
1-қосымша 
 

Нысан 
 

Кімге: "Азаматтық 
бастамаларды қолдау 
орталығы" 
коммерциялық емес 
акционерлік 
қоғамына 
Кімнен: «Жамбыл 
облысы жастар 
ұйымдарының 
Қауымдастығы» заңды 
тұлғалар бірлестігі 
 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 
 

Осы өтінішті бере отырып «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының 
Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі (ұйымның толық атауын көрсету) (ары 
қарай – өтініш беруші) Жобаның негізгі бағыттар: Грант бағыты: Азаматтық 
қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін 
арттыруға жәрдемдесу. Грант тақырыбы: Ақпараттандырудың инновациялық 
әдістері халықпен жұмыс технологиясы ретінде (бекітілген Жоспарға сәйкес 
гранттың тақырыбы мен бағытын көрсету) грант тақырыбы бойынша үкіметтік 
емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына (арықарай – 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.  
 
«Жамбыл облысы жастар ұйымдарының              
Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің президенті                        И.Дастан  
 
Толтырған күні "____" ________________20___жыл 
 
 
 
 
 
 
 
* Өтініш берушінің бланкісінде жасалады. 



  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 

"Жамбыл облысы жастар 
ұйымдарының Қауымдастығы" 
заңды тұлғалардың бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 2002 жылғы 08 қараша 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 021140007016 

4 Нақты мекен-жайы ҚР, Жамбыл облысы, Тараз 
қаласы,  Абай даңғылы, 155 үй,  
19 пәтер, пошталық индексі 
080000 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Әлеуметтік желі 
қолданушылары 

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

ДАСТАН ИСЛАМБЕК 
ДАСТАНҰЛЫ. Президент. 
87011209069. 
Islam.bayern@gmail.com  

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

қарастырылмаған 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 
Оның ішінде: 

4 

 
Штаттағы қызметкерлер 4 

 
Шақырылған мамандар - 

 
Волонтерлер 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Islam.bayern@gmail.com


 
  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның жарғылық қызметіне 
сәйкестігінің негіздемесі:  

2. «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің мақсаты 
(17.05.2017ж. Жамбыл облыстық Әділет Департаментінде тіркелген) – мемлекеттік саясатты насихаттау, 
азаматтардың құқықтық-саяси сауаттылығын, азаматтық белсенділігін, көшбасшылық пен басқарушылық 
қабілеттерін арттыру және саласына қарай әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім беру бойынша 
жобаларды жүзеге асыру.  
Жарғының 2.3. тармағында қосымшалар енгізілген (21.12.2018ж.): «Азаматтық қоғамды дамытуға, оның 

ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу» тармақшасы көрсетілген.  

      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). 

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 

2017 жыл. Мамырдан 
қараша айлары 
аралағында. 

Қоғамдық бақылауды 
дамыту орталығының 
қызметін 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 785 000 Жоба нәтижесінде 
оннан астам Шу мен 
Жуалы аудандарында 
жаңадан Халыққа 
қызмет көрсету 
орталықтарының 
ғимараттары 
қолданысқа берілді. 
Жоба барысында оннан 
астам тікелей эфирлер 
жүргізіліп, 
облысымыздың күрделі 
мәселелер көтеріліп, 
Облыстық Қоғамдық 
кеңестің күн тәртібінде 
қаралып, тиісті 
ұсынымдар жолданды. 
Осы жоба облыстық 
ішкі саясат 
басқармасында 2018 
жылы жалғасын тапқан 
болатын. Жұмыстың оң 
нәтижесінің арқасында 
деп білем. Қоғамдық 
және Азаматтық 
бақылаулар бүгінгі 
таңда ашық қоғамның 
үлгілік белгісі. 
Қоғамның қозғаушы 



күшін болып азаматтар 
болғандықтан назар 
көп салынатын болады.   

2016 жыл. Тамыздан 
қараша айлары 
аралығында 

Интернет кеңістігінде 
мемлекеттік саясатты 
түсіндіру жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 785 714 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 
насихаттады.  

2016 жыл. Тамыздан 
қараша айлары 
аралығында 

Қоғамның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
құқықтық 
сауаттылығын 
арттыру мақсатында 
кешенді іс-шаралар 
жоспары 

«Шу ауданы әкімдігінің ішкі 
саясат бөлімі» КММ, Шу 
ауданы 

707 000 Аудандан онға жуық 
іс-шара өткізіп, шалғай 
ауылдарда кездесулер 
жүргізілді. 

