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Жергілікті өзін-өзі басқару бұл – халық тікелей, сондай-ақ мәслихаттар және 

басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын 

жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге 

бағытталған қызмет. 

 

1. ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУ 

САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТ 

 

Қазақстанның мемлекеттік саясатының маңызды басымдықтарының 

бірі-жергілікті өзін-өзі басқаруды реттеу. Жергілікті өзін-өзі басқаруды 

дамыту саласындағы қазіргі заманғы мемлекеттік саясат ҚР Конституциясына, 

"Қазақстан-2050" Стратегиясына, ҚР 2025 жылға дейінгі ұлттық даму 

жоспарына, ҚР Президентінің жыл сайынғы Жолдауларына жалпыға бірдей 

танылған халықаралық құқық қағидаттары мен нормаларына негізделеді және 

жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы заңдар мен өзге де нормативтік 

құқықтық актілерде көрініс табады. 

 

 

ҚР Конституциясы 

 

89 – бап 
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«Казахстан-2050» стратегиясы 
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2020 жылғы 1 қыркүйектегі ҚР Президентінің жолдауы «ЖАҢА 

ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН: ІС-ҚИМЫЛ КЕЗЕҢІ»

 

 

 



8 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ 

ҰЛТТЫҚ  ДАМУ ЖОСПАРЫ  
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2. БЮДЖЕТТІК ПРОЦЕСС 

 

Сурет 1. Бюджет түрлері және деңгейлері1 

 
 

  

Кесте 1. Бюджет процессінде қолданылатын құжаттар2 
№ Құжат атауы Ескертпе 

1 Әлеуметтiк-экономикалық даму болжамы 
оның негізінде бюджеттік 

бағдарламалар әзірленеді 

2 
Республикалық бюджет туралы заң, жергілікті 

бюджет туралы мәслихат шешімі 
 

3 
Мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарлары 

жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын 

атқарушы органдар 

әзірлемейді 

4 Бюджеттік бағдарламалар  

                                                 
1 ҚР БК 6-бабы, 60-бабының 2-т. 
2 «Әкімнің жұмыс кітабы», ҚР ҰЭМ және БҰҰДБ 
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5 Операциялық жоспарлар 
стратегиялық жоспарды 

іске асыру үшін әзірленеді 

Сурет 2. Жергiлiктi бюджет жобаларын әзiрлеу процессі3 

 
 

Сурет 3. Бюджетті бекіту4 

 

Егер мәслихат шешiмi белгiленген мерзiмде қабылданбаса, аудандық маңызы 

бар қаланың, ауылдың, ауылдың, ауылдық округ әкiмiнiң ағымдағы жылдың 

                                                 
3ҚР Қаржы министрінің 2014ж. 31 қазандағы № 470бұйрығы, «Әкімнің жұмыс кітабы», ҚР ҰЭМ және БҰҰДБ 
4 ҚР БК 75-бабы, «Әкімнің жұмыс кітабы», ҚР ҰЭМ және БҰҰДБ 

1
•Облыстың, 
республикалық 
маңызы бар 
қаланың, 
астананың 
әлеуметтік-
экономикалық 
даму болжамының 
жобасы және оны 
жергiлiктi 
атқарушы 
органның 
мақұлдауы

2
•Жергілікті 
бюджеттік 
бағдарламалар 
әкімшілері 
шығыстарының 
лимиттерін, жаңа 
бастамаларға 
арналған 
лимиттерді 
айқындау

3
•Жоспарлы кезеңге 
жоспарланатын 
бюджет 
қаражатының 
көлемдері, тікелей 
және түпкілікті 
көрсеткіштері бар 
жергілікті бюджеттік 
бағдарламалар 
әкімшілерінің 
бюджеттік 
бағдарламаларының 
жобалары, 
бюджеттік 
өтінімдері және 
оларды бюджет 
комиссиясының 
қарауы

