
      2020  жылғы «__» ____________ № 100 

 
Грант беру туралы шартына  

№ 4 қосымша 

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Жастар Үні» жастар қоғамдық бірлестігі 

Гранттың тақырыбы: «Қоғамдық монитор» азаматтық сараптама бойынша диалог медиа платформасын құру» 

Грант сомасы: 8 696 000 (сегіз миллион алты жүз тоқсан алты мың) теңге 

  

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз (грант шартына №3 қосымшаның іс-шараларын сипаттау тармағына 

сәйкес (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, қорытынды 

есептілікті ұсыну сәтінде орындалған аралық есепте көрсетілмеген іс-шаралар бойынша сипатталған). Егер іс-шара аралық есепте 

толық көрсетілмеген болса, онда оны төменде сипаттау қажет.) 

 

 

1 міндет. Ақпаратты жедел жеткізу, мемлекеттік органдар өкілдерінің, Парламент депутаттарының тікелей жүгінуі, ашық 

талқылау, ұстанымдарды бірлесіп әзірлеу, түрлі тақырыптар бойынша қоғамдық пікірді өлшеу арналарын құру, сондай-ақ 

ұсыныстарды жинау және талдау. 

 

1 іс-шара. Бұл мақсатты іске асыру үшін біз арнайы сенат депутаты, қоғам қайраткері, вице-министр, кәсіподақ басшысы және тағы 

басқа да қоғамда маңызды мәселелерді шешу жолын ұсына алатын тұлғалармен 5 сұхбат түсірдік. Сұхбатты әріптес ретінде 

модераторлық жасаған саясаттанушы, қоғам қайраткері Ерлан Саиров болды.  

Сұхбаттардың барлығы жоғары деңгейде түсіріліп, арнайы монтаждалып, тапысырс берушімен келісіліп, платформаларға салынды. 

Сұхбаттың қаралымы платформаларда жоғары деңгейде өтіп, қызыққан халық астына арнайы пікірлер қалдырды. Сұхбаттарда біз 

Қазақстандағы денсаулық саласы мен коронавируспен күрес жолдарын, еліміздегі арнайы электронды қаржының дамуын және 

биткоинның не екенін, ауыл шаруашылығын өркендету мәселелерін, түркі халықтары арасындағы достық, бауырластық, одақтастықтың 

даму перспективасын, кәсіподақтардың жұмысшы құқығын қорғаудағы рөлін бүге-шүгесіне дейін жеткізе отырып талқыладық.  

 

2 міндет. Онлайн форумдар ұйымдастыру, сондай-ақ тікелей эфирде билік органдарының, сарапшылардың, бизнес құрылымдар 

мен жұртшылықтың қатысуымен көпшілік алдында талқылаулар, қоғамдық тыңдаулар, конференциялар өткізу. 

 

1 іс-шара. Онлайн форум ұйымдастыру мақсатында ZOOM  платформасында «Депутатқа сұрақ» (маслихат, мәжіліс) атты 5 онлайн 

кездесу ұйымдастыру үшін қазіргі таңда қатысушы депутаттар мен бизнес және сарапшы 5 сарапшы өкілдерінің қатысуымен арнайы 

«Ортақ мәселе» онлайн кездесуін өткіздік. Оған еліміздің түрлі аймақтарынан қатысушылар саны көп болды. Кездесулердің арнайы 
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афишасы жасалып, тапсырыс берушімен келісілді. Кездесулерде барынша біз өзекті мәселелерді  талқылап, сұрақтар қойып, ортақ 

шешімдер ұсынып, ой талқы жасастық.  

Арнайы парақшалар ашып, яғни Фейсбук және Инстаграм желісінде, Вконтактеде сол арқылы түрлі мәселелерді талқылап, пост жазу іске 

асты. Парақшаларда біздің жасап жатқан шаралармен қатар, халыққа қажет деген түрлі ағымдағы ақпараттар бөлісіліп отырылды. 

Пікірлер мен лайктар саны халықтың бұл ақпараттарды ұнататынын көрсетіп берді.  

 

3 міндет. 14 облыс пен Алматы, Шымкент, Нұр-Сұлтан тұрғындарынан толғандырған мәселелерін жинау, анықтау, білу.  

 

 1 іс-шара. QogamdyqM.kz сайты негізінде арнайы платформа жасалды. Платформаның дизайны, оның ішкі құрылымы тапсырыс 

берушімен толық келісілді. Арнайы домен мен хостинг сатып алынды. Платформа халықтың қолдануына жеңіл. Яғни үш түрлі мақсатты  

атқарып тұр.  

 Бірінші бейнесұхбаттарды салу, көру мүмкіндігі бар. Яғни жоба аясында жасалған бейнесұхбаттар сол платформаға салынды, 

халық барынша тамашалап, көп қаралым жинады. Пікірлер жазылды. 