2018 жыл. Шілдеден 
қараша айлары 
аралығында 

«Интернет-қабылдау» 
сайтының жұмысын 
ұйымдастыру және 
жүргізу 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 339 000 j-reception.kz сайтын 
ашылып, тамызбен 
желтоқсан айлары 
аралығында 125 сұрақ 
жолданып, 110 000 
мың адам қамтылған 
болатын. Бұндай 
нәтиже SMM әдісі 
арқылы жеткен 
болатын.Осы жоба 
2019 жылы тақырып 
тізбесіне қайта кірген 
болатын. Осы жобаны 
сайтында гранттың  

2018 жыл. Мамыр 
айынан қараша 
аралығында 

Жергілікті өзін-өзі 
басқаруды және 
қоғамдық бақылауды 
дамыту бойынша 
ақпараттық орталықты 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

2 232 000 Жамбыл облыстық 
Қоғамдық кеңестердің 
ресми сайты іске 
қосылды. Q-kenes.kz 
сайтында облыстық, 
қалалық, аудандық 
Қоғамдық кеңестердің 
атқарған жұмыстары 
туралы ақпараттар 
салынған. Осы жоба 
облыстық ішкі саясат 
басқармасында 2019 
жылы жалғасын тапқан 
болатын. Жұмыстың оң 
нәтижесінің арқасында 
деп білем. Қоғамдық 
және Азаматтық 
бақылаулар бүгінгі 
таңда ашық қоғамның 
үлгілік белгісі. 
Қоғамның қозғаушы 
күшін болып азаматтар 
болғандықтан назар 
көп салынатын болады.  

2017 жылы Мамыр 
айынан қараша 
аралығында 

Интернет кеңістігінде 
мемлекеттік саясатты 
түсіндіру жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1100000 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 



насихаттады. 

2015 жылы Мамыр 
айынан қараша 
аралығында 

Интернет кеңістігінде 
мемлекеттік саясатты 
түсіндіру жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1785714 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 
насихаттады. 

      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). 
№ Материалдық 

ресурстардың 
атауы 

Қолда бар 
бірліктерд
ің саны 
(дана) 

Жай-күйі 
(жаңа, 
жақсы, 
нашар) 

Жеке меншік (меншік құқығын 
растаушы құжаттар қоса берілсін), 
жалға алынған (кімнен және жалға 
берушінің меншік құқығын 
растаушы құжаттар қоса берілсін) 

Растаушы құжаттың атауы, 
күні және нөмірі 
 

1 q-kenes.kz сайты 1 Жаңа ТОО «Интернет-компания PS» 
2019-07-18 дейін домен  

 

https://www.ps.kz/domains/wh
ois/result?domain=q-kenes.kz  

2 j-reception.kz 
сайты 

1 жаңа ТОО «Интернет-компания PS» 
2019-07-18 дейін домен  

https://www.ps.kz/domains/wh
ois/result?domain=j-
reception.kz  

3 NOTEBOOK 
APPLE PRO 

1 Жаңа Жеке меншік. АО «Technodom 
Operator» сатып алынды 

Накладная №2700000000524 
от 21.12.2018ж.  

4 GSM Apple 
IPhone XS 256gb 

1 Жаңа Жеке меншік. АО «Technodom 
Operator» сатып алынды 

Накладная №2700000000524 
от 21.12.2018ж.  

5 Сыртқы HDD 
2.5 1TB 
Transcend 
StoreJet 

2 Жаңа Жеке меншік. АО «Technodom 
Operator» сатып алынды 

Накладная №27000057866 

6 Рюкзак для 
ноутбука 

1 Жаңа Жеке меншік. АО «Technodom 
Operator» сатып алынды 

Накладная №27000057866 

7 «Fortbank» АҚ 
есепшот 

1 Жақсы Есепшот интернет – банкинг 
арқылы жұмыс жасайды.  

Анықтама.  

8 Мемлекеттік 
табыстар 
органдарында 
есеп-қисап 
жүргізілетін 
берешектігі жоқ 
(бар) болуы 
туралы 
мәліметтер 

1   Анықтама KGD.GOV.KZ 
сайтынан алынды. 

