH MoAeHilerrin 6"",11 
^t?

ecreprriurepin isgey xoHe ara-MeKeHre Karrapy opeKerl '

onapAbl4 nerisinge xeprecrepivtisAil-i uer enge MoAeHuerri

*"nin"n 3eprrey 6ofiurnua (op xrana4rapblH Kvpy, coHAai-aK

6yn vre4enrl 6afirur4rapgu MeAeHuer afixanutvuna enrisy yuin

rr/|ysefinepre, apxhBTepre, riranxaHanapFa xoHe 6acKa Aa

rloilvanaPra errisY;
xanbrKapanbtK MoAeHn 6afinanucrap ven afiulp6acrayublnblKTbl

,qaMbrryFa 6ailanucrut xYM blcrapAu Yf bl MAacrbl py'

!,3. Kurguer HblcaHacbl
I r tAanr"t xane ofr uenulir i  canacblHAa icre acuputnarutn

i nrKr",6argaprautalapAbl KaMraMacH3 ery6ofrunula AeMeyLUi-
, goHoprap perin4e ep rypni xanblKapanblK xeHe oraHAblK

, vrurMnapgui, recinopslngapgut, KoMMepllnenblK

KYpblnblMp,apAbl rapraAbl ;
. Kop epererin AaMblry xene xerinAipy VLU|H KapxblnapAbl

uoruPrafrgut;
1. KenuJiniKKe apHanFaH, aKnapaTTb|K XaHe Fb|nb|M14 TVpAeF|

oneKrpoHAblK xene 6acnace3AiH rvepsivgi 6acutrutvgapun

6acun uiblFapy xoHe erxioy apKblnbl xapHaManblK'

s peAaKqilqrurK-6acnanulK xeHe aFaprylxblnblK apeKerrl  lcKe

' AesrenbHocrb no no[cry t4 Bo3Bpau]eH[o na Po4uny

npor,rgeeAeHilil l4cKyccTBa, nuTepaTypbl' apxnBHblx

MaTephanoB, Apyrux naMFTHt4KOB t4cTopl414 t4 KynbTypbl'

HaxoAf,lLll4xcF 3a npeAenaMu cTpaHbl, co3AaHr4e Ha ux ocHoBe

co6paxurn Oon4a no ur4poKoMy t43yqeHtato Kynbrypbl

coorertecrBeHHr4KoB 3a py6exou, a ratot<e nepeAaqa ux

My3eflM, apxilBaM, 6u6nuorexatt h ApyrnM xpaHhnuqaM Ant

""oAa " xynurypnurfi o6opor sThx Ky'lbrypHbtx qennocreil:

. opraHh3aLlhg pa6oru no pa3Br4TUO Me)KAyHapoAHblx

KynbrypHblx censefi n o6Meroa.

2.3. flpeguer AetrenbHocrl4:
. npHBneKaer pa3nuqHble oreLlecrBeHHbte u sapy6exnute

opraHh3aqilu, npeAnpnerue, KOMMepqecKue crpyKrypbl B

KaqecrBe cnoHcopoB-AoHopoB no o6ecneqenuo KoHKperHblx

nporpaMM ocyulecrBntleMblx B cQepe Kynbrypbl v

vt HTenneKTyanbHofi co6creeHHocrt.t;
. aKKyMynupyer $nnaxcoeuta cpeAcrBa AnF pa3Burtln t

coBeDUeHcTBOBaH h9 AegTenbHOCT!4 @oHAa;

. ocyulecrBnFer peKnaMHylo, peAaKquoHHO-l43AaTenbcKylo t/l

npbceernrenucKyp AenTenbHocrb nocpeAcrBoM l43AaHut 14

pacnpocTpaHeHuF SneKTpoHHblx u neqaTHbx nepuoAl4i{ecK[x

ragaairnfi nonyntlpHoro, ran$opuaquoHHoro u HayqHo-

acblpaAH;
.  e3 carblMblMeH 6ac4a 3aF\.qbr TYnranapAul-t epererine '

a

xynbrypHoro xapaKrepa;
cBouM BKIaAOM yqacTByeT B AeflTenbHOCrU 'qpyrux
lopr4AilqecKux nilq;
vqacrBVeT B Mex(AyHapoAHblx BblcTaBKax' cnMno3uyMax'

iyxqtaotax, rene ayxqudfrax u aHruKBapHblx canoHax;

oprar"asyer na nocrosnxoil n epeuennoft ocHoBe BblcraBKil'

ranepeu, My3en, B TOM qt4cfle BilpryanbHble;
npoBoAnT Kyn bTypHo-MaccoBble MeponputTl4t ;
ocyulecrBnter nponaraHAy AerrenbHocrt,l -o-1'At 

Ha

oalnu.tHutx Bt4Aax coBpeMeHHblx Hocurener uH(popMaqfiu h

ux npou3BoACTBO;
y l r a c r B y e r e p e c n y 6 n r a K a H c K l i t x u M e x q y H a p o ' q H b l x
nporpannnaax, npoeKTax t4 B Apyr!4x KynbTypHblx

MeponpnqTnFx; '
npurBfleKaeI 6eaeogMegAHute noxeprBoBaHug' qeneBble

nocrynneHns, rpaHTbl or tophAr4qecKux t4 SH3hqecKux nuq;

ooraxrgver unSoptrlaquontyrc, KohcynbrarnBHyto'

meroAuiecxyto r,r yve6nyro noMou'lb opanMaHaM u t4HblM

nnuaM:
yqacrByer e paapa6orre pecny6nurancK[x, peruoHanbHblx tl

MecTHblx npaBoBblx HopMaTuBHbtx aKToB;

opraHu3yer rBopqecKhe, npou3BoAcrBeHHble u yve6nue

MacrepcKue:
oKa3btBaer co4eilcreue HapoAHblM MacrepaM'

oeMecneHHUKaM, xyAoxHuKaM 14 l4HblM

TBopLtecKhMpa6orxuxau B oxpaHe aBTopcKt4x t4 cMexHblx

noaB, nareHToBaHuil ,  peFncrpaqiln none3Hblx MoAenei n r 'n ;

yqacrByer e 6to4xernulx Meponpunrtltx MecrHoro'

irytrqrnantnoro u pecny6nuKaHcKoro ypoBHtl no npoQulnlo

AeFTenbHocrr4 OoHAa;
" p"t*"x Me4yHapoAHoro AenoBoro u KynbrypHoro o6uexa

ocyqecrBneer noAAepxKy reopvecxofi uH14quarilBbl B

npoee4enrra Qecrusanei, Macrep KnaccoB' KoHKypcoB 14

Br4KTopl4 H, BblcraBoK, FpMapoK, nep$otrlaxcoe' npe3eHTaqrlfr '

AenoBbtx Bcrpeq n Apyrux KynbrypHblx aKqufr, B ToM tlllcfle 3a

py6exou;
oDraHil3veT u npoBoAl'1T o6yvarcque nporpaMMbl no

no"rtuexrp xeanu$nxaquu, noAroroBKl4 h nepenoAroroBKvl

oa6orxhKoe OonAa, a raffie nnq cBt3aHHblx c Hl4M' B ToM
qhcne c Bbre3AoM oa PY6ex,
opraHh3aL{!4t l4 OcyqecrBneHile BHeuHeSKOHOMl4qecKol4