4
• Жергiлiктi 

бюджет туралы 
мәслихат 
шешiмiнiң 
жобасы

Республикалық бюджет 1 
желтоқсаннан кешіктірілмей 

бекітіледі

2. Республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың бюджетi 

республикалық

бюджет туралы заңға қол қойылғаннан 

кейiн екi аптадан

кешiктiрiлмей бекiтiледi

Облыстық (облыстық маңызы бар 

қалалық) бюджет

облыстық мәслихаттың облыстық 

бюджетті бекіту туралы шешіміне

қол қойылғаннан кейін екі аптадан 

кешіктірілмей бекітіледі

Облыстық (облыстық маңызы бар 

қалалық) бюджетті бекіту туралы,

ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) мәслихат шешіміне қол

қойылғаннан кейін, облыстық маңызы 

бар қалалар, ауылдар, қалалар,

ауылдық округтердің бюджеттері екі 

аптадан кешіктірілмей бекітіледі

Бюджетті бекіту
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25 желтоқсанынан кешiктiрмей бiрiншi тоқсанға арналған жергiлiктi 

қаржылық жоспар туралы шешiмi шығарылады. Осы қаржы жылының 

жергілікті бюджеті сол жылдың 1 наурызынан кешіктірілмей бекітілуге тиіс.  

 

Кесте 2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

бюджеттеріне түсетін түсімдер 
1 Салық түсімдері 

1.1 Төлем көзінен салық салынбайтын, табыс бойынша жеке табыс салығы;; 

1.2 Жеке тұлға мүлік салығы; 

1.3 Жеке және заңды тұлғалардың елді мекендеріндегі жер салығы; 

1.5 Жеке және заңды тұлғалардан көлік салығы; 

1.6 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру үшін өтем 

2 Салықтық емес түсімдер 

2.1 Әкімдер белгілеген айыппұлдар; 

2.2 Жеке және заңды тұлғалардың ерікті жарналары; 

2.3 ЖӨӨБ коммуналдық меншігінен түскен табыс; 

2.4 Өзгеде түсімдер 

3 Негізгі капиталды сату 

4 Аудандық бюджеттен трансферттер 

 

3. ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕССІНЕ ҚАЛАЙ ҚАТЫСУҒА БОЛАДЫ 

 

Жұртшылықтың қатысуы – шешім қабылдайтын азаматтар мен 

тұлғалар арасындағы осы шешімге қатысы бар адамдардың мүдделерін ескеру 

бойынша келісу процессі. 

Қоғам мен жергілікті деңгейдегі билік органдарының мүдделерін келісу 

механизмі болып жергілікті өзін-өзі басқару табылады, ол ҚР 

Конституциясының тұрғындардың жергілікті маңызы бар мәселелерді өз 

бетінше шешуді қамтамасыз ететін 89 бабымен айқындалған. Аталған баптың 

2 тармағына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқаруды жергілікті тұрғындар 

тікелей жүзеге асырады, сондай-ақ ол мәслихаттар және халық топтары 

жинақы тұратын аумақтарды қамтитын жергілікті қоғамдастықтардағы басқа 

да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылады. 

2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II «Жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан 

әрі – ЖМӨӨБ туралы ҚР Заңы) 2-1 тармағына сәйкес жергілікті өзін-өзі 

басқару облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық (селолық) округ, 

ауылдық (селолық) округтің құрамына кірмейтін кент пен ауыл (село) шегінде 

жергілікті қоғамдастық мүшелерімен жеке жүзеге асырылады. Бұл өңірлер 

әкімдері мемлекеттік бақсару функцияларымен қатар жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары функцияларын іске асырады. 
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Кесте 4. Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖӨӨБ туралы» заңының 39-2 бабымен жергілікті қоғамдастық 

мүшелерінің құқықтары мен міндеттері анықталған. Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, жергілікті қоғамдастық мүшесінің жергілікті өзін-өзі басқаруға 

қатысу құқықтарын шектеуге жол берілмейді және сот тәртібімен шағым 

жасалуы мүмкін. 