9 ТЕLE 2 ұялы 
телефон 
операторында 
төмендегі нөмер 
ұйымның 
басшысы атында 

3 Жақсы 87075500470 (И.Дастан 
қолдануда), 

87075400183 (Ш.Жұмамұрат 
қолдануда), 

87075400180 (А.Мейірбекқызы 

Жеке кабинеттерден 
скриндер 

https://www.ps.kz/
https://www.ps.kz/domains/whois/result?domain=q-kenes.kz
https://www.ps.kz/domains/whois/result?domain=q-kenes.kz
https://www.ps.kz/
https://www.ps.kz/domains/whois/result?domain=j-reception.kz
https://www.ps.kz/domains/whois/result?domain=j-reception.kz
https://www.ps.kz/domains/whois/result?domain=j-reception.kz


тіркелген. Олар:  

 

қолдануда) 

 
      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 

Жұмыс тәжірибесі 
(жылдардың 
санын көрсету) 

Әлеуметтік жобадағы және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламадағы міндеттері, 
жауапкершілігі 

Дастан 
Исламбек 
Дастанұлы 

Жоба 
жетекшісі 

Ұйымның соңғы алты жылда жеңіп 
алған барлық жобасында 
жобажетекші. Құқықтарды қорғау 
саласы бойынша заң ғылымдардың 
магистрі. Әлеуметтік желіде тікелей 
эфирлер жасап, азаматтық және 
Қоғамдық бақылау жүргізілетін. 
Қажеттілігіне байланысты жоба 
жетекшісі Облыстық Қоғамдық кеңес 
мүшесі болғандықтан, кеңестің күн 
тәртібіне шығаруға мүмкіндік туады.  
Ол туралы ютуб желісінде 
islambekdastan каналынан көруге 
болады. 

5 жыл Жобаның орындалу және 
жүзеге асырылуына 
толықтай жауап беретін 
тұлға. Тікелей эфирлер, 
сұхбаттар жүргізу. 

Косубаев 
Айдос 
Турсынбекович 

Ақпарат 
таратушы 

Үкіметтік емес ұйымдар секторында 
жыл бірлесе жұмыс істеуде. Қазіргі 
уақытта негізгі жұмыс орны 
tengrinews.kz сайтында қызмет 
атқаруда. Өтілген жұмыстарды 
ақпарат агенттіктерде шығып тұруына 
жауапты маман. 

 3 жыл tengrinews.kz, today.kz, 
qamshy.kz, massaget.kz, 
alashainasy.kz, jasqazaq.kz, 
abai.kz, aikyn.kz, ttjk.kz, 
bugin.kz сайттарына ақпарат 
шығуына жауапты 

Исупова Нина 
Антоновна 

Есепші Ұйымның соңғы екі жылында 
қаржылық есебіне жауапты маман. 
Жоба боынша қаржылық шығындар 
мен оның шығындарына жауап береді.  

13 жыл Бухгалтерлік есепке 
толықтай жауап беретін 
тұлға 

Сағынбекова 
Әдемі 
Аязбекқызы 

Үйлестіруші Turaninfo.kz ақпарат агенттігі тілшісі 1 жыл Жобаның  жүзеге 
асырылуына жауапты 
маман 

      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 

2018 жыл. Мамыр 
айынан қараша 

Жергілікті өзін-өзі 
басқаруды және 
қоғамдық бақылауды 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

2 232 000 Жамбыл облыстық 
Қоғамдық кеңестердің 
ресми сайты іске 



аралығында дамыту бойынша 
ақпараттық 
орталықты 
ұйымдастыру 

қосылды. Q-kenes.kz 
сайтында облыстық, 
қалалық, аудандық 
Қоғамдық кеңестердің 
атқарған жұмыстары 
туралы ақпараттар 
салынған. Осы жоба 
облыстық ішкі саясат 
басқармасында 2019 
жылы жалғасын тапқан 
болатын. Жұмыстың оң 
нәтижесінің арқасында 
деп білем. Қоғамдық 
және Азаматтық 
бақылаулар бүгінгі таңда 
ашық қоғамның үлгілік 
белгісі. Қоғамның 
қозғаушы күшін болып 
азаматтар болғандықтан 
назар көп салынатын 
болады.  

2017 жыл. 
Мамырдан қараша 
айлары 
аралағында. 