A e g T e n b H o c r t 4 B c o o r B e r c r B t 4 l 4 c A e l 4 c r B y p u { l l M
3aKoHoAarenbcrBoM 14 B paMKax ycraBHoil AeqrenbHocrn'
BKflroqan npoBeAeHue SKcnoprHo-l4MJloprHblx onepaqnfi c

yqeroM HoMeHKnarypbl roBapoB, pa6or n ycnyr' a rao(e

opraHfisaLlus Me)iqyHapoAHoro AenoBoro, KynbrypHoro h

Hayq Ho-TexHtlqecxoro o6tuena;
npoeo4rr KoHbloHlcypHble uccneAoBaHr4g pbl HKa KynbTypH blx

qi:nxo'irer, urirenne,rryanuxoil cooclBeHHocrll'

ocyulecrBnler no!4cK c6opa r,tx$opuaquu h HayqHo-

nci;ne4oearenucrue paspa6orre a o6nacru Kynbrypbl'

BKflloqat npoBeAeHhe coquanbHblx onpocoB' 0npocoB

o6ulecreeH Hbro MHeHug, MapKeruHroBble, u Hxl4HllpuHroBble'
KOHCanruHroBble, BHeApeHqecKue, KOHCynbraTuBHble'
nepeto4tuc*re, npe4&aeurenucrue, Au3ailHepcKhe'

KaTblcagbl;
o XdnblKdP?nblK KepMefiepre, cilMnostlyMAapFa' ayKLlrlOHAapFa'

Tene-ayKqroHAapFa xoHe aHTnKBap canoH.qapblHa KarblcaAbl;
. TVpaKTbl xoHe .yaKblrua HerisAe KepMenep' fanepeFnap'

My3efnepAl, oHbl4 iLuinge Bl4pryan.qblK vyaefinepgl

yftutt'rtgacruPagu;
. 6yKaparuK Mo.qeHner uapanapblH erKl3e'ql;

. aKnaparrbt racyAbrr-t ep rypni xa4aua KYpanAapbtHAa Kop

epexerin HacilxarrayAbl xoHe oHbl eHAipy,qi icKe acHpa'qbl;

o pecny6nilKanblK XOHe xanblKapanblK lyprcrir-excrypcuqnblK

6ar-4apnan,tanapna xepvenir xoHe 6acKa Aa MaAeHner

canraHarrapblHa KarblcaAbl ;
. reriH 4ailurpnapgur, MaKcarrbl ryciriagepgi' 3aHAbl xoHe xeKe

rvnFanapAaH rpaHTrap rapTaAbl;
. Vf btM.qapFa xeHe opanMaHAapFa vyggecine Karbtcbl 6ap

rvnFanapFa aKnaparrblK, renecrir,  egicreuenir xoHe oKblry

xaFbtHaH revexri YmblMAacrblpaAbl ;
;.- pecny6nnranur4, afiva6rut4 xeHe xepririrri KVKblKrblK

nopvarusri arrilepin xacayFa Karblca.qbl ;
.  eHepHaManblK, engipicr ix xoHe oKy ule6epxananaputH

yilbtMAacrblPa,qbl;
.  *uro,4 Lue6epnepine, r<ecinul inepine, cypenuinepine - xoHe

6acKa Aa eHep Kbl3Merrepnepine aBropnblK xene cot6afrnac

KVKbtKrapblH KopFayFa, nai lganut ynrinepin r ipKeyre'

naTeHTreyre KeMeK KepceTeAl;
.  Kop epe<erini4 npoQrani 6oi lutnrua.xeprinirr i '  MyHl'1l- lunanAbl

r i i i  "  
'pecny6nnrarl tK 

AeHrei lAeri 6rcgxerrir  uapanapFa

(aTblcaAbl;
.  xarHKapanblK icxepnir xeHe MeAeHil afturp6ac ueringe

eHepna3AapFa Qecl'reanugap, rue6ep-xlaccrap' xapblcrap

xeHe Bl, lKTopr4Hanap, KepMenep, xopMeF\Kenep'

nepQoH,taxcrep, npe3eHTaqntuap, ic-epererre 6ai lnanutcrst

*" ide"ynup xaHe'6acKa Aa MoAeHh-er aKll l4t l t lapblH eniMi3Ae

congai - ar<, uerefl Ae, erxisyre re rraex 6e pegi ;
. KoP xyvrulcrepnepgi4, con.o,ail-aK oHblMeH 6afrnanutcrut

rynFanapAblfl, uavtangutrun Kerepy 6ofirlnu:a ?.1:J]I
6argaplauanaputn, onapAu AafturnAay MeH Kanra
gailungayutn, onur4 iuinge [!er enAe, VfrblMAacrblpy xaHe

erKi3Y;
o ryureri  sa4ra cefrrec xeHe xapFblnblK opeKer [xeriHAe cblpTKbl

oKoHoMhKanblK opeKerri '  con,qai l-aK rayapnap, xYMblc xeHe

Kbl3MeT Kepcery HoMeHKnaTypacblH. ecenKe afla oTblpbln'

oKcnopr-14Mnopr onepaqil t lnapun exisyin .yi lutvgacrulpy 
xoHe

icKe acblpy, conAafi-aK xanblKapanblK,. icrepnir '  MoAeHHer

xoHe FbrttbtMl4-rexHuKanblK aiurp6acrul YmblM,qacrblpy;
. MOAeHr,l Ka3blHanap, ofi ruenLuiri Hapblf^blH.bl4 KoHbtoHKTypanblK

aeirreynepin erxiseai, aKnaparrbl xnHay Ke3Aepin iogey.xe'ne

MaAeHner canacCritrn runutur-geprreyuinix,- .{9.Ii'ry-p-y
xyrrtutcrapun, ereyverrir cYpacTblpynapblH' KOraMHbll-1 ovl-
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nir ipneoiniH cvpacrblpynapbtH, xapFblnblK o.peKer,ueriHAe
vadreiranrr ir ,  nnxrnnpunrrix, KoHcanrnHrrlK., eHfl3yulnlK'

; ;iil;;ii-, "yliapvrarurr<,'exin.qix, 4r'rsailnepnir, 6esensipyLuinir,
, rOr'rrvrCCr,rOnAurK, aHblKTaManblK-aKnapaTTblK, XapHaManblK'
I  rarnurna xenripyuinir,  xeHgey, AenAanguK Kbl3Mer
, repcerynepAi icre acutpaAu;
r Oara 6epy xene eKcnepril3a, Mo,qeHvl ,6ailru4rapgu 

r'1!lI-9
. relr ipv xene caKray caracblHAa ecKepinreH Kbl3MerrepAl
. reoci l iv 6ofrulHrua opranblKrap, 6topo uen areHrrlKrep KYpaAbl;
I  opantanaapAo' Je3 KapKblHMeH aganraqnenay xoHe

: narcrpat-\vtnnay yu.rin eneyverrix-4arblpblMAblnblK xoHe pyxaHh

i KeMeK Kepcery;
i  nopvprnnrir-KvKutKrutKaKnaparrapAbl xnHay'
l .+.svl apexerrir t  neruxeciNge aJIblHFaH raoblc'  \ogAblFt
lrrarcdrrapuina 6arurranarstn' KopAbll-{ nHBecrill-u4tublK raoutcbl
6orun ra6urnaAur. Kopra ra6ucru 4ailuputvgutnblK MaKcarrapblHa

kvprcay py4car erine4i.

