
 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы                   Республика Казахстан  
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1-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамына 

Кімнен: «Bugin Association» Қоғамдық Бірлестігі  

(сұраныс берушінің толық атауын көрсету) 

  

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып «Bugin Association» ҚБ (ары қарай – өтініш беруші) «Шығыс 

Қазақстан облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған азаматтық орталықтарды ұйымдастыру мен дамыту» / Азаматтық 

қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға 

жәрдемдесу (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.   

   

 

 

             Төраға                                                 ________                               Қызайбай Ә. 

      (ұйым жетекшісінің лауазымы)                 (қолы)                    (қолтаңбаның толық жазылуы) 

 

 

 

 

Толтырған күні «15» сәуір 2020 жыл 
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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 

«Bugin Association» 

Қоғамдық Бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 13.06.2019 ж. 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 190640013575 

4 Нақты мекенжайы Алматы қаласы, 

Бостандық ауданы, 

Керемет 

ықшамауданы, 5-үй, 

30-кв. 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Қоғам: Азаматтық 

қоғам өкілдері, 

жастар, қарттар, 

кәсіпкерлер. 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Қызайбай Әлібек 

Қайратұлы 

87470831355 

alibekkanly@gmail.com  

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Ыбытаева Жұлдыз 

Касеновна  

8 747 206 38 48 

zhiynbek@bk.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

 

303 

 Штаттағы қызметкерлер 3 

 Шақырылған мамандар 0 

 Волонтерлер 300  
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 3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Қоғамдық бірлестіктің басты мақсаты Үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар мен Қазақстан 

Республикасындағы қауымдастықтарға, әлеуметтік және экономикалық серіктестікке және 

әрекеттесуге жағымды әсер ететін басқа да азаматтық бастамаларға ұйымдастырушылық және 

институтциондық қолдау көрсету арқылы экономика, экология, ауыл шаруашылығы, заң, 

бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік сала, медицина, информатика салаларының дамуына 

үлес қосу.  

Міндеттері:  

- Экономика, экология, ауыл шаруашылығы, заң, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік 

салаларында зерттеулер жүргізу, кеңес беру, заң жүзінде қолдау, нарық мониторингін жүргізу, жаңа 

жобалар мен бизнес-жоспарларын дайындау.  

- Қазақстан мен Орта Азия мемлекеттерінің әлеуметтік және экономикалық проблемаларын зерттеу 

және оларды шешу жолдарын ұсыну; әртүрлі мәселелерді ғылыми зерттеулерде қолдау көрсету; 

- Ақпараттық және баспалық қызмет; 

- Бірлестік жұмысы жөңінде ақпарат тарату; 

- Нарықтық экономика, менеджмент, маркетинг мәселелері бойынша кеңес беру;  

- Бірлестіктің кез-келген бөлімшелерінде жеке оқыту, білім беру бағытындағы әртүрлі іс-шаралар, 

семинарлар, курстар өткізу;  

- Бірлестіктің мақсаты мен міндеттеріне бағытталған қызмет көрсету бойынша заңды және жеке 

тұлғалармен келісімшарт жасау;  

- Азаматтық қоғамның дамуына септігін тигізу;  

- Экология, заң, экономика, ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік инновациялар салаларында PR-

компаниялардың тренингтері, семинарлар өткізуін ұйымдастыру;  

- Лицензияны қажет ететін барлық қызмет түрлерін Бірлестік тек бекітілген тәртіппен алынған 

лицензия жүзінде ғана жүзеге асыра алады.  

- Қоғамда сұрастыру жұмыстарын жүргізу. 

- Қайырымдылықпен айналасу. Қазақстанда қайырымдылықты популизациялау. 

- Қазақстан Республикасының заңына қайшы емес басқа да кызмет түрлері.  

- Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің қызмет етуі мен құрылуын зерттеу.  

- Жастардың патриоттық тәрбисінің дамуы.  

- Салауатты өмір салтын қолдау.  

- Жастардың әлеуметтік-психологиялық қолдауын зерттеу.  

- Адам құқықтарын зерттеу, жемқорлықпен күрес, гуманитарлық көмек проблемаларын зерттеу.  

- Қазақстан Республикасының заңына қайшы емес басқа да кызмет түрлері.  

 

      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 

16.09-30.12.2019 «Жүректен 

жүрекке» 

қайырымдылық 

марафоны 

ЖШС «Bugin Holding» 

Алматы қаласы 

2 520 000 тг Қаланың тазалық 

қызметкерлеріне 

көмек көрсетілді.  

      

 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). 

«Bugin Association» Қоғамдық Бірлестігінің осы жобаға қажетті материалдық-техникалық 

базаға ие: 

 

№ Атауы Сериялық нөмірі Жағдайы 

1. Фермовая металлоконструкция -  Өте жақсы 

2. Цифровой фотоаппарат Canon EOS 600D  073078018308 Жақсы 

3. Ноутбук Lenovo V110-15ISK PF9XB6219048 Жақсы 

4. Ноутбук Samsung NP300E5A Жақсы 

5. Ноутбук Lenovo  ThinkPad L580 Жақсы 

6. Принтер Epson L222 C11CE56403 Жақсы 

7. Смартфон Samsung A6 R58K94R8BAK Жақсы 

8. Смартфон Iphone 7 355320086616544 Жақсы 

9. Смартфон Samsung Galaxy S6  R58G40X549E Жақсы 

10. Кеңсе заттары - Жақсы 

 

Сондай-ақ, «Bugin Association» Қоғамдық Бірлестігінің Алматы қаласының жоғары оқу 

орындарында 300 жастың басын біріктіреді. Бірлестіктің барлық мүшелері бірлестіктің қоғамдық 

мәселелері мен жастар саясатын дамыту шеңберінде жүзеге асырған барлық жобаларының еріктілері 

болып табылады. Елдің барлық өңірлерінде дерлік қоғам дамуы үшін жұмыс істейтін серіктестері 

бар. 