Қоғамдық 
бақылауды дамыту 
орталығының 
қызметін 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 785 000 Жоба нәтижесінде оннан 
астам Шу мен Жуалы 
аудандарында жаңадан 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының 
ғимараттары қолданысқа 
берілді. Жоба барысында 
оннан астам тікелей 
эфирлер жүргізіліп, 
облысымыздың күрделі 
мәселелер көтеріліп, 
Облыстық Қоғамдық 
кеңестің күн тәртібінде 
қаралып, тиісті 
ұсынымдар жолданды. 
Осы жоба облыстық ішкі 
саясат басқармасында 
2018 жылы жалғасын 
тапқан болатын. 
Жұмыстың оң 
нәтижесінің арқасында 
деп білем. Қоғамдық 
және Азаматтық 
бақылаулар бүгінгі таңда 
ашық қоғамның үлгілік 
белгісі. Қоғамның 
қозғаушы күшін болып 
азаматтар болғандықтан 
назар көп салынатын 
болады.   

2018 жыл. Шілдеден 
қараша айлары 
аралығында 

«Интернет-
қабылдау» сайтының 
жұмысын 
ұйымдастыру және 
жүргізу 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 339 000 j-reception.kz сайтын 
ашылып, тамызбен 
желтоқсан айлары 
аралығында 125 сұрақ 
жолданып, 110 000 мың 
адам қамтылған 
болатын. Бұндай нәтиже 
SMM әдісі арқылы 



жеткен болатын.Осы 
жоба 2019 жылы 
тақырып тізбесіне қайта 
кірген болатын. Осы 
жобаны сайтында 
гранттың  

2016 жыл. 
Тамыздан қараша 
айлары аралығында 

Интернет 
кеңістігінде 
мемлекеттік 
саясатты түсіндіру 
жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1 785 714 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 
насихаттады.  

2017 жылы Мамыр 
айынан қараша 
аралығында 

Интернет 
кеңістігінде 
мемлекеттік 
саясатты түсіндіру 
жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1100000 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 
насихаттады. 

2015 жылы Мамыр 
айынан қараша 
аралығында 

Интернет 
кеңістігінде 
мемлекеттік 
саясатты түсіндіру 
жұмысын 
ұйымдастыру 

«Жамбыл облысы әкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» 
КММ, Жамбыл облысы 

1785714 Блогерлер пулы 
құрылып, әлеуметтік 
желіде белсенді түрде 
мемлекеттік саясатты 
насихаттады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  4-қосымша 

  Нысан 

 
Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны  
(Ақпараттандырудың инновациялық әдістері халықпен жұмыс технологиясы ретінде) 

 
      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат. 

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

Қазақстан Республикасының аумағында, ақпараттандыру объектілерін 
құру, дамыту және пайдалану кезінде, сондай-ақ ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік 
қолдау кезінде мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар 
арасында туындайтын ақпараттандыру саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді. 
Ақпараттық жүйені дамыту – өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген 
ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін оңтайландыру және (немесе) 
функционалын кеңейту мақсатында қосымша функционалдық 
талаптарды іске асыру, оны жаңғырту жөніндегі іс-шаралар кешені. 
Ақпараттық жүйені ендіру – автоматтандыру объектісі мен персоналды 

Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның мақсаты:  

Дәстүрлі бағытпен әлеуметтік желілерде  SMM арқылы 
халықты жылдам әрі оңай ақпараттандыру. 

Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның міндеттері:  

Республикалық және өңірлік БАҚ-тарда жариялауды 
қамтамасыз ете отырып, бейнероликтер қатарын, танымал 
интернет-ресурстардағы мақалалар сериясын, баспа 
материалдарын және басқаларды қоса алғанда, әртүрлі 
инновациялық әдісті пайдалана отырып, ақпараттық 
материалдарды әзірлеу және жылжыту арқылы халықтың 
хабардар болуын арттыру. 
 
Республикалық, облыстық, қалалық  БАҚ-та  ақпараттарды 
шығару. Тапсырыс берушімен келісе SMM арқылы 
әлеуметтік желілерде жарнама жүргізу. 

Ұсынылатын іс-шаралар  Бейнеролик жасау, жарнама жіберу, ашық есептілік өткізу, 
тікелей  трансляциялар жүргізу. 

Аумақтық қамтылуы Қазақстан Республикасы 
Мақсатты топтар 14- 61 жастан жоғары 
Күтілетін нәтижелер Бастаманың орындалудағы кемшіліктері сараланып, мүдделі 

органдарға ұсыныстар беріліп, Облыстық Қоғамдық 
кеңестің отырысында қаралмақ. Отырыстың нәтижесінде 
мемлекеттік мекемелерге ұсынымдар жолданбақ.  
Тапсырыс берушінің қажетті ақпараттарын әлеуметтік желі 
парақшаларына  шығарамыз. Жаңа технологияларды 
пайдалана отырып іске асыру. 