 Екіншіден платформа ішінде арнайы «Сізден ұсыныс, бізден шешім» бөлігі бар. Ол бөлімге кірген сәтте, платформаға кірушінің 

алдында бірнеше бөлімдер шығады. Яғни денсаулық, білім, мәдениет, баспана, әлеуметтік қамсыздандыру, мемлекеттік бағдарламалар 

және басқа бөлімдер шығады. Кіруші азамат осы бөлімдердің біреуін басып (өзінің мәселесіне байланысты бөлімді таңдап), сол жерге 

ұсынысын, мәселесін жазады. Жазылған мәселе тиісті органдарға жіберіледі. Көптеген ұсыныстар келіп жатыр. Жазылушылар түрлі 

аймақтардан, түрлі елді мекендерден өз мәселелерін көтеруде. Платформаға кірушілер саны жетерлік. Ашылғанына екі айға жуық уақыт 

енді болса да, оған ай сайын айтарлықтай көп адам кіруде. Қорытынды есепке арнайы статистика қоса берілді.  

 

 2 іс-шара. Азаматтардан мәселе мен ұсынысты жинау үшін арнайы телеграмда арнайы @Qmbot жасалды. Бот азаматтарға өте 

түсінікті тілде. Боттың сөйлеу тілі екі тілде, қазақ және орыс тілдерінде.  

Ботқа кірген сәтте:  

QM боты- /start- Салеметсіз бе? Қоғамдық мониторингке қош келдіңіз!  

-- Қала/облысты таңдаңыз . -- 3 қала 14 облыс аты шығады, таңдайды.  

-- Нelp батырмасын басып, мәселені таңдаңыз.  Мәселеге байланысты астында панель шығады. Панелде - білім саласы, денсаулық 

саласы, баспана мәселесі, сот жүйесі, Әлеуметтік қамсыздандыру(ішіне пенсия, жәрдемақы), Азық-түлік бағасы мен сапасы т.б тұрады. 

Біреуін таңдап сол жерге сұрағын, арызын, шағымын жазып кетеді. «Артынша сіздің ұсынысыңыз  қабылданды» деген сөз шығады. Қазір 

бот арқылы түрлі ұсыныстар келіп жатыр. Бот арқылы арнайы 1000 ұсыныс жинақталуы тиіс еді, қазір ботты қолданушылар саны 1400-

ден асып кетті. Түрлі мәселелерін салып, айтып жатыр. Ботты иемдену, қолдануды жоба аяқталған соң тапсырыс берушіге табыстаймыз.  

 

 3 іс-шара. 14 облыс пен Алматы, Шымкент, Нұр-Сұлтан тұрғындарынан толғандырған мәселелерін жинау, анықтау, білу 

мақсатын шешіп жатырмыз. Аталмыш міндетті іске асыру үшін арнайы гуглсұрау арқылы сауалнама жүргізілді. Сауалнама анонимді 
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болғанымен, жауап берушілердің электронды почталары көрініп тұрады. Сондықтан грант ұсынушы қалаған уақытында оларды тексере 

алады. Тапсырыс беруші жоба аясында кемі 500 адам сауалнама толтыруы қажет деген ұсыныс жасаған еді. Қазіргі таңда сауалнаманың 

саны 988 адамға жетті.  

Сауалнамда әлеуметтік мәселе, денсаулық, білім, баспана, оқу жүйесі сынды мәселелерге жауап алынып, ең соңында «өз ойын жазу» 

атты жерге өзін толғандырған мәселені жазуда.  

 

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

толтыра отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз: 

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

  

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған іс-

шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары бар 

№___ қосымша 

1.  Арнайы сұхбат 13-28 қазан 

аралығында 

Нұр-Сұлтан 

қаласы, 

Достық 

даңғылы 22 

5 адам және 

модератор 

Қоғам 

қайраткері, 

Депутат 

Вице-

министр 

ҚР 

кәсіподақ 

төрағасы 

Сенат 

депутаты 

Жақсыбек 

Әбдірахметұлы 

Құлекеев  

 

Пириев Аскер 

Аллавердиевич  

 

Сатыбалды 

Даулеталин  

 

Ақылбек 

Қажығұлұлы 

Күрішбаев  

 

Ажар Ғиният  

 

Модераторлық 

етуші – Ерлан 

Саиров 

Қазіргі таңда 5 

сұхбат түсірілді, 

монтаждалып, 

арнайы 

платформаға 

салынды. Әр 

сұхбаттың 

ұаралымы 1000-нан 

жоғары. Яғни 

индикатор толық 

орындалды. 

 

2 
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2.  ZOOM 

платформасын

да депутат 

және 

кәсіпкерлермен 

кездесу 

ұйымдастыру 

(онлайн форум) 

Қарашаның 

10-20 

аралығында 

ZOOM 

платформасы 

 Депутаттар 

мен 

кәсіпкерлер, 

мемлекеттік 

қызметкерле

р 

 ZOOMда арнайы 

онлайн форум 

аясында 5 депутат 

және мемлекеттік 

қызметкерлермен,  

5 бизнес 

өкілдерімен 

кездесу өтті. 

Барлық кездесуге 

қатысушылар саны 

толық орындалды. 

Индикаторлар 

бойынша 

қосымшадағы 

құжаттардан көре 

аласыз. 