 

шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару 

жүзеге асырылатын, оның органдары 

құрылатын және жұмыс істейтін тиісті 

әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында 

тұратын тұрғындардың (жергілікті 

қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы 

(ЖМӨӨБ туралы ҚР Заңының 1 бабы, 6 тармағы) 

 

• - облыс 

• - аудан 

• - қала 

• - қаладағы аудан 

• - ауылдық (селолық) округ 

• - ауылдық (селолық) округтің 

құрамына кірмейтін кент пен 

ауыл (село) шегінде 
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Сурет 5. Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 

 
 

4. ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕССІНЕ АЗАМАТТАРДЫ 

ҚАТЫСТЫРУ ӘДІСТЕРІ 

Кесте 3. Шешім қабылдау процессіне азаматтарды қатыстыру әдістері 
Ақпараттандыру Консультация-

лар 

Қатыстыру Әріптестік Құзірет беру 

Қоғамдық 

қатысу мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Қоғамдық 

қатысу 

мақсаты 

Басқару органы 

тарапынан 

жүргізіліп жатқан 

саясат туралы 

азаматтарды 

қатыстырмай 

ақпараттандыру 

Кері байланыс, 

қабылданған 

шешімдер 

бойынша 

пікірлер алу 

Азаматтардың 

пікірін тіркеу, 

тұрғындарға 

жоспарланып 

отырған 

жұмыстарды 

жеткізу 

Шешімді 

жұртшылықпен 

талқылау және 

азаматтардың 

пікірін ескере 

отырып ең 

оңтайлысын 

таңдау 

Құзіреттерді 

беру 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Алынған 

міндеттемелер 

Жұртшылықтың 

назарына жеткізу 

Жұртшылықтың 

назарына 

жеткізу, 

тұрғындардың 

қажеттіліктері 

мен 

басымдықтарын 

анықтау 

Жұртшылықтың 

ұсыныстарын 

ескеру бойынша 

шаралар 

қабылдау 

міндеттемесі 

Қабылданып 

жатқан 

шешімдерде 

жұртшылықтың 

пікірі мен 

ұсыныстарын 

ескеру 

Жұртшылық 

шешімдерді 

іске асыруға 

тікелей 

қатысады 

•шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына,
нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге қатынасына, сеніміне, саяси партияларға және
қоғамдық бірлестіктерге тиесілігіне қарамастан тікелей, сондай-ақ жергілікті өзін-
өзі басқарудың сайланбалы органдары арқылы жергілікті өзін-өзі басқаруды
жүзеге асыруға;

•Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тәртіппен
сайланбалы жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға
сайлануға;

•жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жеке жүгінуге, сондай-ақ жеке және
ұжымдық өтініштер жолдауға;

•осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде
көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:

•Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;

•Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі ұлтаралық татулықты нығайтуға ықпал
етуге;

•мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салттары мен
дәстүрлеріне құрметпен қарауға және олардың дамуына ықпал етуге.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ:



14 

 

 

Сурет 6. Жергілікті қоғамдастық жиындары 
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Ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергілікті 

қоғамдастық жиындарын өткізуге жол беріледі. Ауыл, көше, көппәтерлі 

тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарында 

жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін өкілдер сайланады. 

Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті 

қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 

тұрғындары өкілдерінің санын айқындау тәртібін аудандық маңызы бар 

қалалардың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері әзірлейді және 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттары бекітеді. 

Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі тәртібін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Атап айтқанда, «Бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 

1106 қаулысымен. 

Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі 

тұрғын үй тұрғындары өкілдерінің саны ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 

тұрғындарына тең өкілдік ету қағидаты негізінде айқындалады. 