3-uri  6a6. MYnix

3.1.Kop t, lynri  yf iutvrgacrurpyublnapAbl4 iKarurcyuurnaPAutn)
lcanbrNirAapblHaH, epirr i  mHBecrh4!4gnapAaH ' xapHatap MeH

KaiarpnapAan, KasaKcraH Pecny6nnxacbtHbll- t '  3anAapblHa cofKec

MaAeH!,1-aFaprytublnblK, 4afiuputvgutnut6 xoHe 6ac4a Aa
uapanapbtH erxisy4en rVcKeH rvcivAep.qen, coH,qafi-aK KasaKcraFl
Pecny6nuracunu4 3a4blMeH rutf iutv canutn6aran 6acKa ,qa
ge3,qepAeH KYpanaAbr.
iS.2.Yilurr,,rAacrbtpyrubtnapAbtl-1 (Karblcyl-uHnapAblFt) canFaH
'carurugapst 

Kop vYnrin sanrail xene 6ac4a ga a4ruanafr rYpAeH

6acKa rypAe KatblnracybtHa 6apnur4 yilutugacrutpytxblnapAbl4
(KarurcyuuinapAurn) xenicivgepi 6ofiutnua aKuanar rYpAe

6araranagut.
S.S.Rop, nerisr i  xeHe ainanuv KapxblcblHa, congai-a6, 6anacut
(opiititr gep6ec 6anancunga repcerinerin 6ac4a ga 6ararut

3arrapAbt 4ypafrrutn xeKeneHreH MVnlKKe. ile ootlaAu'
4.4.(;b' es 

-MeHLUiriHAe 
sarrapFa, oHut{ iu:inAe aKua xoHe 6aranar

(aFa3Aapra, 6acKa Aa vyrirre he, oHbll-t itxiH.qe MYniKriK KYKbIKKa'
xyMblcrap MeH Kbl3Mer Kepcerynepre, aKnapar, of i  e46erini4

reru>recine, congail-a4 of iapFa epeKue KYKbtKKa, MarepmanAblK

er,rec nririrrepre ue 6ola anaAbl;
3.5.Kop, Vf btM.qacrbtpyt.ublnapMeH (KarblcytublnapMeH) xaHe 3aflAbl

rvnFanap 6epren vynirr i4 ueci 6onstn ra6-uraAu.
S.O.Kop eg NliHAerrevlenepi 6ofturnLua 6apnut4 venruir -vynir iuen
xene 

'(opgur4 
Aep6ec 6anancunga ecrepirren 6acKa Aa

KypangapblMeH xaYan 6ePegi.
3.7.Kop os naynirine renirri, nahpanany MeH Kon acrblHAa YcrayAbl
' ' . ; l '  .<cran Pecny6nuracblHbl4 KongaHblMAaFbl 3anblHa cefixec icre

acblDaAbr' 
4-'ti 6a6.
EacKapy

Kop icrepin 6acKapyAut Keneci opraHAap arKapaAbl:
- Xoraput opraH - Yfiuttlgacrupytxbltlapgblft (KarblcylublnapAblF\)

xannbl xnHaflblcbl;
- Xere arKapyulbl opraH - flpesugenr;
- SacKapygbt4 Konfierilan.qblK opraHbl - (av4oprut4 Ke4ecl;
- Saqurnay opraHbl - PeeuaoP.
YEurtu4acrulpylublnap4bl4 (Karblcyublnap.qu11) xannbl

xuHarblcbl:
4. l .Kopgulrt  xoFapbl opraHbl - Ynt ' lMAacrblpytl lblnapAbl4
rratoicvirornapAutH) xdnnur xi lHarblcbl 6orutn ra6uragu'
+.Z.fvi  rapri6iniH 6apnurK vrecenenepi .  6oftunula ueLUiMAep
yirurvgacrurpyublnapAbtH (Karblcytxblnapgut4) xalnu xhHanblcblHAa

4a6uuganagul.
4.3.YrurvAacrbrpytxbtnapAbll-( (KarblcyLUblnap.qbl{) xannbl

xr4Harbtcbt H bt Ft, ue Lu irragepi, Ko pAut n e peKeriH e Karblcrbl Ke3- Ken reH

necenerepi 6oftutnrua renul ini<re 6ip4efr ,qen caHanaAbl xeHe

cescis oputngay,qbl ranan ererql.
4.4,Yfirru4acrblpytublnapAbtH (Karblcyulblrlapgut4) xarnbl

xnxanblcbtHbt4 6ysurperiue xeneci Macenenep xipegi:
4.4.1.Kop epererini4 nerisr i  6arutrrapblH aHblKray;
q.+.z.Koi )kaprurcurH, coHgail-a4 veren-xaiuH xene $rpvanulS
araybrH e3repry xaHe (op XaprutcblHbl{ xa{a peAaKL{l4FcblH

6eriry;
+.+.:.cbon.q npesngenrinin xaHe raFbl 6ac4a naya3blMAbl

agaMgapAbt4 exinerriniriH rarafrungay xoHe. KblcKapry .
4.4.4.Kop ay,qnropblH rapry xeHe yoKin.qir iH Mep3lMlHeH .oYpblH
ToKrary,' coHAatZ-aK Kop ayAilTopblHblF{ ecenreMenepl MeH

rYXbrpHMAapbl H oeKlTy;

o$opuurenscrue, KoMllcct4oHHble, cnpaBot{Ho-
un$opuaqnonnute, peKnaMHble' pecraBpaquoHHHe.
peuoxrxure, nocpe4nnvecxne ycnyru e npe4dnax ycraBHoi

AegTefibHocT14;
. co3Aaer qeHrpbl, 6topo u, areHcrBa no oKq1aHlg

nepeqrcneHHblx ycnyr e 6onacru uHTenfleKTyanbHol4
co6creeHHocril, SKcneprr43bl ti - oqeHKil, pecraBpaquu t

coxpaHeHHu KynbTypHbl qeHHOCTen;
. oKa3aHne coquanuno-6naroraopurenunofi h MopanbHoR

noMotlh opanMaHaM AnA cxopeilulei aAanraql4u t

uHTefpaqni l ;
.  c6o0 HopMaThBHo-npaeoeoi  nn$optr laqnu.

2.4.|-ionyvennuril B pe3ynbrare ocyulecrBneHun 0Tol4

4enren unoirn 4oxo4 nenneicn irneecrnquoHHblM Aoxo,qoM QoHAa,

xbropsrft HanpaBmercs Ha qenu oou,qa, Anq AocruxeHfitl Koropblx

oH cosaaH. 
'.[onycxaercn 

ncnonb3oBaHue AoxoAa ooHAoM Ha

6raroreopnrenbHble qefl il.

3.l4MvlqEcTBO

3.l.tzlrvryqecrao Oon4a $optrrnpyercn 3a cqer BKnaAoB

yvpe4 urrenefi (yvacrnr,t xoe), 4o6poaonun ulx MHBecruqu i, B3HocoB 14

noxepreoaannft, nocrynnenui or npoBeAeHut' KynbrypHo-

npocBer[renbHutx, 6naroreophrefl bHblx h npot{l4x MeponpunTl4i, B

coorBercrBvlt4 c 3aKoHoAareflbcrBoM Pecny6nurn Kagaxcral, a

raKxe uHblx t4cToqHl4KoB, He 3anpeuleHHblx 3aKOHOAaTeIbcTBoM
Pecny6nraxr Kaaaxcran.

3.2.Bxnansr yvpe4r,trenefi (yvacrnraxos) B SopMt4poBaHile
ilMyulecrBa Oon4a af xarypanuxofi t/'l t4Hblx cpopMax' KpoMe

Aesexnoi, oqeH[BatoTcF e 4enexxofi SopMe no cornaueHnrc Bcex

yvpe4 r,rreneil (yvacrnu xoe;.
3.3.Oona o6na4aer o6oco6nennutu l4MyqecrBoM'

cocraBnnrcrq[M ocHoBHble u o6oporxute cpeAcrBa' a raoxe uHble
qeHHOCTl4, CTOI4MOCTb KOTOpblx oTpaxaeTct Ha caMocTotTenbHoM
6anance Oon.qa.