6 

3.  Арнайы 

платформа 

жасау және 

іске қосу 

Қазан 

айында 

Интернетте  Жалпы 

Қазақстан 

халқы 

 Арнайы платформа 

жасалды, толық 

іске қосылып, 

жұмыс істеп, 

ұсыныс қабылдап 

тұр. Платформа 

атауы 

QogamdyqM.kz 

1 

4.  Арнайы бот 

жасау және 

іске қосу 

Жоба 

аясында 

Телеграмда  Жалпы 

Қазақстан 

халқы 

 Арнайы бот толық 

жасалып, іске 

қосылды. Қазіргі 

таңда ұсыныстар 

қабылдауда. 

Боттың жұмысы 

мен мәтіні 

тапсырыс 

берушімен толық 

3 
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келісілді. 

Бот аясында 

Қазақстанның 

барлық аймағынан 

кемі 1000 мәселе 

мен ұсыныс 

қабылдануы тиіс 

еді, ол толық 

орындалды. 

Қосымшадағы 

құжаттардан көре 

аласыз. Ал ботты 

басқару бойынша 

тапсырыс берушіге 

толық доступ 

беріледі. 

5.  Арнайы 

парақша жасау 

Жоба 

аясында 

Әлеуметтік 

желіде 

(Фейсбук, 

Инстаграм, 

Вконтакте) 

 Жобаны іске 

асырушы 

 Қазіргі таңда 

парақшалар 

ашылып, посттар 

толық салынды. 

Пікірлер жазылды.  

4 

6.  Гугл сілтеме 

арқылы 

сауалнама алу 

Жоба 

аясында 

Гугл сілтеме 

арқылы 

Қазақстанның 

аумағында 

 Қазақстан 

азаматтары 

 Қазіргі таңда 

сауалнама 

жасалып, гугл 

сілтеме арқылы 

сауалнама алу іске 

асты және толық 

аяқталды.  

5 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 
Әлеуметтік-экономикалық проблемаларды сараптамалық талқылауға азаматтарды, 

қоғамды, бизнес өкілдерін тарту үшін әлеуметтік желілерде парақшалар құру. 
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Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесінде азаматтардың азаматтық қоғамның өзекті мәселелері 

туралы ақпараттандырылуын арттыру, сондай-ақ ел азаматтарын сараптамалық 

талқылауға, диалог орнатуға, пікір алмасуға, қызметтерді алу тәсілдері мен нысандарын 

түсіндіруге, әлеуметтік-экономикалық проблемалардың өзекті мәселелері бойынша жеке 

қатысу және әріптестік мүмкіндіктерін тартуы артатын болады. 

Міндет Міндеттің аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген 

нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

Ақпаратты жедел 

жеткізу, 

мемлекеттік 

органдар 

өкілдерінің, 

Парламент 

депутаттарының 

тікелей жүгінуі, 

ашық талқылау, 

ұстанымдарды 

бірлесіп әзірлеу, 

түрлі тақырыптар 

бойынша қоғамдық 

пікірді өлшеу 

арналарын құру, 

сондай-ақ 

ұсыныстарды 

жинау және талдау. 

 

Ақпаратты жедел жеткізу, 

мемлекеттік органдар 

өкілдерінің, Парламент 

депутаттарының тікелей 

жүгінуі, ашық талқылау, 

ұстанымдарды бірлесіп 

әзірлеу, түрлі тақырыптар 

бойынша қоғамдық пікірді 

өлшеу арналарын құру, 

сондай-ақ ұсыныстарды 

жинау және талдау 

мақсатында арнайы 

шаралар іске асатын 

болады. Бұл мақсатты іске 

асыру үшін біз әріптес 

сайтында депутат, қоғам 

қайраткері және тағы 

басқа қоғамда маңызды 

мәселелерді шешу жолын 

ұсына алатын тұлғалармен 

5 сұхбат орнатып, оларды 

арнайы әріптес сайтта 

жариялайтын боламыз. 

Сұхбаттарда қойылатын 

Арнайы екі паучок жасалды 

Қатысушылар тізімі мен 

биографиясы жасалынды 

Арнайы бес сұхбат түсірілді 

Арнайы сұхбат 

түсіріліп, халықтың 

ол сұхбаттарға 

қатысты ой-пікірлері 

пайда болды. 

Көтерілген 

мәселедерді түсіну 

мен мамандардың 

кеңесіне құлақ түру 

байқалады. Оны 

арнайы сұхбатқа 

салынған пікірлерден 

көре аламыз. Яғни 

сұхбаттар қоғамды 

өзіне қызықтыра 

білді.  

Өнімдерге 

индикаторлар 

 

Сұхбаттар 

саны – 5 

 

Қаралым саны 

әр сұхбатқа - 

1000 

 

Фото және 

видеоның 

болуы 

 

Нәтижелерге 

индикаторлар 

 

 

 

 

 

 

Өнімдерге 

индикаторлар 

 

Сұхбаттар 

саны – 5 

 

Қаралым саны 

әр сұхбатқа – 

1000-нан асады 

(вице-

министрмен 

сұхбат – 2195. 

Блокчейн 

бойынша 

сұхбат – 1013. 