 

Сурет 7. Жергілікті қоғамдастық жиынын ұйымдастыру тәртібі   

 

 

Аудан әкімі 

(облыстық 

маңызы бар 

қаланың) 

Бастамашылар 

(жергілікті қоғамдастық 

мүшелерінің кемінде 10 пайызы) 

 осы аумақта 

тұратын 

 оған қатысуға 

құқығы бар 

 оны шақыру 

қажеттігі туралы 

өтінішке тегін, 

атын, әкесінің 

атын (ол болған 

жағдайда) және 

тұрғылықты 

жерін көрсете 

отырып, қол 
қойған 

  

Өтініш 

Оң шешім 

Аудандық маңызы бар 

қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауылдық округтің әкімі 

Өз бетімен 

шақырады 

Ұйымдастырады 

Жергілікті 

қоғамдастық 

жиыны 

Жергілікті қоғамдастықтың 

халқы 

Жергілікті қоғамдастық 

жиналысының шақырылу 

уақыты, орны және 

талқыланатын мәселелер 
туралы БАҚ арқылы 

немесе өзге де тәсілдермен 

хабардар етіледі 

Өткізу күнге дейін 

күнтізбелік он 

күннен 

кешіктірмей 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001106#z5
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Жергілікті қоғамдастық жиыны оған жергілікті қоғамдастық 

мүшелерінің кемінде он пайызы қатысқан жағдайда өтті деп есептеледі. 

Жергілікті қоғамдастық жиын өкілдерінің қатысуымен өткізілген жағдайда, 

жергілікті қоғамдастық жиыны оған ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй 

тұрғындарының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарында сайланған 

өкілдердің жалпы санының кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп 

есептеледі. 

 

Жергілікті қоғамдастық жиналысын аудандық маңызы бар қала, 

ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерінің өздері шақыруы мүмкін немесе 

жиналыс мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы бойынша 

шақырылуы мүмкін. 

Жергiлiктi қоғамдастық жиынының бастамашылары тиісті аудан 

(облыстық маңызы бар қала) әкiміне жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткізу 

туралы өтініш жасауға міндетті. 

Тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмінің оң шешімі 

алынғаннан кейін жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткізуге болады. 



17 

 

 

Сурет 8. Жергілікті қоғамдастық жиналысы 

 

 

Жергілікті қоғамдастық жиналысы оған жергілікті қоғамдастық жиыны 

жіберген мүшелердің кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп 

есептеледі. 

Жергілікті қоғамдастық жиынын немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері 

немесе олар уәкілеттік берген тұлға ашады. 
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Жергілікті қоғамдастық жиынын немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысын жүргізу үшін ашық дауыс беру арқылы жергілікті қоғамдастық 

жиынының немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының төрағасы мен 

хатшысы сайланады. Күн тәртібін жергілікті қоғамдастық жиыны немесе 

жергілікті қоғамдастық жиналысы бекітеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысында хаттама жүргізіледі. 

Хаттамаға жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті 

қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды және ол тиісті 

аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне беріледі. 

Жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысының шешімі, егер оған жергілікті қоғамдастық жиынына немесе 

жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысушылардың жартысынан 

астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Аудандық маңызы бар 

қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері жергілікті қоғамдастық жиынының 

немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімімен келіспейтінін 

білдіруге құқылы, бұл осындай келіспеушілікті туғызған мәселелерді 

қайтадан талқылау арқылы шешіледі. 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің 

келіспеушілігін туғызған мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, 

мәселені жоғары тұрған әкім тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының отырысында оны алдын ала талқылағаннан кейін шешеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысында қабылданған шешімдер аудандық маңызы бар қала, ауыл, 

кент, ауылдық округ әкімдерінің міндетті түрде қарауына жатады. 

Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары, 

лауазымды адамдар өз құзыреті шегінде жергілікті қоғамдастық жиынында 

немесе жергілікті қоғамдастық жиналысында қабылданған және аудандық 

маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері мақұлдаған 

шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 

Жергілікті қоғамдастық жиынында немесе жергілікті қоғамдастық 

жиналысында қабылданған шешімдер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

немесе өзге де тәсілдермен таратылады. Қажет болған жағдайда жергілікті 

қоғамдастық жиыны немесе жергілікті қоғамдастық жиналысы шешімінің 

қорытындылары бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімдері шешім қабылдайды. 