    

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 



Қызайбай 

Әлібек 

Қайратұлы 

(IT, 

журналист, 

SMM 

менеджер) 

«Bugin 

Association» 

Қоғамдық 

Бірлестігінің 

төрағасы, 

жоба 

жетекшісі; 

1. «Тарлан» Жастар 

Одағы – 1 жыл 

2. ««Сұңқар 

студенттер мен 

магистранттар 

кәсіподағы» ҚБ»– 4 

жыл 

3. Алматы қаласы, 

«Жас Отан» Жастар 

Қанаты – 1 жыл 

4. Қазақ Ұлттық 

Қыздар 

Педагогикалық 

Университеті, 

«Жастар саясаты 

бөлім басшысы» – 1 

жыл 

5. Алматы қаласы 

жастар саясаты 

басқармасы, 

«Болашағыңды 

басқар» жастар 

лагері 

ұйымдастырушысы; 

6. Алматы қаласы 

жастар саясаты 

басқармасы, 

Қазақша КВН 

ойындары «Алматы 

қаласы әкімінің 

кубогы» жоба 

координаторы; 

7 жыл - Жобалық топтарға 

қатысушылардың 

жұмысын үйлестіру;  

- жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалу сапасын 

бақылау; 

 - жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны 

ұйымдастыру және 

іске асыру. 

- жоба бойынша 

келіссөздер жүргізу, 

тапсырыс 

орындаушыларды 

табу. 

Жұлдыз 

Ыбытаева 

Касеновна 

Бухгалтер 1 жыл – «Сұңқар» 

студенттер мен 

магистранттар 

кәсіподағы; 

- 1 жыл - «Жас Отан» 

Жастар Қанаты  

- 5 жыл – «Bugin Group» 

компаниясы; 

7 жыл - Бухгалтерлік есеп 

жүргізу; 

- Қаржылық есеп 

және салықтық 

есепті дайындау. 

Басқынбаев 

Азамат 

Ахметұлы 

Жоба 

менеджері 

- Маркетолог, ТОО «BG 

Media» – 3 жыл 

- SMM, Web-дизайнер 

«BG Group» 3 жыл 

6 жыл - Жергілікті атқарушы 

органдармен, 

қоғамдық 

ұйымдармен 

келіссөздер жүргізу; 

- Жоба жетекшісінің 

көмекшісі 

       



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-қосымша  

Нысан 

 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

Шығыс Қазақстан облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға 

қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықтарды ұйымдастыру мен дамыту - 2020 жыл 

 

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

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

мақсаты 

Өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

 Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталықты ұйымдастыру арқылы 

ҮЕҰ дамыту және олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

кәсіби практикалық көмек алу үшін өңірлердің үкіметтік емес 

ұйымдары үшін жағдай жасау.  

 ҮЕҰ құру және қызметі мәселелері бойынша, оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету. Оқыту және  ақпараттық өнімдерді тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

 Азаматтық орталықтар қызметінің тиімділік индикаторлары: өңірде 

ҮЕҰ үшін тартылған қаражат көлемі; оның ішінде бизнестің ҮЕҰ 

әлеуметтік жобаларын қаржыландыруы, жұмыс істемейтін ҮЕҰ-мен 

жұмыс (таратылған ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында тіркелген 

ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын қалыптастыру, әлеуметтік 

кәсіпкерлікті дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті 

адамдармен, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

Ұсынылатын іс-

шаралар 

 Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу; 

 Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталықты ұйымдастыру; 

 ҮЕҰ  қолдау бойынша «сенім телефонын» ұйымдастыру;  

 ҮЕҰ құру және қызметі мәселелері бойынша, оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету бойынша кемі 6 бағыт бойынша семинарлар 

кешенін ұйымдастыру; 

 ҮЕҰ әлеуетін күшейту бойынша ақпараттық өнімдерді, әдістемелік 

буклеттерді шығару және тарату; 

 ҮЕҰ қызметі туралы ақпараттық қолдау көрсету: баспа және 

электронды БАҚ-та; 



Аумақтық қамтылуы Шығыс Қазақстан облысы 

Мақсатты топтар Шығыс Қазақстан облысы бойынша ҮЕҰ, азаматтық қоғамның белсенді 

қатысушылары;  

Күтілетін нәтижелер Өңірдегі барлық жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жоюға жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, ҮЕҰ жобаларын бизнеспен қаржыландыруға тарту, ҮЕҰ 

Деректер базасында тіркеуге жәрдемдесу, өңірде әлеуметтік жобалар мен 

әлеуметтік бастамаларды жинау және мемлекеттік органдарға енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер картасын қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі 

кеңестермен жұмыс жасау. 

       

2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі.  

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара әрекеттестігі жөніндегі өзекті 

мәселелерді Үкіметтік деңгейде талқылаудың маңызды үнқатысу алаңы 

болып саналатын Үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысында Бердібек 

Сапарбаев қазіргі таңда аталған бағыт бойынша жүргізіліп жатқан 

жұмыстарға жалпы шолу жасай отырып, жекелеген түйткілдерге назар 

аударды. – Үкіметтік емес ұйымдар негізінен аз қамтылған 

отбасылардың, мүгедек, жетім балалардың мәселелерін шешуге 

тырысып жатады. Осының барлығын біз де түсінеміз. Сондықтан, 

үкіметтік емес ұйымдарға әрдайым қолдау көрсетеміз. Соңғы үш 

жылдың көлемінде мемлекеттік тапсырысқа бөлінетін қаржы 16 пайызға 

артып, ол 16 миллиард теңгені құрады. Қазіргі таңда еліміздің 8 

миллионға таяу тұрғыны үкіметтік емес ұйымдардың қызметтерімен 

қамтылған, – деді Бердібек Сапарбаев. Сондай-ақ, ол барлық жергілікті 

атқарушы билік орындары аталған салаға қаражат бөліп келе жатқанын, 

алайда, бұл бағытта ойландыратын мәселелер де бар екенін жеткізді. – 

Әрине, жыл сайын 700 миллион теңгеден астам қаржы бағыттап, 

барынша қолдау көрсетіп жатқан облыстар да жоқ емес. Солардың бір 

шоғырын атап өтер болсам, олар – Оңтүстік Қазақстан, Алматы, 

Павлодар облыстары. Өкінішке қарай, жыл сайын мемлекеттік 

тапсырыс бойынша бөлінетін ақшалай шығысты қысқартып отыратын 

өңірлер де баршылық. Мысалы, биыл Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша бар болғаны 91 миллион теңге қарастырылған. Сол сияқты, 