Кәсіподақ 

бойынша 

сұхбат – 1165. 

Ауыл 

шаруашылығы 

бойынша 

сұхбат – 1277. 

Түркілік бірлік 

бойынша 
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барлық сұрақтар арнайы 

әлеуметтік мәселелерге 

қатысты болмақ. 

сұхбат – 1044 

қаралым 

жинады)  

 

Фото және 

видео толық 

бар 

 

Нәтижелерге 

индикаторлар 

 

 

 

 

 

 

Онлайн форумдар 

ұйымдастыру, 

сондай-ақ тікелей 

эфирде билік 

органдарының, 

сарапшылардың, 

бизнес 

құрылымдар мен 

жұртшылықтың 

қатысуымен 

көпшілік алдында 

талқылаулар, 

қоғамдық 

тыңдаулар, 

конференциялар 

өткізу. 

Онлайн форумдар 

ұйымдастыру, сондай-ақ 

тікелей эфирде билік 

органдарының, 

сарапшылардың, бизнес 

құрылымдар мен 

жұртшылықтың 

қатысуымен көпшілік 

алдында талқылаулар, 

қоғамдық тыңдаулар, 

конференциялар өткізілді.  

 

Атап айтсақ арнайы 

халықтың тікелей сұрақ 

қоя алу мүмкіндігін 

ескеріп, ZOOM  

платформасында 

Арнайы онлайн 

кездесулердің афишасы 

жасалынды 

 

ZOOM платформасында 10 

кездесу өтті 

 

Қатысушылар тізімі 

жасалынды 

Арнайы онлайн 

кездесу барысында, 

мемлекет 

қызметкерлері мен 

депутаттар арасында 

және кәсіпкерлердің 

қатысуымен түрлі 

мәселелер көтеріліп, 

тың ақпараттар 

алынды. Кәсіпкерлер 

тарапынан 

мәселелерді, кәсіпті 

қалай бастау бойынша 

ақпараттар берілді. 

Депутаттар тарапынан 

атқарылып жатқан 

шаруалар сөз болып, 

Онлайн форум 

Іс-шара 

бағдарламасы -

10 

 

 

Билік 

өкілдерінен 

қатысушылар 

саны – 15 

 

Қатысушы 

эксперттер 

саны - 25 

 

Бизнесмендер 

саны - 25 

Онлайн форум 

Іс-шара 

бағдарламасы -

10 

 

 

Билік 

өкілдерінен 

қатысушылар 

саны – 15 

 

Қатысушы 

эксперттер 

саны - 25 

 

Бизнесмендер 

саны - 25 
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«Депутатқа сұрақ» 

(маслихат, мәжіліс) атты 5 

онлайн кездесу 

ұйымдастырылды. 

 

Бизнес және сарапшы 5 

сарапшы өкілдерінің 

қатысуымен арнайы 

«Ортақ мәселе» онлайн 

кездесуін жасалынды. 

Онда кәсіпті дамытуға 

қатысты сұрақтарды 

көтеріп, бизнесмендерге 

қарапайым халық 

тарапынан сұрақтарды 

тікелей қою іске асты.. 

ZOOM  платформасында  

өтті. Кездесудің 

электронды афишасы мен 

кездесу барысы 

әлеуметтік желідегі ашқан 

парақшамызда салынып 

отырды.  

 

жоспарлары айтылды. 

Қызу пікір алмасу 

болды. 

 

Жұртшылықты

ң қатысушылар 

саны – 25 

 

Онлайн кездесу 

саны – 10 

 

Қатысушы 

депутаттар 

тізімі - 1 

 

Қатысушы 

кәсіпкерлер 

тізімі - 1 

 

Қатысушылард

ың тізімі - 10 

 

Фотосуреттер – 

10 (әр іс 

шарадан) 

 

 

Жұртшылықты

ң қатысушылар 

саны – 25 

 

Онлайн кездесу 

саны – 10 

 

Қатысушы 

депутаттар 

тізімі - 1 

 

Қатысушы 

кәсіпкерлер 

тізімі - 1 

 

Қатысушылард

ың тізімі - 10 

 

Фотосуреттер – 

10 (әр іс 

шарадан) 

 

Арнайы 

парақшалар құру 

Арнайы парақшалар 

ашып, яғни Фейсбук және 

Инстаграм, Вконтакте 

желісінде, сол арқылы 

түрлі мәселелерді 

талқылап, онлайн 

кездесулерді салып 

отырамдық. 

 Арнайы парақшалар 

Арнайы парақшалар ашылды Арнайы 

парақшаларды ашып, 

түрлі мәліметтер 

таратып отырдық. 

Олар еліміздегі түрлі 

мәселелерді қамтыды. 

Әлеуметттік 

мәселеден бастап, 

саяси және 

Парақшалар 

саны - 3 

 

Посттар саны - 

30 

 

 

Пікірлер - 20 

 

Парақшалар 

саны - 3 

 

Посттар саны - 

30 

 

 

Пікірлер – 120 
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«ҚоғамдықМ» атты 

атаумен ашылды. Арнайы 

түрлі деңгейдегі 

посттарды салып, 

ақпараттар беріп отырдық. 