 

Қоғамдық тыңдау  

Жергілікті деңгейдегі қоғамдық қатысудың тағы әдісі ретінде қоғамдық 

тыңдаулар жатады. «Жергілікті өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңының 13-

бабында тұрақты комиссиялар өз бастамасы бойынша немесе мәслихат 

шешiмi бойынша қоғамдық тыңдауларды өткiзуге болатындығы 

белгіленген. Қоғамдық тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, өзiн-

өзi басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң, 
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азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтiлген отырыстары 

түрiнде тұрақты комиссияның қарауына жататын мейлiнше маңызды және 

қоғамдық мәнi бар мәселелердi талқылау мақсатында өткiзiледi. Тұрақты 

комитеттерде қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртiбi мәслихат регламентiнде 

белгiленедi.   

 

Мониторинг және бағалау  

Мониторинг және бағалау шешім қабылдау мен көзделген мақсат-

міндеттерге қол жеткізу деңгейін анықтау құралы болып табылады. 

Жергілікті өзін-өзі басқару туралы Заңның 39-3 бабының 4 тармағымен 

жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет 

қаражаттарының және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерінің 

пайдаланылуы туралы ақпаратты жинау, жүйелендіру, талдау және жинақтау 

мақсатында мониторинг жүргізу белгіленген.  

Мониторингті жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері 

жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және 

жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін пайдаланудың жоспарланған 

және қол жеткізілген нәтижелерін салыстыру арқылы жарты жылда бір рет 

жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда жергілікті қоғамдастық 

жиналысының шешімімен кезектен тыс мониторинг жүргізілуі мүмкін. 

Жергілікті қоғамдастық комиссиясы жергілікті маңызы бар 

мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатын және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздерін пайдалануының тиімділігін бағалау мақсатында 

мониторинг жүргізу үшін мамандар тартуға құқылы. 

Мониторинг жүргізу бойынша әдіснамалық және әдістемелік 

басшылықты бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган 

қамтамасыз етеді, атап айтқанда «Жергілікті маңызы бар мәселелерді 

шешуге және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет 

қаражатын пайдалануға мониторинг жүргізу әдістемесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 

405 бұйрығымен (бұдан әрі - ҚРҚМБ). 

ҚМ Бұйрығына сәйкес жергілікті қоғамдастық комиссия 

мүшелері қол қойған мониторинг нәтижелері туралы есеп жергілікті 

қоғамдастық жиналысының талқылауына шығарылады. 

Мониторинг нәтижелері туралы есепті талқылау қорытындылары 

бойынша жергілікті қоғамдастық жиналысы тиісті хаттамамен ресімделетін 

жергілікті маңызы бар мәселелердің шешімдеріне және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын тиімді пайдалану 

бойынша ұсынымдар қабылдайды. 

Хаттамаға жергілікті қоғамдастық жиналысының төрағасы мен 

хатшысы қол қояды және аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауыл округінің әкіміне жіберіледі. 

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын тиімді пайдалану 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1351
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1320008762#z6
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бойынша ұсынымдарды аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауыл округінің әкімі қарайды және жергілікті қоғамдастық жиналысының 

талқылауына шығарылады. 

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі әкімінің 

ұсынған қорытындысы және жергілікті қоғамдастық жиналысының берген 

ұсынымдары тиісті жергілікті бюджеттерді және ақшаның түсімдері мен 

шығыстарын қалыптастыру және нақтылау кезінде есепке алынады. 
 

Кесте 4. Жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет 

қаражатын пайдалануға мониторинг жүргізу тәртібі мен мерзімдері 

 

№ Іс-әрекет Мерзімі  

1 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауыл округі әкімдігінің аппараты жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет 

қаражатын пайдалану нәтижелері жайлы есеп 

жасайды 

 

есепті кезеңнен кейінгі 

айдың 5-не дейінгі 

 