Энергетика министрлігі де, Білім және ғылым министрлігі де үкіметтік 

емес ұйымдарға бөлінетін шығысты азайтып отыр. Ауылдарға 

жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбеуде. Дәлірегі, аудан, ауылдарда 

үкіметтік емес ұйымдардың қызметі дұрыс жолға қойылмаған. Мұндай 

жағдай Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында 

байқалуда, – деді Премьер-Министрдің орынбасары. Жиын барысында 

Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Марат 

Құсайыновтың «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында 

мемлекеттік органдардың әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызмет 

түрлерін азаматтық қоғам институттарына біртіндеп тапсыру 

жөніндегі хабарламасы тыңдалды. Ол қазіргі таңда арнайы құрылған 

Жұмыс тобының аталған бағытта атқарып жатқан шараларынан 

хабардар етті. Сонымен қатар, басқосуда Мәдениет және спорт 

министрінің орынбасары Марат Әзілханов, Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова, Ақтөбе облысы әкімінің 

орынбасары Сара Нұрқатова және «Қазақстанның Азаматтық альянсы» 



заңды тұлғалар бірлестігінің (ЗТБ) вице-президенті Артур Платонов 

мемлекеттік органдардың үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылы, 

әрекеттестігі жөнінде баяндады. Бұған қоса, «Қазақстанның Азаматтық 

альянсы» ЗТБ-ның атқарушы директоры Ильдар Катенов мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыстың лоттар тақырыптарын қалыптастыру 

бойынша түскен ұсыныстар жөнінде айтып өтті. Басқосуды 

қорытындылаған Бердібек Сапарбаев аймақ басшыларына, Мәдениет 

және спорт министрлігіне, өзге де орталық мемлекеттік органдарға 

үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық тәжірибесін жетілдіруге 

және әлеуметтік саладағы азаматтық бастамаларды жүзеге асыруға 

қатысты хаттамалық тапсырмалар берді. 

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде 

өз зерттеулеріне сілтеме 

https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-

memleket-qoldauynda 

https://data.egov.kz/datasets/view?index=nongovvko 

https://altaynews.kz/ru/arxiv/npo-vko-podveli-itogi-goda.html 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Азаматтық қоғам — әлеуметтік прогресс, мәдениет пен өркениеттің 

бесігі. Оның негізгі қозғаушы күші – Үкіметтік емес ұйымдар. Мақсатты 

топтың қажеттілігін анықтау мақсатында жоба алдында ҮЕҰ мен 

азаматтық қоғам белсенділерінен сауалнама толтырылады және фокус 

топ негізінде қажеттіліктер анықталады. Сауалнама нәтижелеріне бағалу 

жүргізіліп, қорытынды шығарылып, жұмыс барысы мен жұмыс 

жоспары айқындалады.  

 

      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 

Шығыс Қазақстан Облысының ҮЕҰ 

мүшелері 

100 18-80 ҮЕҰ жұмыс жасу принциптері мен 

бағдарламалардан толық мағлұмат 

алады.  

Шығыс Қазақстан облысының халқы 2500 18-80 ҮЕҰ жұмыс тәртібінен хабардар 

болады; 

 

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 

Daryn.online білім беру порталы Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Bugin Media» ЖШС Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-memleket-qoldauynda
https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-memleket-qoldauynda
https://data.egov.kz/datasets/view?index=nongovvko
https://altaynews.kz/ru/arxiv/npo-vko-podveli-itogi-goda.html


«BG.Pro» ЖШС Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жоғары жастар кеңесі» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Орал студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Алматы студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат 

басқармасы (мүдделі тарап) 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Шығыс Қазақстан облысы студенттерінің Альянсы 

(мүдделі тарап) 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Massaget.kz жастар порталы (мүдделі тарап) Ақпараттық қолдау көрсету 

  

 5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Шығыс Қазақстан облысының ҮЕҰ мүшелері Мақсатты топпен кері байланыс әр іс-шараның 

соңында жүргізілетін болады. Әр іс-шарадан кейін кері 

байланыс ретінде арнайы сауалнамалар мен пікірлер 

толтырылғызады. Оларға талдау жасалынады. 

Шығыс Қазақстан облысының халқы Әлеуметтік желілердегі пікірлер мен қаралым саны.  

    

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг 

жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты 

ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың 

әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу 

үшін өңірлердің үкіметтік 

емес ұйымдары үшін 

жағдай жасау.  

ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның 

ішінде Деректер қоры, 

мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік 

гранттар мен сыйлықтар, 

Қоғамдық кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да 

мүмкіндіктер мәселелері 

бойынша консультациялық, 

Жоба бойынша 

жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу; 

 

Жоба бойынша 

жұмыс тобы 

құрылады; 

Білікті мамандар 

мен спикерлер 

жұмыс тобы 

құрмына алынады;  

Облыс бойынша 

ҮЕҰ арасында 

ақпараттық 

жұмыстар 

жүргізіліп, 

хабарландырылады; 

Бекітілген жұмыс 

тобы; 

Хаттар; 

Хабарландырулар; 

Бейнероликтер;  

Мамандар тізім; 

Мақалалар; 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары; 

 

Ай 

сайын 



Тұрақты жұмыс 

істейтін азаматтық 

орталықты 

ұйымдастыру; 

 

Облыс орталығынан 

арнайы орын жалға 

алу; 

Жұмыс орнын 

безендіру; 

Орталық жұмысы 

туралы хабар 

тарату; 

Орталықтың ашылу 

салатанаты 

өткізіледі; 

 

Бейнероликтер; 

Қаралым саны;  

Пікірлер;  