дайындауды, іске қосуды реттеу жұмыстарын, алдын ала және қабылдау 
сынақтарын жүргізуді, тәжірибелік пайдалануды қамтитын ақпараттық 
жүйені қолданысқа енгізу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу; 
Ақпараттық жүйені қолдап отыру – өнеркәсіптік пайдалануға енгізілген 
ақпараттық жүйені оған жаңғырту жүргізбестен және қосымша 
функционалдық талаптарды іске асырмастан және оның тұтастығы 
сақталған жағдайда, бағдарламалық қамтылымға түзету, түрлендіру 
жүргізу және оның ақауларын жою жөніндегі іс-шараларды қамтитын, 
мақсатына сәйкес пайдалануды қамтамасыз ету. Ақпараттық жүйенің 
аудиті – ақпараттық жүйені пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында 
оны тәуелсіз зерттеп-қарау. Ақпараттық жүйенің өмірлік циклі – 
ақпараттық жүйені құру, өнеркәсіптік пайдалану, қолдап отыру, дамыту 
және оның өнеркәсіптік пайдаланылуын тоқтату кезеңдерінің 
жиынтығы. Ақпараттық жүйені тәжірибелік пайдалану – ақпараттық 
жүйенің бағдарламалық қамтылымының жұмыс істеуіндегі 
кемшіліктерді анықтау мен жою және оның техникалық құжаттама 
талаптарына сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізілетін, ақпараттық 
жүйені пилоттық аймақта пайдалану. Ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылым – электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру 
және оларға қол жеткізуді ұсыну мақсатында технологиялық ортаның 
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жиынтығы; 

 Ақпараттық-коммуникациялық инфра құрылымның аса маңызды 
объектілері – жұмыс істеуінің бұзылуы немесе тоқтауы әлеуметтік және 
(немесе) техногендік сипаттағы төтенше жағдайға немесе Қазақстан 
Республикасының қорғанысы, қауіпсіздігі, халықаралық қатынастары, 
экономикасы, жекелеген шаруашылық салалары, инфрақұрылымы үшін 
немесе тиісті аумақта тұратын халықтың тыныс-тіршілігі үшін 
айтарлықтай теріс салдарларға әкеп соғатын ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымның, оның ішінде "электрондық 
үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының 
объектілері; Ақпараттық жүйелер, технологиялық платформалар, 
аппараттық-бағдарламалық кешендер, телекоммуникациялар желілері, 
сондай-ақ техникалық құралдардың үздіксіз жұмыс істеуін және 
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Ақпараттық-
коммуникациялық көрсетілетін қызмет – осы көрсетілетін қызметтердің 
жұмыс істеуі өзі арқылы қамтамасыз етілетін байланыс қызметтерін 
қоса алғанда, есептеу ресурстарын мүліктік жалдау (жалға беру) және 
(немесе) орналастыру, бағдарламалық қамтылымды, бағдарламалық 
өнімдерді, сервистік бағдарламалық өнімдерді және техникалық 
құралдарды пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін қызмет немесе 
көрсетілетін қызмет.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – электрондық 
ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу әдістерінің және аппараттық-
бағдарламалық кешен мен телекоммуникациялар желілерін қолдана 
отырып жүзеге асырылатын ақпараттық өзара іс-қимыл әдістерінің 
жиынтығы. Экономиканың бағдарламалық қамтылымды, техникалық 
құралдарды, тұрмыстық электрониканы және оның құрамдастарын 
жобалаумен, жасаумен және өткізумен, сондай-ақ ақпараттық-



коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді ұсынумен байланысты. 