2 Жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне 

бөлінген бюджет қаражатын пайдалану нәтижелері 

жайлы есеп жергілікті қоғамдастық комиссиясының 

мүшелеріне ұсынылады 

есепті кезеңнен кейінгі 

айдың 10-на дейінгі 

мерзімде 

3 Жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері 

аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 

ауыл округі әкімдігінің аппараты ұсынған жергілікті 

маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджеттік 

қаражаттарды пайдалану талдауының нәтижелері мен 

жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздерін қарап, 

солардың негізінде мониторинг нәтижелері жайлы 

есеп жасайды 

жартыжылдық және есепті 

жыл қорытындысы-мен 

есепті кезеңнен кейінгі 

айдың 15-і күніне дейінгі 

мерзімде 

4 Жергілікті қоғамдастық комиссиясының мүшелері 

қол қойған мониторинг нәтижелері жайлы есеп 

жергілікті қоғамдастықтың жиналысының 

талқылауына шығарылады 

есепті кезеңнен кейінгі 

айдың 20-на дейінгі 

мерзімде 

5 Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген 

бюджеттік қаражаттарды және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың кіріс көздерін тиімді пайдалану жөніндегі 

ұсынымдар аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 

кенттің, ауыл округі әкімімен қаралып, негізделген 

қорытындымен бірге жергілікті қоғамдастықтың 

кезекте жиналысына шығарылады 

есепті кезеңнен кейінгі 

айдың 25-не дейінгі 

мерзімде 
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5. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоғамдық кеңестер – Қазақстан Республикасының Президентіне 

тікелей бағынысты және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті 

мемлекеттік басқару органдары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша 

құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы органдар. 

Азаматтық қоғамның қоғамдық маңызды мәселелер бойынша пікірін 

білдіру қоғамдық кеңестер қызметінің мақсаты болып табылады. 

 
Қоғамдық кеңестерді қалыптастыру тәртібі 

Жұмыс тобы қоғамдық кеңестердің құрамын мемлекеттік органдардың, 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдері арасынан және конкурстық 

негізде – коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мен азаматтардан 

қалыптастырады. 

МІНДЕТТЕРІ

Азаматтық қоғамның
мүдделерін білдіру және
республикалық және
жергілікті деңгейлерде
шешімдерді талқылау
мен қабылдау кезінде
жұртшылықтың пікірін
ескеру

Орталық және жергілікті
атқарушы органдар мен
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының азаматтық
қоғаммен өзара іс-қимыл
жасауын дамыту

Қоғамдық бақылауды
ұйымдастыру мен орталық
және жергілікті атқарушы
органдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдары
қызметінің ашықтығын
қамтамасыз ету болып
табылады
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Қоғамдық кеңестердің жаңа құрамын қалыптастыру рәсімі қоғамдық 

кеңестердің жұмыс істеп тұрған құрамының өкілеттіктер мерзімі өткенге дейін 

екі ай бұрын басталады.  

Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамы жұмыс тобымен 

белгіленеді: 

1) республикалық деңгейде: 

 министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын және есеп беретін органдар құратын қоғамдық кеңестерде – 

он бестен отыз мүшеге дейін; 

 квазимемлекеттік сектор субъектілері құратын қоғамдық кеңестерде – 

оннан он бес мүшеге дейін 

2) жергілікті деңгейде мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-

қимылы саласындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық 

атқарушы орган қоғамдық кеңестер қызметінің мәселелері жөніндегі уәкілетті 

органның ұсынысымен  

Коммерциялық емес ұйым болып табылатын бір заңды тұлғадан 

Қоғамдық кеңеске бір ғана өкіл сайлана алады. 

 

Республикалық деңгейдегі қоғамдық кеңестерді қалыптастыру кезінде 

сол бір адам бір Қоғамдық кеңестің ғана мүшесі болып сайлана алады. 

 

Сол бір адам қатарынан екі реттен артық Қоғамдық кеңестің мүшесі 

болып сайлана алмайды. 

 

Қоғамдық бақылау 

Қоғамдық бақылау субъектілерінің қоғамдық мониторинг, қоғамдық 

тыңдау, қоғамдық сараптама және мемлекеттік орган, квазимемлекеттік 

сектор субъектісі жұмысының нәтижелері туралы есепті тыңдау 

нысандарында жүзеге асырылатын, қоғамдық мүдделерді қорғауға 

бағытталған қызметі қоғамдық бақылау деп түсініледі. 