БАҚ 

жарияланымдары; 

Посттар саны; 

Фотосуреттер; 

Бағдарлама; 

Сценарий; 

Шақырылған 

қонақтар тізімі; 

Ай 

сайын 

ҮЕҰ  қолдау 

бойынша «сенім 

телефонын» 

ұйымдастыру;  

 

Сенім телефоны 

құрылады; 

ҮЕҰ көкейінде 

жүрген сұрақтарға 

жауап алады; 

ҮЕҰ мәселелері 

шешіледі;  

Хабарлдандырулар;  

Пікірлер; 

Сұрақтар саны; 

Қоңыраулар саны; 

Тіркеу парағы; 

Баспа таспалар; 

Статистикалық 

деректер;  

Ай 

сайын 

ҮЕҰ құру және 

қызметі мәселелері 

бойынша, оның 

ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырыс, 

мемлекеттік 

гранттар мен 

сыйлықтар, 

Қоғамдық 

кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да 

мүмкіндіктер 

мәселелері 

бойынша 

консультациялық, 

әдістемелік, білім 

беру және өзге де 

қызметтер көрсету 

бойынша кемі 6 

бағыт бойынша 

ҮЕҰ деректер 

базасы құрылады; 

ҮЕҰ беріліп 

отырған 

мүмкіндіктер 

түсіндірледі; 

Кемі 6 бағыт 

бойынша семинар 

кешендері 

ұйымдастырылады; 

ҮЕҰ жұмыс істеу 

бойынша иол 

ақпарат алады; 

ҮЕҰ базасы; 

ҮЕҰ тізімі; 

Семинар 

бағдарламалары; 

Қатысушылар тізімі; 

Семинарлар 

концепциясы; 

Спикер түйіндемесі; 

Фотосуреттер; 

Презентациялар;  

Хабарландырулар;  

Тіркеу парақтары; 

Кері байланыс 

сауалнамалары; 

Пікірлер; 

Таратпа 

материалдар; 

Мақалалар; 

Баяндамалар. 

Ай 

сайын 



семинарлар 

кешенін 

ұйымдастыру; 

 

ҮЕҰ әлеуетін 

күшейту бойынша 

ақпараттық 

өнімдерді, 

әдістемелік 

буклеттерді 

шығару және 

тарату; 

ҮЕҰ жұмысы бір 

жүйеге келтіріледі; 

ҮЕҰ қолдау 

бойынша 

әдістемелік 

құралдар мен 

буклеттер 

шығарылады;  

ҮЕҰ арасында 

таратылады; 

 

  

ҮЕҰ қызметі 

туралы ақпараттық 

қолдау көрсету: 

баспа және 

электронды БАҚ-

та; 

ҮЕҰ туралы және 

олардың 

жұмыстары 

бойынша 

мақақалалар 

жарияланады;  

ҮЕҰ қызметін 

жалпы халыққа 

насихатталады; 

  

     

     

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 

Іс-шара 

2020 

жыл 

Сәуір 

2020 

жыл 

Мамыр 

2020 

жыл 

маусым 

2020 

жыл 

шілде 

2020 

жыл 

тамыз 

2020  

жыл 

қыркүйек 

2020 

жыл 

қазан 

2020 

жыл 

қараша 

2020  

жыл 

желтоқса

н 

Жоба бойынша жұмыс 

тобын құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу; 

+         

Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты 

ұйымдастыру; 

+ + + + + + + + + 

ҮЕҰ  қолдау бойынша 

«сенім телефонын» 

ұйымдастыру;  

+ + + + + + + + + 

ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, 

оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс, 

мемлекеттік гранттар мен 

 

+ + + + + + + + 



сыйлықтар, Қоғамдық 

кеңестер және ҮЕҰ үшін 

басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша 

консультациялық, 

әдістемелік, білім беру 

және өзге де қызметтер 

көрсету бойынша кемі 6 

бағыт бойынша 

семинарлар кешенін 

ұйымдастыру; 

ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

бойынша ақпараттық 

өнімдерді, әдістемелік 

буклеттерді шығару және 

тарату; 

 

+ + + + + + + + 

ҮЕҰ қызметі туралы 

ақпараттық қолдау 

көрсету: баспа және 

электронды БАҚ-та; 

 

+ + + + + + + + 

       

8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Жергілікті билік органдарының 

құлықсыздығы, тиісті департаменттер 

бірлесіп жұмыс жасамайды осы жобаны 

жүзеге асыруда (саботаж), ол базаның 

құрамына әсер етуі / қиындауы мүмкін 

әлеуетті клиенттер туралы мәліметтер және 

олармен жұмыс мақсатты топқа мақсатты 

топты ақпараттандыру 

1) мемлекеттік органдар жүйесінде жоғары деңгейге қол 

жеткізу; 

2) БАҚ пен ҮЕҰ-ды халық пен мақсатты топты 

ақпараттандыру үшін байланыстыру; 

3) Хабарландыру арқылы тікелей жарнамалық құралды 

пайдалану мақсатты аймаққа арналған жарнамалық 

плакаттар мен үнпарақтар; 

Мақсатты топтан басқаларға жоба қатысушыларын іздеу 

аймағын кеңейту қаланың аудандары. 

Жобалық мердігерлердің жұмысының 

сапасы (сайт құру және т.б.) - жұмыстың 

белгіленген мерзімдерінің орындалмауы, 

жұмыс сапасы қанағаттанарлықсыз, бұл 

жобаның сапасы мен мерзіміне әсер етеді. 

- жобаның бастапқы кезеңінде мердігерлер мен 

серіктестерді таңдауға мұқият қарау. 