       Ақпараттық қауіпсіздік оқиғасы – ақпараттандыру объектілерінің 
қазіргі бар қауіпсіздік саясатын ықтимал бұзу туралы не 
ақпараттандыру объектілерінің қауіпсіздігіне қатысы болуы мүмкін, 
бұрын белгісіз болған жағдай туралы куәландыратын жай-күйі; 

       ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті 
орган – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында 
басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган; 

  Электрондық ақпараттық ресурстар – электрондық-цифрлық нысанда 
ұсынылған және электрондық жеткізгіште, интернет-ресурста және 
(немесе) ақпараттық жүйеде қамтылған ақпарат. "Электрондық әкiмдiк" 
– жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік функцияларды 
автоматтандыруға және оңтайландыруға негізделген, сондай-ақ және 
электрондық нысанда қызметтер көрсетуге арналған, "электрондық 
үкіметтің" бір бөлігі болып табылатын мемлекеттік органдармен, жеке 
және заңды тұлғалармен ақпараттық өзара іс-қимыл жүйесі; 

Дереккөз: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000418 
Статистикалық 
деректерге және 
(немесе) зерттеу 
деректеріне, соның 
ішінде өз 
зерттеулеріне 
сілтеме:  
    
 

Ақпараттың құрылымы мен жалпы қасиетін, сондай-ақ ақпаратты 
жинақтау, сақтау, іздеу, қайта өңдеу, түрлендіру, таратумен және оны 
адам қызметінің әр түрлі саласында пайдалануға байланысты мәселелерін 
зерттейтін ғылым саласы. Ақпаратты жинастыру, өңдеу және тарату 
мәселелері адам баласының даму тарихының барлық сатысында 
көкейкесті мәселелердің бірі болып келді. Жазу мен кітап басу ойлап 
табылғаннан кейін ақпаратты жинастыру мен таратудың жаңа 
технологиясы жасалды. 20 ғасырдың басында Бельгия ғалымы П.Отле 
ғылыми құжаттарды жинақтау, өңдеу, сақтау, іздеу мен таратудың 
кешенін біріктіруді ұсынды. Дегенмен, олардың ақпаратты өңдеу 
саласына тікелей қатысы болмады. Кейбір жеке өңдеу операцияларын 
механикаландыру ешқандай Ақпараттануға елеулі өзгеріс енгізе алмады. 
Электронды есептеу машинасының пайда болуы бұл жағдайды түбірімен 
өзгертті. ЭЕМ-ды жеке есептерді шығаруға пайдаланудан кешенді 
автоматтандыруға пайдалануға көшу жаңа, негізгі қадам болды. КСРО-да 
Ақпараттану дербес пән ретінде 50-жылдардың басында қалыптасты. Ал 
Ақпараттану Қазақстанда 1957 жылы басталды. Сол 
жылы Қазақстан Мемлекеттік жоспарлау комитетінің жанынан ғылыми-
технологиялық ақпарат және техника, экономика ғылыми-зерттеу 
институты ашылды. Ондағы зерттеулердің негізгі бағыттары: ғылыми-
технологиялық ақпарат мәселелерін зерттеу, ақпараттық қызмет көрсету 
әдістерін дамытып жетілдіру, автоматты түрде ақпаратты жинау, өңдеу, 
іздеу, сақтау, тасымалдау. 1991 жылы Қазақстан ғылым академиясының 
Ақпараттану мен басқару институты ашылды. Оның лабораторияларында 
іргелі зерттеулер “Ақпараттың, басқарудың және ақпараттық жүйелерді 
жасаудың теориялық мәселелері” және Республикалық ғылыми-
технологилық бағдарлама саласында “ҚР халық шаруашылығын 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000418
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ақпараттандыру” бағдарламалары бойынша жүргізіліп келеді. 

Қазақстан халықашралық рейтингтер мен көрсеткітерде  

Дереккөз: kk.wikipedia. 

28 орын. 2014 жыл. БҰҰ есебіндегі «электронды Үкімет» индексін 
дамыту әлемнің 193 елінде 

58 орын. 2015 жыл. ХМЭ есебі бойынша «ақпараттық қоғамды өлшеу» 
ИКТ индексін дамыту әлемінің 167 елінде. 

39 орын. 2016 жыл. ИБӘЭҚ ғаламдық есебі бойынша жүйелік 
дайындық индексі әлемнің 139 елінде 

6 орын. «Ұялы байланыс абоненттері» көрсеткіші  

20 орын. «Интернет желісіне қосылудың белгіленген тарифі» көрсеткіші 

46 орын. «Мобилді интернет абонеттері» көрсеткіші 

59 орын. Интернет желісіне қосылушылар саны бойынша көрсеткіш 

Дереккөз: http://mic.gov.kz/kk/kategorii/informatizaciya-3 
Мақсатты топтың 
қажеттіліктерін 
анықтау бойынша 
жұмыс туралы 
ақпарат 
(қажеттіліктерді 
бағалау):  

мақсатты топ болып: Облыстық тұрғындар, қала және ауыл тұрғындары, 
әлеуметтік желі пайдаланушылары, Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығының атқарып отырған жұмыстарын, пайдалы ақпараттарын желі 
пайдаланушыларымен бөлісу. 
 