Республикалық және жергілікті деңгейлердегі мемлекеттік органдар 

мен олардың лауазымды адамдарының қызметі, сондай-ақ квазимемлекеттік 

сектор субъектілерінің қызметі қоғамдық бақылау объектісі болып 

табылады. 

Қоғамдық кеңестер, сондай-ақ қоғамдық кеңестердің тапсырмасы 

бойынша коммерциялық емес ұйымдар, азаматтар қоғамдық бақылау 

субъектісі болып табылады. 

 

Қоғамдық кеңестердің өкілеттіктеріне мыналар жатады 

 бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының 

жобаларын және орындалуын, стратегиялық жоспарлардың немесе 

аумақтарды дамыту бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік 
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бағдарламалардың, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар 

жоспарларының жобаларын талқылау; 

 атқарушы органдардың нысаналы индикаторларға қол жеткізуі туралы 

есептерін талқылау; 

 бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске 

асырылуы туралы, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының 

орындалуы туралы, қайырымдылықтан түсетін ақшаның түсуі мен 

жұмсалуы туралы есептерін талқылау; 

 квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, мемлекеттік 

кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларының іске 

асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есептерді талқылау; 

 "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты 

нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және талқылауға 

қатысу; 

 Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережеге сәйкес мемлекеттік 

қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларының сақталуын қоса алғанда, 

мемлекеттік органның немесе өңірдің тиісті қызмет саласының қоғамдық 

маңызы бар мәселелері бойынша, оның ішінде мемлекеттік басқаруды 

жетілдіру және мемлекеттік аппараттың ашық жұмысын ұйымдастыру 

мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын қарау; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

әзірлеу және оларды мемлекеттік органдарға енгізу; 

 Қоғамдық кеңес туралы ережені бекіту; 

 қоғамдық бақылауды осы Заңда көзделген нысандарда жүзеге асыру; 

 қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру; 

 жергілікті мемлекеттік басқару органдарының Қазақстан 

Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын реттеу 

мәселелері жөніндегі жұмысына қатысу; 

 "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органның өңірлік 

маңызы бар индустриялық аймақты құру туралы шешімінің жобасын 

қарау; 

 мемлекеттік құпияларды не Қазақстан Республикасының заңдарымен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, жергілікті 

деңгейде заңдылықты қамтамасыз ету және адам мен азаматтың 

құқықтарын және бостандықтарын сақтау мәселелері бойынша тиісті 

әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде құқық қорғау органдары 

басшыларының ақпаратын тыңдау 

 

 



АЛМАТЫ Қ, ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІ ӨЗ ӨКІЛЕТТІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША МЫСАЛ  
Қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша ақпарат  

№ 

 

Қоғамдық 

кеңес 

Сан

ы 

Тақырыбы Қоғамдық 

мониторингке 

кім қатысты  

Қоғамдық 

мониторингті 

жүргізу нәтижесінде 

қандай ұсыныстар 

әзірленді  

 

Қоғамдық 

мониторинг 

нәтижесі қалай 

жарияланды 

 

Қоғамдық 

мониторинг 

нәтижесі 

(мемлекеттік 

органдар 

қандай 

шешімдер 

қабылдады) 

Сәуір 

1. Алматы қ.  

қоғамдық кеңесі 

4 Қала объектілерінің 

қолжетімділігіне үздіксіз 

мониторинг  

 

Инкарбеков У.А., 

Аманбаев А.А. 

Ұсыныстар 

Алматы қ. еңбек, 

әлеуметтік қорғау 

және миграция 

департментіне 

жолданды 

http://almatykenes.kz/ 

https://www.facebook. 

com/almatykenes/ 

Қоғамдық кеңестің 

орындауында және 

бақылауында 

 

2.   Алматы қ. бойынша 

балаларға және 

жастарға спорттық 

секциялардың 

қолжетімділігіне 

мониторинг жүргізу 

 

Сагымбекова М.М., 

Бабамуратов Д.А., 

Бейсенбаев Е. 