- нарыққа анализ жасау 

 

 

      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 25 әлеуметтік желілер, веб-

сайттар, баспа басылымдары 

айына екі рет 

Бейнеролик 10 әлеуметтік желілер, БАҚ, веб-

сайттар 

айына екі рет 

Ақпараттық посттар Әр іс-шараға сәйкес әлеуметтік желілер, веб-

сайттар, интернет-порталдар  

Әр іс-шара 

алдында және 

кейін 

Бюллетень 100 Әлеуметтік желілер мен 

интернет сайттар 

Айына бір рет 

Интервью 4 Теледидар, баспа 

басылымдары, интернет-

порталдар, өз веб- сайты, 

әлеуметтік желілер, радио 

Жоба бойынша 

10 рет 

 

      10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) нәтижелерді 

насихаттау мүмкіндігі 

Жоба аяқталғаннан кейін қолда бар материалдар мен 

бейнероликтерді уақыт өте қайтадан жариялап ҮЕҰ 

арасында жиі—жиі тарқата отырып, жобаның өзектілігін 

насихаттап, азаматтық қоғам санасына әсер етеміз. Жоба 

аяқталса да ҮЕҰ көмек беріп, сұрақтарына жауап беруге 

бар күш-жігерімізді саламыз.  

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

«BUGIN ASSACATION» ұйымы ҮЕҰ әлеуметтік-

экономикалық, құқықтық мәселелерін шешуге 

бағытталған ұйым болып табылады. ҚР азаматтық 

қоғамның кез-келген мәселесі біздің ұйымның басты 

назарында. Біз өз жұмысымызды жүргізу барысында ҚР 

азаматтары арасында ҮЕҰ-ға құнды ақпараттармен 

насихаттап, олардың өз міндеттерін ойдағыдай 

орындауына жағдай жасаймыз.  



   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 

қаржы

ланды

рудың 

басқа 

көздер

і 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:  Ай 8  1 535 480   1 535 480 

 1) жалақы, оның ішінде - - - 1 360 000 - - 1 360 000 

 Жоба жетекшісі (ұйым 

басшысы) 

ай  8 60 000  480 000 -  -  480 000 

 Жоба менеджері  ай  8 60 000  480 000 -  -  480 000 

 Үйлестіруші/бухгалтер  ай  8 50 000  400 000 -  -  400 000 

 2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

Ай 8 14 535 116 280 - - 116 280 

 3) міндетті медициналық 

сақтандыру 

Ай 8 3400 27 200 - - 27 200 

 4) банк қызметтері Ай 8 4000 32 000 - - 32 000 

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

- - - 269 930 - - 269 930 

 Ноутбук Дана 1 251 520 251 520 - - 251 520 

3 Тура шығыстар:    2 060 000   2 060 000 

 1) Жоба бойынша жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық жұмыстар 

жүргізу. 

   200 000 - - 200 000 

 Бейнеролик дайындау қызметі (1 

мин.) 

қызмет 2 100 000 200 000 - - 200 000 

 2) Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты 

ұйымдастыру; 

   480 000   480 000 

 Офис жалға алу шығындары (20 

м2*3000) 

ай 8 60 000 480 000   480 000 

 3) ҮЕҰ  қолдау бойынша «сенім 

телефонын» ұйымдастыру;  

   40 000   40 000 

 Телефон шығындары ай 8 5 000 40 000   40 000 



 4)ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның 

ішінде Деректер қоры, 

мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықтар, Қоғамдық 

кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа 

да мүмкіндіктер мәселелері 

бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету бойынша 

кемі 6 бағыт бойынша 

семинарлар кешенін 

ұйымдастыру; 

 

       

 Типографиялық шығындар:    240 000   240 000 

 Таратпа материалдар дана 100 2000 200 000   200 000 

 Баннер дана 1 20 000 20 000   20 000 

 Ролл-ап дана 2 10 000 20 000   20 000 

 Спикер қызметі қызмет 6 100 000 600 000   600 000 

 5) ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

бойынша ақпараттық өнімдерді, 

әдістемелік буклеттерді шығару 

және тарату; 

   100 000 - - 100 000 

 Әдіснамалық нұсқаулықтар дана 1000 100 100 000 - - 100 000 

 6)ҮЕҰ қызметі туралы 

ақпараттық қолдау көрсету: 

баспа және электронды БАҚ-та 

   400 000 - - 400 000 

 Бейнеролик дайындау қызметі (1 

мин.) 

қызмет 2 100 000 200 000   200 000 

 Таргетинг қызметі қызмет 1 200 000 200 000   200 000 

 Барлығы:    3 847 000   3 847 000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 

 

 

 



4-қосымша  

Нысан 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

Шығыс Қазақстан облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарға 

қолдау көрсетуге арналған азаматтық орталықтарды ұйымдастыру мен дамыту - 2021 жыл 

 

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

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

мақсаты 

Өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

 Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталықты ұйымдастыру арқылы 

ҮЕҰ дамыту және олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

кәсіби практикалық көмек алу үшін өңірлердің үкіметтік емес 

ұйымдары үшін жағдай жасау.  

 ҮЕҰ құру және қызметі мәселелері бойынша, оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету. Оқыту және  ақпараттық өнімдерді тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

 Азаматтық орталықтар қызметінің тиімділік индикаторлары: өңірде 

ҮЕҰ үшін тартылған қаражат көлемі; оның ішінде бизнестің ҮЕҰ 

әлеуметтік жобаларын қаржыландыруы, жұмыс істемейтін ҮЕҰ-мен 

жұмыс (таратылған ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында тіркелген 

ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын қалыптастыру, әлеуметтік 

кәсіпкерлікті дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті 

адамдармен, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

Ұсынылатын іс-

шаралар 

 Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу; 

 Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталық қызметін жалғастыру; 

 ҮЕҰ  қолдау бойынша «сенім телефонын» қызметін жалғастыру;  

 ҮЕҰ құру және қызметі мәселелері бойынша, оның ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету бойынша кемі 6 бағыт бойынша семинарлар 

кешенін ұйымдастыру; 

 ҮЕҰ әлеуетін күшейту бойынша ақпараттық өнімдерді, әдістемелік 

буклеттерді шығару және тарату; 

 ҮЕҰ қызметі туралы ақпараттық қолдау көрсету: баспа және 

электронды БАҚ-та; 

Аумақтық қамтылуы Шығыс Қазақстан облысы 

Мақсатты топтар Шығыс Қазақстан облысы бойынша ҮЕҰ, азаматтық қоғамның белсенді 

қатысушылары;  



Күтілетін нәтижелер Өңірдегі барлық жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жоюға жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, ҮЕҰ жобаларын бизнеспен қаржыландыруға тарту, ҮЕҰ 

Деректер базасында тіркеуге жәрдемдесу, өңірде әлеуметтік жобалар мен 

әлеуметтік бастамаларды жинау және мемлекеттік органдарға енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер картасын қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі 

кеңестермен жұмыс жасау. 