    
   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 
Студенттер 60 15-29 Студенттер өздеріне керекті ақпараттарды 

оңай, әрі жылдам инновациялық 
технологиялар арқылы қамти алады. 

Интернет сайтты 
пайдаланушылар 

200 000 16-60 Танымал интернет-ресурстардағы 
мақалалар сериясын баспа материалдарын 
және басқаларды қоса алғанда, әртүрлі 
инновациялық әдісті пайдалана алады 

Тұрғындар 50000 25-60 Электрондық ақпараттық ресурстарды 
қалыптастыру және оларға қол жеткізуді 
ұсыну мақсатында технологиялық ортаның 
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған 
ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылым объектілерін пайдалана 
алады. 

http://mic.gov.kz/kk/kategorii/informatizaciya-3


Дәстүрлі БАҚ та 
пайдаланушылар  

30 18-22 Кез-келген әлеуметтік желіні дәстүрлі 
пайдаланушылар өздеріне қажетті 
ақпараттармен танысып, бөлісе 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 
TURANINFO.KZ тәуелсіз ақпарттық агенттігі  Жобаның серіктесі 

болмақ. 

     
  5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 
байланыс. 
Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 
Студенттер Әлеуметтік желілерде қажетті жаңа техологиялық 

ақпараттарды қамтамасыз етілуі өлшенбек 

Әлеуметтік желі пайдаланушылары Пайдаланушылардың пікірлеріне жауап беріліп, онлайн 
– сауалнамалар жүргізіліп, қанағаттану деңгейі 
өлшенбек.   

Интернет сайт пайдаланушылары Ақпараттармен танысып, өз ой-пікірлерімен бөлісе 
алатындығы өлшенбек. 

  
     6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг 
жасау жоспары. "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы жүргізе алады 
Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Дәстүрлі бағытпен әлеуметтік 
желілерде  SMM арқылы халықты жылдам әрі оңай ақпараттандыру 
Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 
нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 
мерзімді және ұзақ 
мерзімді нәтижелерге) 

Өлшеу 
жиілігі 



. "Азаматтық 
бастамаларды 
қолдау 
орталығының
" берілген 
ақпаратын 
шығару. 

Жарнама жіберу, 
тікелей 
трансляциялар 
жүргізу. 

Қысқа мерзімді 
нәтиже: өзің 
мазалаған сұрағына 
сұрақ қоя алады. 
Үйінде болсын, басқа 
жерде болсын, 
бастысы ешжерге 
келмей сауалын қоя 
алады. 

Ұзақ мерзімді 
нәтиже: Сауал 
қоюшы жауабын 
ертеңгі күні 
қолданып, өзінің 
құқықтарын қорғай 
алатын болады. Тағы 
да алдын кездескен 
сұрақ болса қайта 
сұрақ жолдауға 
мүмкіндік болады. 

Қысқа мерзімді 
индикатор. Бес 
әлеуметтік бастама 
туралы сауал жолдау. 
Кемінде 50 сауал. 

Ұзақ мерзімді индикатор. 
Бастаманың нәтижесіне 
көз жеткізіп, алдағы 
уақытта сақталуын қарау. 
Сауал 2 жылдан 2 есе, 5 
жылдан 3 есе өспек. 

3 ай 
аяқталғ
аннан 
кейін 

Кері байланыс 
іс-қағаздарымен 
жұмыс жасау 

Қысқа мерзімді 
нәтиже: қанағаттану 
деңгейін анықтау 

Ұзақ мерзімді 
нәтиже: келітірілген 
кемшіліктер бойынша 
адрестік жұмыстар 
жүргізу. 

Қысқа мерзімді 
индикатор. Бес 
әлеуметтік бастама 
туралы сауал жолдау. 
Кемінде 50 сауал. 

Ұзақ мерзімді индикатор. 
Бастаманың нәтижесіне 
көз жеткізіп, алдағы 
уақытта сақталуын қарау. 
Кемшіліктер 
қайталанбастай зерделеу 
жүргізу  

3 ай 
аяқталғ
аннан 
кейін 

Ашық 
есептілік 
өткізу 

Ашық есептілік 
өткізу 

Қысқа мерзімді 
нәтиже: жоба туралы 
медиа ресурстар 
ақпарат таратын 
болады.  