3.4.Oona Moxer IMerb e co6creeFlHocrn Beu'll4' AeHbru u

L{eHHbre 6yuarn, uHoe uMyulecrBo, B ToM q[cne nMyu]ecrBeHHble

npaBa, pa6orut t ycnyrvi, thHQopMaLl[lo' pe3ynbrarbl

14 HTenneKTyan bnofi 4enrenuxocrr4, B ToM qllcne hcKrNcLlurefl bHble

npaBa Ha Hr4x, HeMarepuanunste 6nara'
3. 5. Oox.q ff BnFerct co6creeH Hu xou l4MyulecrBa' nepeAaHHoro

eMy yqpeAurefiruu (yvacrunrauu) n rcpu4uqecKuMtd nuqaMn'- 
j.o.oona Hecer orBercrBeHHocrb no cBot4M o6qsarenucreaNl

BCeM npuHaAnexau.ll4M eMy uMyulecrBoM 14 t4HblMt4 CpeAcTBaMU'

orpaxeH Hbt M 14 Ha caMocrotren bHoM banaHce ooHAa'
3.7.Oon4 ocyu.lecrBnner BnaAeHue, nonb3oBaHhe u

pacnopgxeH[e cBol4M l4Myu]ecrBoM B COOTBerCTBl4l4 C

4eilcreyrculnrvr 3aKoHoAarenbcreou Pecny6nnxu Kagaxcrax'

4. YRPABNEHhE

Ynpaenenne,qenaMh Oon4a o6ecnequBaercg:
- Butculnm opraHoM - O6r.qee co6parne yvpe4urenefi

(YqacrHtiKoB);
- E4ranonravHbtM ilcnonH!4retlbHblM opraHoM -flpesuAeHr;-

- Konnernanunutfi oprax ynpaBneHr4t - floneqrrenucxvti
anoaT '

- Konrponunutfr oPran - PeeusoP.
o6ulee co6pauue y'rpe4rarenei (yvacrruxoa):
4.1. Butcu:r,tv opraHoM Oou4a Ranrercs O6u'lee coOpanue

yvPe4urenefr (Yvacrnuroe).
4.2. Peueaun no BceM BonpocaM noBecrKvl AHfl npuHhMarcTct

na O6ulervr co6pan u n yvpe4urenefi (yvacrn raxos)'
+. s. Flujet r" o6urero- c66pax nn yvpe4rarenera (yvacrxuxoe) no

nrc6ur ru BonpocaM, Kacarcu.ll4 McF AenTenbHocrl4 QoHAa' cqtaTaorcq
o6uleo6soaienunutuu h noAnexar HeyKocHl4TenbHoMy
hcnof lHeHhlo .

4.4. K lrcxnro.lurensxofi KoMnereHqxlt O6qero co6paxnn
yv pe4rarenei (ylacrruxoe) orHocqrct :' '  

4.4.1. onpdAenenrae ocHoBHblx HanpaBneHul4 AefiTenbHocrl4
OonAa;

4.4.2. nsueneHne Ycraea Oon4a, e roM qncne n3MeHeHue
MecTa Haxox(AeH[g ra $raprrlennoro HahMeHoBaH[tl ' nnv
yrBep)KAeHile ycraea Oox4a B HoBof peAaKtlt4l4;

4.4.3. Ha3Ha,leHue n npeKpaqeHue nonHoMoqun
OonAa n AonxHocrHblx nuq;

4.4.4. nonBneeeHile u AocpoltHoe npeKpaqeHne
ayAnropa Oox4a, a raoKe yrBep4eHne orqeroB 14

AupeKropa

nonHoMo.{lril
oarntoqenufi

ayAhropa aoHAa;'" 
4.4'.5. frBepltqeHile ro4oaofi $nnancoaoi orqerHocrl4 u
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14.5,Xurrglr6 KapxblnblK ecenreveni- 6eriry xoHe KopAurt
i,nornrara t<vxarradulaen cafr<ec raga ra6ucru Ynecripy;
[4.6.tuxi ieprinri ,  onap.qbl 4a6uugay npoL{eAypanapblH xoHe

lnooin it*i-ipeKer-repiH perreilrin 6acKa Aa KYxarrap.qbl 6eriry;

i+.2 Kopao,'r  
-6ac4a 

xovvepqntl t lblK xoHe KoMMepllnf lnblK eMec

ifi unrAapra KarbtcyblH ueuyl
L;:ti.R;;trti' i"tt6'<vpv ne r',,|ece rapary xen in ge ue ur itvt 4a6utn4ay ;

I.,i. g.riSltv *ot utcir"bo' n rarafi ur ip,ay xoHe rapary 6anancrapu n

lT' iU:f"o r 'rynir ine KocbrMUa xapHanap enrisy xeninge ueurirr, l

ff;l'{BJ';o'-rep MeH er,rnraansapsbr Kypv xoHe onapAbt4 epexerin

fo6rary.
h.5.YraurvaacrutpytxblnapAbll-( (Karblcytublnapgut4) xarnul xhHarHcbl

kop apererine Karblcrbl 6onaruH Ke3 KerreH 6acKa MaceneHl e3lHl4

kaoavuna anvFa KYKblnbl.
IiLiv'riitq..iu'pyl,urnapgur4 l4arsrcyruutnapgut4) xannu

l*rnunt'"o'no't( uL-euirtri cor repri6iveH uaFblM 6epyre xaraAbl'

ff?:o:3""3f"Xg;" rvHsenirri 6ac4apvsur Kop flpesr'r4enri
lat '<apaAo,. bnur4 er<inerriniriniH Mep3iMi xarnbl xnHanblcra Ytt.t

lxurnra 6exirinegi
i4.8. Koo I-lPesuAenri:
la.g.i ' . l iooiiorr'xoFapFbt naya3blMAbt rynFacbt 6onun ra6urnagu,
lor"n O'upint"n yaringix KvKirrur ulerinAe (op arslnan ceniuxatcrtg
io"ono" 

-"o"*"irepgi 
icre acutpagbl, oHbtl-t vrVAAecin 6irgipegi'

I;;;;b 
-ilo"r 

iuiinae e46er ruaprrapurn 6eriresi, (op ruyg.qecin
j6;ilio; KVKbrHa cenir,,'xarrap, con'afi-aK Kaftra cenin 6epy KYK-utrst
I6ao cenitxarrapblH 6epeai, 6anxinix ulorrap, oHblF\ l lxlHge

luiirtt"ro,'< uor auagui, KapaxarKa 6raaix xyprisy KYKblFblH
iKonAaHa.qbl, opblHAanybl r"ringerri 6onutn xererin 6yilput6rap uen
'  xaonbrK rap ublFapaAbl.
i  +.a.z.Kop apererini4, Kop yf iurrragacrupytl lblcblHbll-1 KY3blperlHe

I KiperiH MecenenepAen 6acKa MocefleneplH uJeueAl; ,  .  _:. ._^__^-^i
i+.g.g.Kopaurn naya3btMAbl rYnFanapbl apacuHiqa MlHAerrepAl

6ereAi;
4.8.4.(opaurrt urar KecreciH xoHe KblsMerKepneppi4 nayaautvgut4

ffi :1[:Xi"Jl- T:';;1,: "" ", Kb, 3 MerKe pn e pin xanra anv, xyM br craH
urbrFapy xoHe ayblcrblpy KYKblrblH naf,qanaHa.qbl;
4,8.6.KopgurF\ xanganaanui Kbl3MerKepnepirraen e46er uaprrapuH

lronrpirr inep) 6erireAi xoHe xan-.qaMarbl Kbr3MerKepnepre
naya3btMIIbtK aKblrapblH 6enrinefi Ai;
+.r j .z Ku.i '<"tan Pecny6nuracbtHbln KonAaHblMAaFbl 3a{blHa camK€c