       

2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі.  

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара әрекеттестігі жөніндегі өзекті 

мәселелерді Үкіметтік деңгейде талқылаудың маңызды үнқатысу алаңы 

болып саналатын Үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысында Бердібек 

Сапарбаев қазіргі таңда аталған бағыт бойынша жүргізіліп жатқан 

жұмыстарға жалпы шолу жасай отырып, жекелеген түйткілдерге назар 

аударды. – Үкіметтік емес ұйымдар негізінен аз қамтылған 

отбасылардың, мүгедек, жетім балалардың мәселелерін шешуге 

тырысып жатады. Осының барлығын біз де түсінеміз. Сондықтан, 

үкіметтік емес ұйымдарға әрдайым қолдау көрсетеміз. Соңғы үш 

жылдың көлемінде мемлекеттік тапсырысқа бөлінетін қаржы 16 пайызға 

артып, ол 16 миллиард теңгені құрады. Қазіргі таңда еліміздің 8 

миллионға таяу тұрғыны үкіметтік емес ұйымдардың қызметтерімен 

қамтылған, – деді Бердібек Сапарбаев. Сондай-ақ, ол барлық жергілікті 

атқарушы билік орындары аталған салаға қаражат бөліп келе жатқанын, 

алайда, бұл бағытта ойландыратын мәселелер де бар екенін жеткізді. – 

Әрине, жыл сайын 700 миллион теңгеден астам қаржы бағыттап, 

барынша қолдау көрсетіп жатқан облыстар да жоқ емес. Солардың бір 

шоғырын атап өтер болсам, олар – Оңтүстік Қазақстан, Алматы, 

Павлодар облыстары. Өкінішке қарай, жыл сайын мемлекеттік 

тапсырыс бойынша бөлінетін ақшалай шығысты қысқартып отыратын 

өңірлер де баршылық. Мысалы, биыл Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша бар болғаны 91 миллион теңге қарастырылған. Сол сияқты, 

Энергетика министрлігі де, Білім және ғылым министрлігі де үкіметтік 

емес ұйымдарға бөлінетін шығысты азайтып отыр. Ауылдарға 

жеткілікті деңгейде көңіл бөлінбеуде. Дәлірегі, аудан, ауылдарда 

үкіметтік емес ұйымдардың қызметі дұрыс жолға қойылмаған. Мұндай 

жағдай Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында 

байқалуда, – деді Премьер-Министрдің орынбасары. Жиын барысында 

Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Марат 

Құсайыновтың «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру аясында 

мемлекеттік органдардың әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызмет 

түрлерін азаматтық қоғам институттарына біртіндеп тапсыру 

жөніндегі хабарламасы тыңдалды. Ол қазіргі таңда арнайы құрылған 

Жұмыс тобының аталған бағытта атқарып жатқан шараларынан 

хабардар етті. Сонымен қатар, басқосуда Мәдениет және спорт 

министрінің орынбасары Марат Әзілханов, Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова, Ақтөбе облысы әкімінің 

орынбасары Сара Нұрқатова және «Қазақстанның Азаматтық альянсы» 

заңды тұлғалар бірлестігінің (ЗТБ) вице-президенті Артур Платонов 

мемлекеттік органдардың үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылы, 

әрекеттестігі жөнінде баяндады. Бұған қоса, «Қазақстанның Азаматтық 

альянсы» ЗТБ-ның атқарушы директоры Ильдар Катенов мемлекеттік 



әлеуметтік тапсырыстың лоттар тақырыптарын қалыптастыру 

бойынша түскен ұсыныстар жөнінде айтып өтті. Басқосуды 

қорытындылаған Бердібек Сапарбаев аймақ басшыларына, Мәдениет 

және спорт министрлігіне, өзге де орталық мемлекеттік органдарға 

үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық тәжірибесін жетілдіруге 

және әлеуметтік саладағы азаматтық бастамаларды жүзеге асыруға 

қатысты хаттамалық тапсырмалар берді. 

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде 

өз зерттеулеріне сілтеме 

https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-

memleket-qoldauynda 

https://data.egov.kz/datasets/view?index=nongovvko 

https://altaynews.kz/ru/arxiv/npo-vko-podveli-itogi-goda.html 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Азаматтық қоғам — әлеуметтік прогресс, мәдениет пен өркениеттің 

бесігі. Оның негізгі қозғаушы күші – Үкіметтік емес ұйымдар. Мақсатты 

топтың қажеттілігін анықтау мақсатында жоба алдында ҮЕҰ мен 

азаматтық қоғам белсенділерінен сауалнама толтырылады және фокус 

топ негізінде қажеттіліктер анықталады. Сауалнама нәтижелеріне бағалу 

жүргізіліп, қорытынды шығарылып, жұмыс барысы мен жұмыс 

жоспары айқындалады.  

 

      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 

Шығыс Қазақстан Облысының ҮЕҰ 

мүшелері 

100 18-80 ҮЕҰ жұмыс жасу принциптері мен 

бағдарламалардан толық мағлұмат 

алады.  