Сонымен қатар 

парақшамыздағы түрлі 

посттарға халық 

тарапынан жағымды 

пікірлер мен реакциялар 

көп болды. Инстаграмда 

арнайы опрос жүргізуді 

қолға алдық.  

экономикалық 

мәселеге дейін 

ұласты. Жоба аясында 

атқарып жатқан 

шараларды салып, 

сауалнама мен 

телеграм ботты 

көрсетіп, 

платформаны 

нұсқаған посттарымыз 

халықтың түрлі 

мәселелерін сол 

аталған жерде ұсыныс 

айтып, шеше 

алатындығына 

нұсқаулық болды. 

 

Сауалнама 

саны - 5 

 

 

Жобаны іске 

асыру 

шеңберінде 

ақпараттық 

қызметпен 

қамтылған 

халық саны - 

10000 

 

Жарияланған 

бейнематериал

дар саны - 5 

 

Бейнематериал

дардың қаралу 

саны – 500 кемі 

 

 

Лайктар саны – 

100 (әр постқа) 

 

Сауалнама 

саны - 5 

 

 

Жобаны іске 

асыру 

шеңберінде 

ақпараттық 

қызметпен 

қамтылған 

халық саны - 

12000 

 

Жарияланған 

бейнематериал

дар саны - 5 

 

Бейнематериал

дардың қаралу 

саны – 500 кемі 

 

 

Лайктар саны – 

100 (әр постқа) 

14 облыс пен 

Алматы, Шымкент, 

Нұр-Сұлтан 

тұрғындарынан 

толғандырған 

мәселелерін жинау, 

анықтау, білу 

Аталмыш міндетті іске 

асыру үшін арнайы 

гуглсұрау арқылы 

сауалнама жүргізетін 

боламыз. Сауалнама 

анонимді болғанымен, 

жауап берушілердің 

электронды почталары 

Арнайы гуглсілтеме арқылы 

сауалнама жасалды 

Арнайы сауалнама 

еліміздің барлық 

аймағында өтті. 

Сауалнамаға 

қатысушылар өздерін 

толғандырған 

мәселелерді анық 

түрде жазды. Оны 

Электронды 

сауалнама - 1 

 

 

Сауалнаманың 

саны - 500 

 

Қатысушы 

Электронды 

сауалнама - 1 

 

 

Сауалнаманың 

саны - 988 

 

Қатысушы 
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көрініп тұрады. 

Сондықтан грант 

ұсынушы қалаған 

уақытында оларды 

тексере алады. 

Сауалнамда әлеуметтік 

мәселе, денсаулық, білім, 

баспана, оқу жүйесі 

сынды мәселелерге жауап 

алынып, ең соңында «өз 

ойын жазу» атты жерге 

өзін толғандырған 

мәселені жазды. 

тапсырыс беруші көре 

алады.  

аймақтар саны 

– 14 облыс пен 

үш мемлекеттік 

маңызы бар 

қала 

 

аймақтар саны 

– 14 облыс пен 

үш мемлекеттік 

маңызы бар 

қала 

Арнайы платформа 

құру 

QogamdyqM.kz сайты 

негізінде арнайы 

платформа жасалды. 

Платформаның дизайны, 

оның ішкі құрылымы 

тапсырыс берушімен 

толық келісілді. Арнайы 

домен мен хостинг сатып 

алынды. Платформа 

халықтың қолдануына 

жеңіл. Яғни үш түрлі 

мақсатты атқарып тұр.  

 Бірінші 

бейнесұхбаттарды салу, 

көру мүмкіндігі бар. Яғни 

жоба аясында жасалған 

бейнесұхбаттар сол 

платформаға салынды, 

халық барынша 

тамашалап, көп қаралым 

Арнайы платформа жасалды Платформада ұсыныс 

қалдыру және видео 

салу мүмкіндігі бар. 

Сол себепті де ол 

халық тарапынан 

жақсы қабылданды. 

Жоба аясында 

түсірілген видеолар 

салынып, 

платформада 

әрқайсысы кемі 1000 

қаралымнан жинады. 

Ал ұсыныстар 

толассыз жазылды. 

Одан бөлек 

платформаға маңызды 

мақалалар мен 

ақпараттар салынуда.  

Арнайы 

платформа  -  1 

 

Қарау саны - 

10000 

 

Бейнематериал

дар - 5 

 

Жобаны іске 

асыру 

шеңберінде 

медиаплатформ

ада ақпараттық 

қызметпен 

қамтылған 

халық саны – 

5000 

 

Пікірлер 

Арнайы 

платформа  -  1 

 

Қарау саны - 

12000 

 

Бейнематериал

дар - 5 

 

Жобаны іске 

асыру 

шеңберінде 

медиаплатформ

ада ақпараттық 

қызметпен 

қамтылған 

халық саны – 

10000 

 

Пікірлер 
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жинады. Пікірлер 

жазылды. 