Kbr3MerKepnep xYMblcblHblFt xene Kop xYMblcblHbl4 repri6in

6enrirehAi;' .g.g.Kop 
(bt3MerK€pn@piHe curf ia6sr 6epy xane xa3a aKblHbl erey

uiapanapblH KOnAaHaAbl.
4.8'.9.Kdp yftutrr,r4acrurpyulblcblHa Kop epexeri xeuinAe xblnAblK

ecenreMe 6ePeqi.
4. 8. 1 0. Kop yfi ur r.a4acrur pyu blnapbl H bl l-l (Karbl cyuJblnapbl H bl H) xan nbl

*rn"ro'"o,ro,4 ueLuivAepiuiH opblHAanyblH 4avtrauacuts eregi;

4.8.11.(apxslnblK xoHe caHaKrblK ecenreveni yfrutugacrupagut

)KoHe KaMraMacut3 ereAi xeHe KasaKcraH Pecny6nuracutHut4

rvureri  3a(blHa cefirec oHbll-1, AYpblcrblFblHa xayan 6epe.qi '

+.g.tZ.Kop arbtHaH 3aF(Abl xeHe xeKe rYnFafiapFa ranan Koto )K9Ll-9

(opra 4oilran rananrap.qbl KaHaFarraHAblpy xeHlHAe ueulM

4a6utrgay;
4.B.13.MarepraanAbtK, eH6errir  xoHe Kapxbl.KopnapbtH ruiugi xene

yn er'irgi >ryrvrcaybl Ha KaTaH 6a4utray xYprl3eAl ;
4.a.t4.Kop Kbil3MerKepnepi yuriH eH6exrir\  opai lnbl xoHe Kaylncl3

xargafi raPstn KaMraMacbl3 ereAl.
4.S..l5.Yilurru.qacrblpytublnapAbll-\ l4arurcyururnapgst4) xannbl

*rnrno,ao,n" ecen 
- 

6epeai, oHbl l i r iHgerrengiperin r-ueuivgepgi

6a6urngayra KVKblFbl xoK'
,i.s.Ar pei ro p Kop yfi ur vAacrbt py.,-, Hnapbt H bt F\ (Karblcyut urrapur H ur 4 )

xene (aaa4cran 
-Pecny6nraKacblHbl4 

angblHAa e3 opeKerrepi YLUiH
xayanKeP 6oragut.
(ar'irrqopnu6, xe4eCi :
+. t 0. KopqurH arKapyubl opraHblH rarafi uHAaiAu"
+.r i  (ob epereri t , i t r  oHbll ' (  xapFblnblK MaKcarrapsrHa cafr renerinine

6aKurnay >ryPrieegi.
a. 1 2.KobgutF\ KaMKop rer-(ecir-r i{  renu:inir vyruenepin xy6aftraput '

rybrcrapbl KYpa arlnraftgut, congafi-a6 6Yn KopablFl urarrblK

xvr\ilbrcKepnepi 6ona anvafr gut.
Peansop:
4.t3.Pest4gop xun cafiunAuK xocnapnbl reKcepynep erxieegi xeHe

Kop yfrsrrvrgacrurpyulblrapblHbl4 (KaTblcytrblnapHHblFt) xaflnbl

pacnpeAejleHue qncroro AoxoAa B coorBercrBl4l4 c
yvpe4urenunutM14 AoKyMeHraun OonAa;' ' 

l..q.A. frBepMeHue BHfrpeHHnx npaBhn, npoqeAypbl t'lx

npIHgr[F ra 4pyrrax AoKyMeHTOB, perynupylou'lt4x BHyrpeHHrclo
aesrensnocru OonAa;

4.4.7. peuJeHhe o6 yuacrnu OoHAa e uHblx KoMMep'lecxhx 14

HeKOMblepqecKux opraHu3aqu9x;
4.4.8. peLuenr,ld o peopraHl43aquu unn nuKBtnAaqt4u QoHAa;
4.4. 9. xaanaqeHr4e n [KBhAaquoxxofi KoMl4cctl 14 l'1 yrBep]qeHue

Jr t,r KBLlAaLlhoHH stx 6anancoa;
4.4.10. peLuexi le o BHeceHnr4 AononHureTbHblx B3HocoB B

hMVuecrBo OoHAa;'4.4.11. 
cosAaHile u npeKpau{eHue AegTenbHocrt4

noeacraBurenbcTB 14 Cphnuafl oB."-2.s. 
O6ulee co6panrle yvpe4urenefi -(yracrxnxoe) enpaee

nphHrrb K cBoeMy paccruorlenrarrc nro6oft Apyrol4 Bonpoc'
oiHocqulufi cR K Aef, Tefl bHocrr4 ooHAa.-'' 

4"6. 
-F;Gtr,it- 

o6urero co6paxran yvpe4nrenefi (yqacrHllKoB)

uoNer 6srs o6xanoaaHo a cy4e6lou nopg,qKe'
flpeeugexr OouAa: a' 

4.7. Texyulee pyKoBoAcrBo AetreflbHocrbro QoHAa

o6ecneqneaerin flpeou4enrou oon4a, cpoK ero nonHotilto'll4i

onpeAefleH O6u.lanr co6panuerrl yvpe4ureneil Ha rpr4 roAa'

4.B.11pesn4enr (poHAa:

4.8.1. flBnnercn Bblctllt4M AonxHocrHblM n[qoM <DoxAa' 6eg

AOBepeHHocTt4, B npeAenax npeAocTaBneHHblx eMy nonxoi'o'{vril'

ocyulecrennel ece 4eilcreuR or ilMeHu Oox4a' npe4craBnner ero

uHTepecbl, 3aKflrcqaer AOrOBOpbt, B TOM t]ilcne rpyAoBble' BblAaer

AoBepeHHocril Ha npAFo npeAcraBnnTb Oon4' e roM t{ucne

AOBepeHHocrl4 C npaBbM nepeAoBeput, orKpblBaer 6axroecxue

cqera, BKrlollat BanoTHHe, nonb3yercF npaBoM pacnopnxeHut

cpeAcrBaM[, uegaer o6naareflbHble Arq BblnorHeHiln npura3bl 14

pacnopexeHnt;' 
4.8.2. peuaer Bce Bonpocbl AesrenbHocrl4 OoHAa' 3a

ucKnrcqeHueM Tex, KoTopble BXOA9T B t4cKnoquTenbHylo

KOMneTeHqhrc yqpeAr4Teng (DoHAa;

4.8.3. pacnpeAenner o6sgaxnocrn Mex(Ay AonxHocrHblM14
nr4qaMu QoHAa;

4.8.4. yrBepMaer urarxo€ pacnr4caHue QoHAa n

AonxHocrHbte 14HcrpyKq1414 pa6ornnxoe;
4.8.5. noflb3yerce npaBoM xaiua, yeonuHeH[t I  nepeBoAa

HaeMHoro nepcoHana @on,4a;
4.8,6. eaKno'laer rpyAoBble AoroBopbl (ronrparru) c HaeMHblM

neocoHanoM OonAa r ycraHaBnHBaer AonxHocrHble omaAbl

HaeMHblM Pa6ornnxau;
4.8.7. e coorBercrBl4l4 c 4eficrayrcqtrM 3aKoHoAarenbcrBoM

Pecny6nuxn KasaxcraH onpeAentler pexuu pa6orul nepcoHana u

OoHAa e qenoNil,
4.8.8. nprltenf,er K corpyAHurau Oon4a Mepbl nooulpeHun 14

B3blcKaHnt;
4.8.9. npeAcraBnter yqpe.qnreno Oox4a ro4oaofi orqer o

AeRTenbHocrrl Oox4a;
4.8.1 O. o6ecne'{r4eaet BblnonHeHue peuenraft O6ulero

co6panvrn yvpe4nreneft (yqacrH14KoB) QoHAa;'4.8.11. 
opraHn3yer n o6ecnequaaer cpuHaHcoBylo t

crarhcrt4qecKylo orqerHocrb il HeceT orBercrBeHHocrb 3a ee

A O C T O B e p H o c T b B c o o T B e T C T B l 4 t ' , c A e l 4 c T B y l o u l l 4 M
sarono4arenucreon Pecny6nuxu KasaxcraH;