Шығыс Қазақстан облысының халқы 2500 18-80 ҮЕҰ жұмыс тәртібінен хабардар 

болады; 

 

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 

Daryn.online білім беру порталы Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Bugin Media» ЖШС Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-memleket-qoldauynda
https://egemen.kz/article/42804-ukimettik-emes-uyymdar-%E2%80%93-memleket-qoldauynda
https://data.egov.kz/datasets/view?index=nongovvko
https://altaynews.kz/ru/arxiv/npo-vko-podveli-itogi-goda.html


«BG.Pro» ЖШС Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жоғары жастар кеңесі» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Орал студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Алматы студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Шығыс Қазақстан облысының ішкі саясат 

басқармасы (мүдделі тарап) 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Шығыс Қазақстан облысы студенттерінің Альянсы 

(мүдделі тарап) 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Massaget.kz жастар порталы (мүдделі тарап) Ақпараттық қолдау көрсету 

  

 5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Шығыс Қазақстан облысының ҮЕҰ мүшелері Мақсатты топпен кері байланыс әр іс-шараның 

соңында жүргізілетін болады. Әр іс-шарадан кейін кері 

байланыс ретінде арнайы сауалнамалар мен пікірлер 

толтырылғызады. Оларға талдау жасалынады. 

Шығыс Қазақстан облысының халқы Әлеуметтік желілердегі пікірлер мен қаралым саны.  

    

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг 

жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты 

ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың 

әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу 

үшін өңірлердің үкіметтік 

емес ұйымдары үшін 

жағдай жасау.  

ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның 

ішінде Деректер қоры, 

мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік 

гранттар мен сыйлықтар, 

Қоғамдық кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да 

мүмкіндіктер мәселелері 

бойынша консультациялық, 

Жоба бойынша 

жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу; 

 

Жоба бойынша 

жұмыс тобы 

құрылады; 

Білікті мамандар 

мен спикерлер 

жұмыс тобы 

құрмына алынады;  

Облыс бойынша 

ҮЕҰ арасында 

ақпараттық 

жұмыстар 

жүргізіліп, 

хабарландырылады; 

Бекітілген жұмыс 

тобы; 

Хаттар; 

Хабарландырулар; 

Бейнероликтер;  

Мамандар тізім; 

Мақалалар; 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары; 

 

Ай 

сайын 



Тұрақты жұмыс 

істейтін азаматтық 

орталық қызметін 

жалғастыру; 

 

Облыс орталығынан 

арнайы орын жалға 

алу; 

Жұмыс орнын 

безендіру; 

Орталық жұмысы 

туралы хабар 

тарату; 

Орталықтың ашылу 

салатанаты 

өткізіледі; 

 

Бейнероликтер; 

Қаралым саны;  

Пікірлер;  

БАҚ 

жарияланымдары; 

Посттар саны; 

Фотосуреттер; 

Бағдарлама; 

Сценарий; 

Шақырылған 

қонақтар тізімі; 

Ай 

сайын 

ҮЕҰ  қолдау 

бойынша «сенім 

телефонын» 

қызметін 

жалғастыру;  

 

Сенім телефоны 

құрылады; 

ҮЕҰ көкейінде 

жүрген сұрақтарға 

жауап алады; 

ҮЕҰ мәселелері 

шешіледі;  

Хабарлдандырулар;  

Пікірлер; 

Сұрақтар саны; 

Қоңыраулар саны; 

Тіркеу парағы; 

Баспа таспалар; 

Статистикалық 

деректер;  

Ай 

сайын 

ҮЕҰ құру және 

қызметі мәселелері 

бойынша, оның 

ішінде Деректер 

қоры, мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырыс, 

мемлекеттік 

гранттар мен 

сыйлықтар, 

Қоғамдық 

кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да 

мүмкіндіктер 

мәселелері 

бойынша 

консультациялық, 

әдістемелік, білім 

беру және өзге де 

қызметтер көрсету 

бойынша кемі 6 

бағыт бойынша 

ҮЕҰ деректер 

базасы құрылады; 

ҮЕҰ беріліп 

отырған 

мүмкіндіктер 

түсіндірледі; 

Кемі 6 бағыт 

бойынша семинар 

кешендері 

ұйымдастырылады; 

ҮЕҰ жұмыс істеу 

бойынша иол 

ақпарат алады; 

ҮЕҰ базасы; 

ҮЕҰ тізімі; 

Семинар 

бағдарламалары; 

Қатысушылар тізімі; 

Семинарлар 

концепциясы; 

Спикер түйіндемесі; 

Фотосуреттер; 

Презентациялар;  

Хабарландырулар;  

Тіркеу парақтары; 

Кері байланыс 

сауалнамалары; 

Пікірлер; 

Таратпа 

материалдар; 

Мақалалар; 

Баяндамалар. 

Ай 

сайын 



семинарлар 

кешенін 

ұйымдастыру; 

 

ҮЕҰ әлеуетін 

күшейту бойынша 

ақпараттық 

өнімдерді, 

әдістемелік 

буклеттерді 

шығару және 

тарату; 

ҮЕҰ жұмысы бір 

жүйеге келтіріледі; 

ҮЕҰ қолдау 

бойынша 

әдістемелік 

құралдар мен 

буклеттер 

шығарылады;  

ҮЕҰ арасында 

таратылады; 

 

  

ҮЕҰ қызметі 

туралы ақпараттық 

қолдау көрсету: 

баспа және 

электронды БАҚ-

та; 

ҮЕҰ туралы және 

олардың 

жұмыстары 

бойынша 

мақақалалар 

жарияланады;  

ҮЕҰ қызметін 

жалпы халыққа 

насихатталады; 

  

     

     

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары.       

Іс-шара 

2021 

жыл 

қаңтар 

2021 

жыл 

ақпан 

2021 

жыл 

наур. 

2021 

жыл 

сәуір 

2021 

жыл 

мамыр 

2021 

жыл 

маус. 

2021 

жыл 

шілде 

2021 

жыл 

тамыз 

2021 

жыл 

қырк. 