 Екіншіден 

платформа ішінде арнайы 

«Сізден ұсыныс, бізден 

шешім» бөлігі бар. Ол 

бөлімге кірген сәтте, 

платформаға кірушінің 

алдында бірнеше бөлімдер 

шығады. Яғни денсаулық, 

білім, мәдениет, баспана, 

әлеуметтік 

қамсыздандыру, 

мемлекеттік 

бағдарламалар және басқа 

бөлімдер шығады. Кіруші 

азамат осы бөлімдердің 

біреуін басып (өзінің 

мәселесіне байланысты 

бөлімді таңдап), сол жерге 

ұсынысын, мәселесін 

жазады. Жазылған мәселе 

тиісті органдарға 

жіберіледі. Көптеген 

ұсыныстар келіп жатыр. 

Жазылушылар түрлі 

аймақтардан, түрлі елді 

мекендерден өз 

мәселелерін көтеруде. 

Платформаға кірушілер 

саны жетерлік. 

Ашылғанына екі айға 

жуық уақыт енді болса да, 

(комментарийл

ар түрінде) - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(комментарийл

ар түрінде) - 50 
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оған ай сайын 

айтарлықтай көп адам 

кіруде. Қорытынды есепке 

арнайы статистика қоса 

берілді.  

Азаматтардан 

мәселе мен 

ұсынысты жинау 

үшін арнайы 

телеграмда бот 

жасау 

 

Азаматтардан мәселе мен 

ұсынысты жинау үшін 

арнайы телеграмда 

арнайы @Qmbot жасалды. 

Бот азаматтарға өте 

түсінікті тілде. Боттың 

сөйлеу тілі екі тілде.  

Ботқа кірген сәтте:  

QM боты- /start- 

Салеметсіз бе? Қоғамдық 

мониторингке қош 

келдіңіз!  

-- Қала/облысты таңдаңыз 

. -- 3 қала 14 облыс аты 

шығады, таңдайды.  

-- Нelp батырмасын 

басып, мәселені таңдаңыз.  

Мәселеге байланысты 

астында панель шығады. 

Панелде - білім саласы, 

денсаулық саласы, 

баспана мәселесі, сот 

жүйесі, Әлеуметтік 

қамсыздандыру(ішіне 

пенсия, жәрдемақы), 

Азық-түлік бағасы мен 

сапасы т.б тұрады. Біреуін 

таңдап сол жерге сұрағын, 

Телеграм бот жасалынды Телеграм бот арқылы 

азаматтар өздері 

тұратын аймақ 

бойынша өздерін 

толғандыратын 

мәселелерін жазып, 

оны анонимді түрде 

жіберді. Бұл маңызды 

себебі, азаматтарға біз 

еліміздің кез келген 

аймағынан, иөзін 

толғандыратын 

мәселені ұсына 

алатын, шешім 

көрсете алатын 

әлеуметтік желі 

арқылы бот ұсына 

білдік.  

Телеграмда - 1 

 

 

Телеграм 

боттың жұмыс 

істеу аймағы - 

14 облыс 3 қала 

(Алматы, 

Шымкент, Нұр-

Сұлтан) 

 

 

 

 

Телеграм бот 

арқылы 

өтініштер саны 

- 1000 

Телеграмда - 1 

 

 

Телеграм 

боттың жұмыс 

істеу аймағы - 

14 облыс 3 қала 

(Алматы, 

Шымкент, Нұр-

Сұлтан) 

 

 

 

 

Телеграм бот 

арқылы 

өтініштер саны 

- 1400 
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арызын, шағымын жазып 

кетеді. «Артынша сіздің 

ұсынысыңыз  

қабылданды» деген сөз 

шығады.  

Ботқа жіберілген 

ұсыныстарды біз 

жинақтап, әр мәселе 

бойынша арнайы 

мекемелерге хаттар 

жолдануда. 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде 

қамтылған халық саны 

10000 адам 12000 адам 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін тікелей 

бенефициарлардың саны 

10000 12000 

мемлекеттік емес секторды білдіретін әлеуметтік 

жобаны іске асыруға тартылған серіктестердің 

саны (бар болса) 

Серіктестер тартылған жоқ Серіктестер тартылған жоқ 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: Жоба бойынша жоспардан ауытқу болған жоқ. Тек қана кей посттарда 100 

лайк болуы тиіс деген пункт орындалмады. Себебі лайк  қою әр азаматтың өз еркіндегі дүние. Тіпті мұндай талап қоюдың өзі қате деп 

санаймыз.  

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): 

Бірінші аргументіміз кәсібилік. Мақсатқа жету барысында шараларға кәсіби мамандар тартылды. Кәсібилік – жетістіктің жартысы. Сол 

себепті де барлық бес сұхбатты кәсіби модератор, саясаттанушы жүргізді. Аталмыш модератор республика деңгейіне танымал, саяси 

аренада салмағы бар тұлға. Сондықтан депутаттар, қоғам қайраткерлерімен болған сұхбаттар сүбелі түрде іске асты. Ал сұхбаттарды кәсіби 

операторлар түсіріп, кәсбіи мамандар монтаждады. Бұл да маңызды.  
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Екінші аргумент – жылдамдық. Жоба аясында жұмыстар жоспардан сәл кешігіп басталуына байланысты, кәсіби әрі жылдам етіп 

шараларды өткізу мәселесі тұрды. Нәтижесінде жұмыстар сәл кешігіп басталса да, жоспарға сай уақытта сәтті аяқталды.  