4.8.12. nptAHviMaeT pe,uelt4n o npeAtFBneHuu or uuenu Oox4a

np"t"t.rf (racxoe) r topnAuqecKnM u $nanvecruu nuqau n o6

yAoBnerBopeHnu nperexsufi (racxoe), npeAbnBfieHHblx K OoHAy;
' 

4.8.13. ocyulecrBnter crporhil KoHrponb 3a paquoHanbHblM H

SKOHOMHbIM UCnOnb3oBaHUeM MarepuanbHblx' TpyAoBblx u

$unarcoeutx PecYPcoB;
4.8.14. o6ecneqileaer co3AaHile 6naronpurrnutx n 6e3onacnutx

ycnoeuft rPYAa Ant nepconana OonAa;' 
q.g.lS. noAorqereH O6r.qervry co6panrrc yqpeAureneu

(yvacrnvrxoe) He BnpaBe npnnuuar-u-o6R3blBarcu'lue "to p9-1"-111^"

4.9. flpeeu4enr Hecer nepeA O6ult4M co6patueu yqpeAilreneui

(yvacrnr,txoe) Oon4a 14 3aKoHoM Pecny6nuxr'r KasaxcraH

orBercrBeHHocrb 3a cBo14 Aef crBl4t'
Flonequrenucxhfi coeer:

4.10. HasHaqaer ucnonHurenbHblf i  opraH cpoHAa
a 1'l ocviltecrBflqeT KoHTponb 3a cooTBeTCrBueM

v v t - v v  '  e '  r '

AeflTenbHocrr4 $on4a u ero ycraBHblM qennM'

4.12. Eonuur,tncreo qneH-oa flonequrenucxoro coBera $on4a ne

Moryr cocraBntrb nuqa, cBF3aHHbte 6parou n, 6nuaxnu poAcrBoM'

a ri*xe 6utru urarnutn,tu pa6orruxanau groro +oHAa'
PeBx3oP:
4.13. PeBr43op npoBoAl4T exeroAHble nnaHoBble peBn3uu t, l



n br MAacTbr pyurbrnapbr Hbr r-l (KaTbrcyrxbrnapbr H br4)
ihHarbrcbtHa xepceregi xoHe reK oFaH ecen 6epe4i.

S-uri  6a6.
Ea4uuay, ecen xoHe ecen 6epy.

i. 1 . Kop epexerine 6aKunay4ur Kop yiurrugacrupyrxbrnapbrHbu-t
4arucyururapunu4) xarnbr xnHanbrcbr xaHe (asa5cran
Pecny6ruxacuHblr-t KVtt.tTeri sa4urr'ren onapFa vingerrengipirren
revnererr ir  opraHAap icre acupagur.
5.2.Mevnexerrir  oprangap Kop epererin 3aHMeH 6enrinenren
"uerre 6a4uuaftgur.
5.3.Kop yfrurru4acrupyrxblnapbrHbu-l (Karbrcyubuapurnur() xarnbl

\ xnHanucbr Kopaun xoHe oHbrr{ Kbr3Mer-Kepnepini4 epererin (op
Xaprucurven 6eariaenren u.rexre 6aKurnafiAur.
5.4. (op, Kopaut xunAbrK Kap)KbrnbrK ecenreveciniH AvpbrcrbrFbrH,
con4afi-a4 oHbrF[ aFbrMAaru icrepini4 xargafiun reKcepy xoHe
pacray VLuir-r Kop.qu4 peBhsopbrH rarafiungayra KyKbrnbr. Peensop
Koprrren, oHbrr[ arKapyubr opraHbrMeH, yilurrugacrurpyrxbrcbrMeH

;{eMece vftuuAacrurpyulbrnapbrMeH, 6ureverxepnepiuen vyrirr ir
MVAAeMeH 6afinanurcru 6onvayur HeMece rybrcrbrK Karbrcra
6orvayu Kaxer.
5.5.Texcepygi Yfi uvAacrupyrubrflapAbrr{ (KarHcyuJbrnapgur4) xannur
xnHanbrcbrHbrH TancbrpMacu 6oiunura Peensop err isegi.
5.6.Cana6ru4 xoHe KapxbrnbrK ecenreMe (asa4cran
Pecny6rrracbrHbr4 3a{blMen 6enrirenreH rvpAe xane vepoirurge
xYpTr3rneAr.
5.7.KapxunuK xbrn xynris6ex xurbrHbr-( 1 6a4rapurnan 31
xerroKcaHFa Aeiin 6errireneAi.

6-ruur 6a6.
(usuerrepnep

6.1.Kop esgirinen (asaqcran Pecny6nuracbrHbr-{ Kyurreri e46ex
3a4br Lueringe e3 apexerin KaApflepMeH KaMraMacbr3 ery.qiF{
uecerenepin u:euegi, er{6erri yfturvgacrurpyAbrFt, oHbr reneyAirl
xoHe Marepuan xaFbrHaH ,qeuey 6epy.qin rvprepi vren egicrepin,
xvMblcKepnepre renenerin reneugep4i4, curi a(brnapAbn-(,
Kocbrivlua reneugepgi4, xanaKbrnap ven rapnQrir craexiaepgi4
{.tqieMiH, xVMbrc ryni MeH xVMbrc anracbrHbu-i rapri6in, xbrrl

caftunnu reaenerin xene 6ac6a ,a,a A,eManbrc 6epyait uJaMacbrH
xane repri6in 6enrinefrAi.
6.2.(op Kbr3MerKepnepi KasaKcraH Pecny6nuxacbrHbrH 3aH,brMeH
6enrineHren reprinre xeHe uaprrapga eneyuerrix xenin.qepAi
na[,qaranaAu.
6.3.KaeaKcran Pecny6nnracbrHbrH xyureri 3aHbrHa ceftrec (op
rraicri 6ogxer KopnapbrHa aKua ayAapy yulin xanaKbtgaH aKua
Ycran KaaaAbr.
6.4. Kopgur-t xvMbrc repri6i, an 4urervrerxepnepgi eneyruerrir
caKraHAbrpbrnybr KagaKcraH Pecny6nnracbrHbrr-l Kyureri eaHuna
ceilrec icKe acanbl.

7-wi 6a6.
(ypuuraf KyxarrapbrHa esrepicrep xaHe ronbrKrsrpy exrisy

repri6i

7.1.KVpbrnrail KyxarrapbrHa esrepicrep xaHe ronbrKrurpy enrisy
xaflnbr xhHanbrcra KarblcyulunapAbn-( 2/3 renuinir 6acuH,t
AaybrcutMeH Ka6urAanaAu.