2021 

жыл 

қазан 

2021 

жыл 

қараша 

Жоба бойынша жұмыс 

тобын құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу; 

+           

Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталық 

қызметін жалғастыру; 

+ + + + + + + + + + + 

ҮЕҰ  қолдау бойынша 

«сенім телефонын» 

қызметін жалғастыру;  

+ + + + + + + + + + + 

ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның 

ішінде Деректер қоры, 

мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік 

гранттар мен сыйлықтар, 

Қоғамдық кеңестер және 

+ + + + + + + + + + + 



ҮЕҰ үшін басқа да 

мүмкіндіктер мәселелері 

бойынша 

консультациялық, 

әдістемелік, білім беру 

және өзге де қызметтер 

көрсету бойынша кемі 6 

бағыт бойынша 

семинарлар кешенін 

ұйымдастыру; 

ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

бойынша ақпараттық 

өнімдерді, әдістемелік 

буклеттерді шығару және 

тарату; 

+ + + + + + + + + + + 

ҮЕҰ қызметі туралы 

ақпараттық қолдау 

көрсету: баспа және 

электронды БАҚ-та; 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Жергілікті билік органдарының 

құлықсыздығы, тиісті департаменттер 

бірлесіп жұмыс жасамайды осы жобаны 

жүзеге асыруда (саботаж), ол базаның 

құрамына әсер етуі / қиындауы мүмкін 

әлеуетті клиенттер туралы мәліметтер және 

олармен жұмыс мақсатты топқа мақсатты 

топты ақпараттандыру 

1) мемлекеттік органдар жүйесінде жоғары деңгейге қол 

жеткізу; 

2) БАҚ пен ҮЕҰ-ды халық пен мақсатты топты 

ақпараттандыру үшін байланыстыру; 

3) Хабарландыру арқылы тікелей жарнамалық құралды 

пайдалану мақсатты аймаққа арналған жарнамалық 

плакаттар мен үнпарақтар; 

Мақсатты топтан басқаларға жоба қатысушыларын іздеу 

аймағын кеңейту қаланың аудандары. 

Жобалық мердігерлердің жұмысының 

сапасы (сайт құру және т.б.) - жұмыстың 

белгіленген мерзімдерінің орындалмауы, 

жұмыс сапасы қанағаттанарлықсыз, бұл 

жобаның сапасы мен мерзіміне әсер етеді. 

- жобаның бастапқы кезеңінде мердігерлер мен 

серіктестерді таңдауға мұқият қарау. 

- нарыққа анализ жасау 

 

 

      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 25 әлеуметтік желілер, веб-

сайттар, баспа басылымдары 

айына екі рет 

Бейнеролик 10 әлеуметтік желілер, БАҚ, веб-

сайттар 

айына екі рет 

Ақпараттық посттар Әр іс-шараға сәйкес әлеуметтік желілер, веб-

сайттар, интернет-порталдар  

Әр іс-шара 

алдында және 

кейін 

Бюллетень 100 Әлеуметтік желілер мен 

интернет сайттар 

Айына бір рет 

Интервью 4 Теледидар, баспа 

басылымдары, интернет-

порталдар, өз веб- сайты, 

әлеуметтік желілер, радио 

Жоба бойынша 

10 рет 

 

      10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) нәтижелерді 

насихаттау мүмкіндігі 

Жоба аяқталғаннан кейін қолда бар материалдар мен 

бейнероликтерді уақыт өте қайтадан жариялап ҮЕҰ 

арасында жиі—жиі тарқата отырып, жобаның өзектілігін 

насихаттап, азаматтық қоғам санасына әсер етеміз. Жоба 

аяқталса да ҮЕҰ көмек беріп, сұрақтарына жауап беруге 

бар күш-жігерімізді саламыз.  

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

«BUGIN ASSACATION» ұйымы ҮЕҰ әлеуметтік-

экономикалық, құқықтық мәселелерін шешуге 

бағытталған ұйым болып табылады. ҚР азаматтық 

қоғамның кез-келген мәселесі біздің ұйымның басты 

назарында. Біз өз жұмысымызды жүргізу барысында ҚР 

азаматтары арасында ҮЕҰ-ға құнды ақпараттармен 

насихаттап, олардың өз міндеттерін ойдағыдай 

орындауына жағдай жасаймыз.  



   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 

қаржы

ланды

рудың 

басқа 

көздер

і 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:    2 111 285   2 111 285 

 1) жалақы, оның ішінде - - - 1 870 000 - - 1 870 000 

 Жоба жетекшісі (ұйым басшысы) ай  11 60 000  660 000  -  -  660 000  

 Жоба менеджері ай  11 60 000  660 000 -  -  660 000 

 Үйлестіруші/бухгалтер  ай  11 50 000  550 000 -  -  550 000 

 2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

Ай 11 14 535 159 885 - - 159 885 

 3) міндетті медициналық 

сақтандыру 

Ай 11 3400 37 400 - - 37 400 

 4) банк қызметтері Ай 11 4000 44 000 - - 44 000 

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

- - -     

         

3 Тура шығыстар:    1 735 715   1 735 715 

 1) Жоба бойынша жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық жұмыстар 

жүргізу. 

       

 Бейнеролик дайындау қызметі (1 

мин.) 

қызмет 2 100 000 200 000 - - 200 000 

 2) Тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты 

ұйымдастыру; 

       

 Офис жалға алу шығындары (20 

м2*3000) 

ай 11 60 000 660 000   660 000 

 3) ҮЕҰ  қолдау бойынша «сенім 

телефонын» ұйымдастыру;  

       

 Телефон шығындары ай 11 4 000 44 000   44 000 

 4)ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның 

       



ішінде Деректер қоры, 

мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықтар, Қоғамдық 

кеңестер және ҮЕҰ үшін басқа 

да мүмкіндіктер мәселелері 

бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге 

де қызметтер көрсету бойынша 

кемі 6 бағыт бойынша 

семинарлар кешенін 

ұйымдастыру; 

 

 Типографиялық шығындар:    131 715   131 715 

 Таратпа материалдар дана 100 1000 100 000   100 000 

 Баннер дана 1 11 715 11 715   11 715 

 Ролл-ап дана 2 10 000 20 000   20 000 

 Спикер қызметі қызмет 6 100 000 600 000   600 000 

 5) ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

бойынша ақпараттық өнімдерді, 

әдістемелік буклеттерді шығару 

және тарату; 

       

 Әдіснамалық нұсқаулықтар дана 1000 100 100 000 - - 100 000 

 Барлығы:    3 847 000   3 847 000 

      _______________________________ 

      * 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. 

 

 

 

 

 