Үшінші аргумент – қоғаммен байланыс. Бұл салада біз бірнеше бағыт бойынша қызмет еттік. Атап айтсақ, жобаның жүру барысы 

бойынша арнайы мақалалар, әлеуметтік желіде посттық жариялымдар салынып тұрды. Арнайы платформа ашылып, онда жариялымдар 

жасалынды. Телеграм бот жасалып, халық тарапынан кеңінен қолданысқа ие болды. Жобаның маңызы жайында тапсырыс берушімен 

келісе отырып, арнайы посттар жазылды. Инстаграмм, Фейсбук әлеуметтік желілері арқылы платформа, телеграм бот, сауалнама халық 

арасына ротацияланып, жақсы таралымдар жинады.  

 

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

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

дәрежесі): 

Жобаны іске асыру барысында біз бұған дейін арнайы мәселелерді жинайтын телеграм боттың болмағанын білдік. Жалпы арнайы 

платформа, сауалнама мен бот жасау жобаның табысты болуына әсер етті.  

Жоба аясында біз жасаған сұхбаттар қоғамның бұған дейін бұл мәселелерді дұрыс әрі нақты білмегенін көрсетіп берді. Яғни 

сұхбатта қозғалған мәселелер жайлы сұхбатты көріп, халық ой түйді. Оны арнайы пікір ретінде қалдырды. Пікірлерді біз қосымшаларда 

нақты көрсеттік. Мысалы Қазақстандағы биткоин жайлы халық мүлде білмеген екен. Сұхбаттан қарап, бізде биткоин мен альткоинның 

бар екенін, онымен айналысып, табыс табуға болатынын түсінді. Еліміздегі кәсіподақтардың пандемия кезінде халыққа қалай 

көмектескенін, жалпы әр жұмысшының құқығы үшін қалай күресіп жатқанынан хабардар болды. Ауыл шаруашылығын дамытудағы 

нақты ұсыныстардың көтеріліп жатқанын, пандемия кезіндегі медицинамыздың халін, қазіргі уақыттағы әрекетінен хабардар болды. 

Сұхбаттарымыз бұған дейін халық білмеген, білсе де аз ақпаратқа ие болған тақырыптарды қозғап, жоба соңында олардың нақты 

ақпараттарға қанық болғанын көре алдық.  

Он түрлі онлайн форум ( депутат және бизнесмен, мемлекеттік қызметкерлермен кездесу) барысында біз нақты әр аумақты қандай 

мәселедер болып жатқанын, оны билік қалай шешіп жатқанымен таныс болдық. Ал кәсіпкерлер кәсіпті қалай бастау керек, недеген 

бастау керектігі жайлы тәптіштеп айтып берді. Бұл да жақсы нәтиже.  

Ақпарат беру барысында ашылған парақшаларымызда біз түрлі, халыққа қажет ақпараттарды таратып отырдық. Олар халыққа 

қызық болды және тың идея ұсынды. Оны парақшаларымызда жазылған пікірлерден көре аласыз.  

Қорыта айтқанда «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ұсынған бұл жоба сәтті жүзеге асты деуге толық негіз бар. 

Жобаның ақпараттық маңызы халыққа өте қажет екенін түсіндік.  

 

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

 

Гендерлік көрсеткіш: 
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Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

2644 – тікелей, жанама 12000 адам 1396 1248 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жабаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

2644 0 1800 110 99 3 100 200 15 100 217 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушылар 

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

59 жас және одан 

жоғары 

2644 0 700 900 300 500 150 94 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

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

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)): Жобаны іске асыру барысында 5-ролик түсірілді. Бейнероликтердің 

барлығының қаралымы 6500 адамды құрайды. Яғни осынша адам роликтердегі тың ақпараттарды алды деген сөз. Бұл роликтердің 

әлеуметтік желілерде таралуын есептемегендегі көрсеткіш. Телеграмда 1400 азамат ұсыныс білдрді, ал гугл сілтеме арқылы 

жасалған сауалнамаға 988 адам жауап қатты. Одан бөлек отыз постқа көптеген пікір мен лайктар жазылуда. Платформаға күніне 

5000 мыңнан астам адам кіргеді, оны арнайы статистикадан көре аласыздар. Платформаға ұсыныстар да жазылуда. Осының барлығы 

жобаның сапалық деңгейін арттырды. Жоба барынша нәтижелі болды.  

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

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)): Жобаны іске асыру барысында біз халықтың түрлі ақпараттар мен сұхбаттарға қызыға 
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қарайтынын байқадық. Алдағы таңда ұсыныс бөлімінде қабылданған ұсыныстарымыз қабылданса, онда мониторинг бағытында халықтың 

белсенділігі артып, оң өзгерістер боларына сенеміз.  

• әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: Жобаны ары жалғастыру іске асатын болды. Біз парақшаларда 

ақпараттарды жариялауды жалғастыра береміз. Одан бөлек серіктес сайтта да осы мәселені ары қозғаймыз. Платформа мен телеграм 

ботты тапсырыс берушіге табыстайтын боламыз.  

 

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

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

өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр?  

Әлеуметтік жобаны іске асыру барысында ұйым толық түрде өз күшімен іске асырып шықты. Жобамызды жүзеге асыру барысында 

Arhar.kz сайты ақпараттық қолдау білдірді. Бұл қолдау бізге қажет еді. Өйткені жапондардың «кім ақпаратты иемденсе, сол әлемді 

билейді» деген ұстанымына сәйкес, бізге ақпараттық қолдау білдірді. Сауалнама барысы, жобаның жүру негізі, халыққа жобаны 

таныстыру мен жоба аясындағы басқосулар, жаңа платформаның құрылуы жайында, жаңа платформаны халыққа таныстыру негізінде 

жаңалықтарды жариялап тұрды. Сол себепті аталмыш сайтпен байланыс бізге қажет болды. Алдағы таңда бұл сайтпен әріптестікті 

әрмен қарай жалғастыру күтілуде.  

 

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

 

№ Жобаның атауы 
Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру 

орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

 

«Менің елім – 

менің 

бақылауымда» 

жобасы 

 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі таңда мемлекеттік 

қаржының қайда, қалай 

бөлініп жатқаны көпшілікті 

алаңдатады. Тек қана нақты 

емес цифрлар бар, ал толық 

мәлімет жоқ. Қазақстан 

кімнен қарыз алып жатыр, қай 

жобаға бөлінген қаржылар 

қалай жұмсалуда деген сұрақ 

көптің көкейінде. Салдарынан 

ЛРТ сынды дау туындауда. 

Халықтың 

қаржылық 

айналымды 

бақылау 

мүмкіндігін 

арттыру 

 

Халықтың 

мемлекетке 

деген сенім 

капиталын 

Қаржылық 

айналымды 

ашық 

бақылайтын 

платформа 

құру 

 

 

 

 

 

Арнайы 

парақшалар ашу, 

сонда барлық 

жобалар бойынша 

қысқаша афиша 

тарату 

 

Арнайы 

платформа құру, 

онда 

Қазақстанның 

20000000  

млн 

Қазақстан 

Республикасы 

Халық сенімінің 

артуы 

 

 

Мемлекеттік 

сектордың 

жауапкершілікті 

түсінуі 

 

 

Халықтың 
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Сондықтан бұны бір жүйеге 

негіздейтін жоба қажет 

сыңайлы.  

 

 

 

 

 

 

ұлғайту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қарызы мен 

берешегін әр ел 

бойынша көрсетіп 

отыру (онлайн 

форматта) 

 

 

Арнайы билік 

өкілдерімен 

кездесулер 

ұйымдастыру 

 

Арнайы сұхбаттар 

жасау  

 

ақпараттық 

сауаттылығының 

ұлғаюы 

 

 

 

 

(Сіз ұсынған грант тақырыбына сәйкес келетін грантты ұсыну бағытын таңдаңыз) 

      1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

      2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

      3) қоршаған ортаны қорғау; 

      4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

      5) демография проблемаларын шешу; 

      6) гендерлік проблемаларды шешу; 

      7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобын қолдау;  

      8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек; 

      9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 

      10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

      11) мәдениет пен өнерді дамыту; 

      12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 
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      13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту; 

      13-1) пробация қызметіне олардың есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде жәрдемдесу; 

      13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу 

  

 

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

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Медициналық және фармацевтикалық 

бақылау комитетіне жіберілді 

(l.akhmetniyazova@dsm.gov.kz) 

Дәрі бағасын төмендету және медициналық 

орталықтағы азаматтардың біліктілігін 

тексеру. 

Хат №0113-АБ 

20.11.2020ж 

 

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

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

 

Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

1 қосымша Арнайы сұхбат Сұхбаттың жүргізілгені жайлы фотосы, 

қатысушылардың биографиялық өмірбаяны, 

сұхбаттың платформаға салынған сілтемесі 

мен скрині, сұхбаттың дискке жазылған түрі 

2 қосымша ZOOM платформасында депутат және 

кәсіпкерлермен кездесу ұйымдастыру 

Қатысушылардың тізімі, zoom кездесудің 

афишасы, кездесулердің скрині.  
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3 қосымша Арнайы платформа жасау және іске қосу Арнайы платформаның сілтемесі, 

платформаның толық ішкі скрині, көрінісі, ай 

сайынғы статистикасы 

4 қосымша Арнайы бот жасау және іске қосу Боттың сілтемесі, толық жұмыс істеу скрині, 

қабылданған ұсыныстардың статистикасы 

5 қосымша Арнайы парақша жасау Арнайы парақшалардың сілтемесі мен скрині 

6 қосымша Гугл сілтеме арқылы сауалнама алу Гугл сауалнаманың сілтемесі мен скрині, 

арнайы статистикасы 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

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

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 

 
Таныстым 

 

 

________________   

      ( қолы, МО) 
 