Ұзақ мерзімді 
нәтиже: уақыт өткен 
кейінде осы жоба 
туралы ақпарат 
алатын болады 

Қысқа мерзімді 
индикатор: БАҚ 
өкілдеріне есеп беру. 
Ұзақ мерзімді индикатор: 
БАҚ арқылы біршама 
уақыттын кейінде жоба 
туралы ақпарат біле 
алады.  

Қараша 
айында 

      7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 
Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4- 5-ай 6- 7 



ай ай ай 
Бейнеролик жасау, сайттарда  айдар 
жасау, жарнама жіберу,   

+ + + + + + + 

Бастама бойынша SMM қолдану    +  +  

Ашық есептілік өткізу       + 

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

стратегиясы 
Дәстүрлі БАҚ 
пайдаланушылары 

Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында шығарылған ақпараттармен  кері 
байланыс   қағаздарымен жұмыс жүргізе алмаймыз.  

Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына минималды түрде аз ақпарат шығару.  

      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 

Бейнеролик.  1 дана SMM арқылы көрсететін 
боламыз 

Желіде 
жарнама 
ретінде 
айына 
кемінде 10 
күн 

Жоба туралы ақпарат 
тарату 

Шілде айында  tengrinews.kz, today.kz, 
qamshy.kz, massaget.kz, 
alashainasy.kz, jasqazaq.kz, 
abai.kz, aikyn.kz, ttjk.kz, 
bugin.kz 

Жартыжылда 
бір рет 

Фэйсбук пен 
инстаграмм да 
жарнама ретінде 
шығу 

Айына 10 күн Фэйсбук пен инстаграм Желіде 
жарнама 
ретінде 
айына 
кемінде 10 
күн 

Жоба нәтижелері 
бойынша баспасөз 
брифингі 

1 рет. Қараша да Tengrinews.kz 

Turaninfo.kz 

Jambyl tv 

Облыстық Ақжол және 
Знамя труда газеттері 

Бір рет 



      10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 
Қаржыландыру 
аяқталғаннан кейін 
қызметті жалғастыру 
және (немесе) 
нәтижелерді насихаттау 
мүмкіндігі:  

Жоба аяқталғаннан  кейін 
жобаға тікелей 
қатысушылар көтерген 
мәселелер Тапсырыс 
берушіге ұсынылып 
отыратын болады. 

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

Жобаның тұрақтылығы 
Тапсырыс берушіге 
байланысты. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5-қосымша 
  Нысан 

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

       
№ Шығыстардың 

бабтары* 
Өлшем 
бірлігі 

Саны Құны, 
теңгемен 

Барлығы, 
теңгемен 

Қаржыландыру көздері 
Өтініш 
беруші 

(өз 
салымы) 

Қоса 
қаржыландырудың 

басқа көздері 

Грант 
қаражаты 

1 Әкімшілік 
шығындар: 

   
3753980 

   

 
1) жалақы, оның 
ішінде 

   
3 080 000 

   

 
Жоба жетекшісі Айлық 7 150 000 1050000 

   

 
Ақпарат таратушы Айлық 7 120 000 840000 

  
840000 

 
Маман Айлық 7 90 000 630000 

  
630000 

 
Есепші  Гонорар 7 80 000 560000 

  
560000 

 
2) әлеуметтік салық 
және әлеуметтік 
аударымдар 

Ай 7 30 780 215460 
  

277 020 

 
3) міндетті 
медициналық 
сақтандыру 

Ай 7 4860 34020 
  

34020 

 
4) банк қызметтері Ай 7 3500 24500 

  
24500 

 
… 

       

2 Материалдық-
техникалық 
қамтамасыз ету, 
оның ішінде: 

       

 
Ноутбук Дана 1 400000 400000 

  
400000 

3 Тура шығыстар: 
   

296020 
   

 
1) Жарнама жіберу, 
тікелей 
трансляциялар 
жүргізу 

   
296020 

   

 
Жарнама жіберу 
(инстаграмм мен 
фэйсбук) 

Қызмет 7 296020 296020 
  

296020 

 
Барлығы: 

   
4050000 

  
4050000 

      _______________________________ 
      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық іс-шаралар бойынша 

ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада 

көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне байланысты жол беріледі. 
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