8-u i  6a6.
Kaira (ypy, opeKerri ro4rary

8.1.Kopau Kaira KVpy (6ipiry, Kocbrny, 6ery, 6eriny, 4aftra
yfiurugacrupury) yfiuu4acrupyrubrnapAbr4 l4arurcyuunapgsr4)
xarnbr xilHanbrcbrHbu-l uleurivi 6oftutHu:a epixri Tvpge icre
acbrpHnybr r.,ryr'axin. Kopau 6eny Her'aece oHur 6ip HeMece 6ipneLue
yfiurv 4yparr,rurHas 6erin ubrrapy rypinge Kalra KVpy (asa5cran
Pecny6nnxacurnur4 3a4brMeH, 6errirenren xargailap4a cor
Lueur irvr i 6oil urn ua icxe acur puryut rrlyvx in.
8.1.2.Kop Kafrra Kvpun.qbr Aen, Kocbrny rypingeri rafira rvpy

orqurbrBaercn nepeA O6u{uu
(yvacrxnroe) OoHAa.

co6parneu yvpe4urenei

4.14. Peenoop BnpaBe rpe6oearu or AonxHocrHbrx nuq Oox4a
npeAcraBfieHnR Bcex neo6xo4nuurx AoKyMeHToB n n[qHbrx
o6rscneruil B nephoA npoBepKu.

4.15. Peeusop npe4craBneer pe3ynbrarbr npoBepoK O6qeuy
co6panuo yvpe4urenei (yvacrrnxoe) @ox4a u noAorqereH ronbKo
eMy.

5. KOHTPOnb, yr{ET 14 oTqETHOCTb

5.1. Koxrpons 3a AeqrenbHocrurc Oox4a ocyulecrBnfftor Obqee
co6paxne yvpe4nrenefi (yvacrnuroe) Oon4a n rocyAapcrBeHHbre
opraHbr, KoropbrM oro BMeHeHo e o6naaxxocru no 4eftcreyrcqeuy
3aKoHoAarenbcrey Pecny6nuru Kaeaxcrax.

5.2. [ocyAapcrBeHHbre opraHbr KoHrponupyror AeFreflbHocrb
Oon4a e paMKax, ycraxoanOxnurx 3aKoHoM.

5.3. 06qee co6paxue yvpe4urenei (yvacrruxoe) Oonga
KoHrponhpyer AenrenbHocrb Oox4a u ero pa6ornnroe B
npeAenax, onpeAeneHHbrx Ycraaoi, Oox4a.

5.4. pna npoBepKh u noArBepxqeHun npaBunbHocru roAoBoi
$nnancoeofi orqerHocn4 OoHAa, a rapxe rexyu{ero cocrosH!4t ero
4en, Oon4 BnpaBe Ha3Hat{arb peBu3r4to Oox4a. Peeusop He Moxer
6urru cesgan uMyu.lecrBeHHbrM14 HHTepecauu c <Dox4onlt, ero
hcnonHuTenbHbrM opfaHoM, yqpeAmTeneM Mnu yqpeAuTentMu
(yvacrnnxauu), pa6olHurauu unn cocrorrb B poAcrBeHHbtx
OTHOtIlEHU'X.

5.5. flpoeepru ocyLqecrBnsprcR Peengop no nopyqeHnrc
06qero co6panrR yvpe4ureneil (yvacrxuxoe).

5.6. CrarucrhqecKan h $uxancoean orqerHocrb BeAfrcg no
QopMaM u B cpoKrr, ycraHoBneHHbre 3aKoHoAarenbcrBoM
Pecnybnuru Kagaxcrax.

5,7. OuxaHcoesrfi ro4 ycraHaBnnBaerct c 1 nreapn no 31
gexa6pn KaneHAapHoro roAa.

€
Craruq 6. flEPCOHAI

6.1. <DonA caMocroerenbHo peuaer Bonpocbl KaApoBoro
o6ecneqenuR ceoeil 4enrenbHocn4, B paMKax AefrcrBytou{ero
rpy,qoBoro 3aKoHoAarenbcrBa Pecny6nuru KagaxcraH
ycTaHaBnuBaeT cpopMbr I MeTo,qbl opraHil3aqnh TpyAa, ero onnaTbl
n Marep[anbHoro crl4Mynl4poBaHu9, pa3Mepbt rapu+Hbtx craBoK 14
oKnaAoB, 4onnar, npeuui u Bbrnnar pa6orxltxan, pexuu pa6o,lero
4nR u pabovefr ne4enr, BenilqnHy I nopnAox npeAocraBneHnn
exeroAHoro onraquBaeMoro u hHblx oTnycKoB.

6. 2. Pa6orx rxn Oon4a nonusyrorcq coqhanbHbtM n rapaHThn M 14
I nop9AKe h Ha ycnoBuflx, ycTaHoBneHHbrx 3aKoHoAaTenbcTBoM
Pecny6nnxu KagaxcraH.

6.3. B cooreercrBnr4 c AencrByrcu.l4M 3axoHo,qarenbcrBoM
Pecny6nnru Kasaxcran Oox4 npou3BoAt4r yAepxaHue t 3
eapa6orHofi nnarbr AnA orqucneHt4r B coorBercrBytou.lhe
6rc4xerxure $on4ut.

6.4. Pexru paborur Oon4 ycranaefiuBaerce, a coqfiaflbHoe
crpaxoBaHne pa6ornuxoa ocyulecrBnterce B coorBercrann c

4efr creynqn u 3a(oHoAarefl bcraou Pecny6n nxn Kagaxcrax.

7. noPtAoK BHECEHT,lf, l43MEHEHrvl t4 AOnOnHEHl4t4
B vqPEAilTEnbHblE AOKvMEHTbI.

7.1. FlpeAnoxeHuq o anecesufi  ueuenenufi  n 4ononnenuil
npilHhMaprce 6onuuuHcrao[i 2/3 ronocoB u yrBep44aercr Ha
06tqeu co6paN uu yvpe4 rrenefi (y,.tacrn14KoB).

crarsn 8. PEoPHlfntRrn PEKPAUIEHI4 E

8.1. PeopranuaaquR Oox4a (cnunnue npucoeAhHeHile,
pa3AeneHue, BbrAeneHile, npeo6paooeanne) Moxer 6utru
ocyr.qecrBneHa 4o6poaonuno no peueHhp O6qero co6panur
y.ipeAurener (yvacrnnxoe). Peopranneaqnn oon4a B cpopMe
pa3AeneHfifl ttnn BbrAefleHufl u3 ero cocraBa oAHofr ann
Hec(onbKux oprarraeaqril uoxer 6urrs npoBeAeHa no peueHtarc
cyAa B cnyqanx, ycraHoBneHHbrx 3aKoHoAarenbcrBoM Pecny6nuru
Kagaxcrax.

8.1.2. Qott4 c\ l i lTaercn peopraHu3oBaHHbrM, 3a [cKntoqeHileM

dHarbrcuHa ecen 6epegi.
l4.Peensop reKcepy vepsiuinge KopAurH
lnFanapbrHaH 6aprurrl qaxerri KyxarrapAbl
rnan eTyre KYKbrnbr.
,15 .Pearsop re rcepy4 i4

6apnur6 nayagbrMAbl
xene rycingiprrreaepgi

HOTUXeneplH Kop
xannbl
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lrgainapunan 6acKa Ke3Ae, xanaAaH KVpblnFaH 3aHAbl

lnFanaprqbr4 ripreny yaKbtrbtHaH 6acran caHaflaAbt. KopAutH oran
lcKa 3a4Au rvflFaHbrr( Kocbtny xonbtMeH 4ahra KYpblnFaH
argaiunga onapAbr-l 6ipinuici qailra KvpunAu Aen, 3a4Au

{nFanapAbr4 6ipu4rai utevnexerrix perrcrpiHe KocbtnFaH 3ar{Abl

VnFaHbrH epexeri roKTarbtnAbt Aen xa3y eurieinren yaKblrraH

acran caHanaAH.
,.1.3.KopaHF{ 4aftra 6,ypuny 6apucunga oHbtt-t KYKbtKrapbl MeH

rrixgerrepi MvparepnepiHe eregi.
].2.Kop.qu rapary reaeci xargaftnapga icre acagut:

YhurugacrbrpyurbtnapAbtH (KarbtcyubtnapAbll-l) xarnbl

xuHanHcuHbtH Lueu:iui 6ofi  utnLua;
. cor uleLuiui 6oftunLua.
8.3.Kop xeneci xar4aVtnap4a cor uleulirai 6ofiutttu:a raparblflaAbl:
- erep Kop uyniri oHbtt-i MaKcarrapblH icKe acblpy VLUiH

xerxinircis 6onca xane Kaxerri uyni<ri any uyuxingiri na4rut

6onuaca;
- erep Kop rr,raKcarrapblHa xery vyvrin 6oavaca, ar Kop

MaKcarrapbrHut4 4axerri esrepicrepi erxieinvece;
- erep (op Xapruuen ecxepinreH MaKcarrapbtHaH ayblrKblca;

J- (aea6craH Pecny6nnracbrHbrH 3aHAapbrMeH HeMece KopAurrt
. 4ypsrnrafi KyxafiapbrMeu ecxepinren 6ac6a xargahnap4a.

8,4.Kopau rapary, yfiuvgacrupyulbtnapAblt-l(Karbtcyurbuap,qbtH)

xannbr x!4HaflbrcblMeH TarafrbtHAanFaH Tapary KoMl4ccnqcblMeH, an

Kop es opeKeriH roKrarKaH xargafiga cor ueuiMi 6ofiunula -

corneH raraiunAalarbrH Tapary KoMl4cctlgcblMeH icKe acagbl.

8.5.Tapary KoMr4co4qcbr locrl4qt49Hbtt-l opranblK opraHblHbll-(

6acnaceoinge KopAut rapary xeuinge, coH,qaf -aK oHbl4
Kpe.4hropnapblHbrFl KolrbtH Tananrapurnu4 repri6i rvren rr,tepsivi
xeninge xaphenayFa uingerri .

, B.6.Tapary KoMr4ccr4qcbrH rarailuH4araH yaKbtrraH 6acran oran (op

I icrepin 6ac6apy 6ofturnu:a yexirAir KVKbtKrap eregi. Tapary

KoMr4cclfecbr KopAsrr{ rvrynirin 6aranafigur, onul4 ge6nropnapblH

xaHe KpeAr4ropnapbtH afiKutnAafiAur, onapMeH ecenreceAi HeMece

Kapbr3,qbr 4aftrapun anyFa uapanap KongaHagbl, rapary

6arancrapun KVpacrbrpa.qbr, oHbt Kop Yfrutvp,acrbtpylllbtnapbtHblH
(Karbrcyr.t.tbrnapurr-rsrH) xafl nbt xnHaJIbtcbtHa xepceregi.

7KpeAraropnapgbrft rananrapbrH KaHaFarraH,qutpFaHHaH reiin

KarFaH KopAuH uynxi Kop xapFbtcbtMeH ecKepinreH MaKcarrapFa

i 6arurranagu.
8.8.Tapary anKran.qbr Aen, an Kop es epexerin roKrarrbl Aen 6Yn
xeninge 3a44u rynFanap.qbtht 6ipurirai uevrexerrix perncrpiHe
xasy enrisirreH yaKbtrraH 6acran caHalfl4glal*

(ongapur:

Oneroaa Xa4uu Aua
(aran6aeaa Kyncapa M

cnyqaeB peopraHr43aquu B $opMe npucoeAxHeHt4t, c MoMeHra
perucrpaquu BHoBb Bo3Ht4KuJtrx topl4At4qecKux nhLl. Flpu
peopraH[3aquh QoHAa nyreM npucoeAuHeHut K HeMy Apyforo
lopr4Ar4qecKoro nnqa nepBoe u3 Hl4x cquTaeTcfl peopraHu3oBaHHblM

c MoMeHTa BHeceHus e e4unutfi rocyAapcrBeHHui perucrp

ropl4AhqecKux nuq 3anucl4 o npeKpau]eHhu AeFTenbHocrtl
npucoeAuHeHHoro lopt4A14qecKoro nuqa.

8.1.3. flprlt peopraHu3aqux Oon4a ero npaBa u o6ngaxxocrn

nepexoAgT K npaBonpeeMHilKaM.
8.2. Ilr4KBuAaLlun Oox4a Moxer 6btrb ocyulecrBneHa:
- no peuJeHhlo O6ulero co6panun yqpeAHreneil (yvactxrroe);
- no peureHup cyAa.
8.3. flo peuJeHup cy4a Ooxg ruoxet 6utru nnKBuAt4poBaH B

cnyqagx: .
. ecnh uMyqecrBa ooHAa He AocraroqHo AnF

ocyqecrBneHun ero qenefr t4 BepoFrHocrb nonyqeHutl
neo6xo4nttoro 14Myr.qecrBa HepeanbHa;

. ecflu qenu oor4a He uoryr 6uru AocrurHyrbl, a
neo6xo4ut'rste ta3MeHeHltn r.1enefi Oox4a xe uoryr 6utru
npou3BeAeHbl;

. B Cnyqae yKnoHeHut <Don4a a ero AenTenbHocru or qeneil,
npeAycMorpeHrutx Ycrasou;

. B Apyrux cnyqatx, npeAycMorpeHHblx 3aKoHoAarenbHblMl4
arrarrru Pecnyl[auru KagaxcraH nnu yqpeA!4TerbHblM14
AoKyMeHraMu Oon4a.

8.4. IlraxeuAallan Oon,lia npoet3soAl4rce nagxaqersofi O6u{utril
co6panneu yupe4urenefi (yvacrxuxoe) Oon4a nursu4aqnornoil
rouuccuefi, a B cnyr{aflx npeKpauleHui .4enTenbHocrr4 Oon4a no
peueHilto cyAa - nuKBuAaqltoHHoi rouuccueil, raanavaennoil
cyAoM.

8.5. flr,lrera4aquoHHan KoMtlcct4t o6ssana ony6nnxoearu e
neqarHbrx lr3AaHugx qeHTpanbHofo opraHa ocrt4ql414
coo6tqexne o nnKBilAaquu OoHAa, a rap{e o nopeAKe tl
cpoKe 3aFBneHiln nperexsili ero KpeAt4ropaMu.

8.6. C rvrotrenra Ha3HaqeHut nuKBuAaUtaoHHofi rouuccuut r nei
nepexoAtr nonHoMoi{l4f no ynpaBneHnlo AenaMu ooHAa.
fluKBuAaqiloHHaF KoMl4ccl4n oqeHuBaer nMyqecrBo
<DonAa, BbrflBnter ero 4e6uropoe n Kpe4uropoB,
npou3BoAhT pacqerbl c KpeAuTopaMil n npuHilMaeT Mepbl
K nonyqeHulo 3aAonxeHHocru, cocraBnFeT
,ruKBilAaqiloHHuft 6ananc n npeAcraBnner ero O6tqeuy
co6pannro yvpegrarenefi (yvacrnuxoa) Oon4a.

8.7. OcraeuJeecq nocne yAoBnerBopeHiltl rpe6oeanui
KpeAHropoB l4Myu{ecrBo OoHAa HanpaBnterce Ha qenil,

' npeAycMorpeHHbte Ycraaou OoHAa.
8.8. Ilr,lxeuAaqun cqnraercf, oaeepuenxofi, a OoHA

npeKpaTuBllll4M cBoto AetrenbHocrb c MoMeHTa BHeceHHtl
ganucu o6 sToM B eAunutfi rocyAapcrBeHHbli perilcrp
roprrAHqecKux nuq.

lloAnucn:
Aneroea Xaxsn
Karan6aeea Kyncapa
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