Ұсыныстар 26.04.2019ж. 

өткен қоғамдық тыңдау 

барысында айтылды 

және резолюцияға 

қсылып, құзыретті 

мемлекеттік органға 

жолданды  

http://almatykenes.kz/ 

https://www.facebook. 

com/almatykenes/ 

Қоғамдық кеңестің 

орындауында және 

бақылауында 

 

 

3. 
  

«Южный» 
саябағының жөндеу 

жұмыстарына 
мониторинг жүргізу 

Смайлов Е.В., 
Тажибекова Ж.К., 
Пономарев С.М., 
 

Өкілдер: 
«Алматы қ. жасыл 
экономика 
басқармасы 

9 мамырдан кейін, 
қоғамдық кеңес, 
жасыл экономика 
басқармасы және 
саябақ 
қорғаушыларымен 
үщ жақты кездесу 
өтеді  

http://almatykenes.kz/ 
https://www.facebook. 

com/almatykenes/ 

Қоғамдық кеңестің 

орындауында және 

бақылауында 

 

http://almatykenes.kz/
http://almatykenes.kz/
http://almatykenes.kz/
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4.   «Көктемгі тазалау» 
акиясы 

Шибутов М.М. Ұсыныстар Алматы қ. 
аудандық 

әкімдіктеріне 
жолданды  

http://almatykenes.kz/ 
 
https://www.facebook. 
com/almatykenes/ 

Жауап алынды, 
барлық 

бұзушылықтар 
жойылды, 
ұсыныстар 
бақылауға 
алынып, 

«Алматы-2020» 
даму жоспарына 

енгізілді  

Мамыр  

1. Алматы қ. 

қоғамдық кеңесі 
2 «Южный» саябағына 

қоғамдық 
мониторинг жүргізу 

 

Пономарев С.М., 
Алматы қ., жасыл 

экономика 
басқармасы 

басшысының 
орынбасары 
Темешев А.,  
бас мердігер 
Жунисбаев Е. 

Ұсыныстар «Хабар 24» 
телеканалында 

айтылды  
 

http://almatykenes.kz/ 
https://www.facebook. 

com/almatykenes/ 
https://24.kz/ru/news/so 

cial/item/315853- 

almatintsy-nedovolny- 

khodom-rekonstruktsii- 

parka-yuzhnyj 

25.07.2019ж. дейін 
бұзушылықтарды 

жою және 
саябақтың жөндеу 

жұмыстарын 
бітіру бойынша 

ұсыныстар 
әзірленді   

 
 

2   Көп балалы 
аналардың Алматы қ. 
білім басқармасының 
өкілдерімен кездесуі 

 

Білім 
басқармасының 

басшысы 
Ходжаберегнова 

Г.М, 
Мамандар УО, 
Кобеева А.О, 
Жандай Сана, 
Умираева З.А., 
Байсакова ЗМ, 

 

Көп балалы жанұядан 
шыққан балаларды 

тегін ыстық тамақпен, 
мектеп фомасымен, 

жазғы балалар 
легерімен қамтамасыз 

етуге көңіл бөлу  
 

- Үздіксіз 
мониторингке 

көпбалалы аналар 
жұмылдырылған  
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6. ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ ПРОЦЕССІНЕ ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ 

ҚАТЫСТЫРУДЫҢ МЫСАЛДАРЫ 
 

СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылындағы ауылдық бюджетіне және 

мемлекеттік сатып алуға мониторинг жүргізу 
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СҚО, Қызылжар ауданына қарасты Бескөл ауылының қажеттілікке бағалау 

жүргізу арқылы проблемалық мәселелерін анықтау 
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Алматы облысының Іле ауданының азаматтарды шешім қабылдау 

процессіне тарту бойынша тәжірибесі 
Іле ауданы 11 ауылдық және кенттік округтерге біріктірілген 34 елді 

мекеннен тұрады. Тұрғындар саны - 191 700 адам. 

Қоғамдық кеңестерді құру идеясы тұрғындарды қатыстыру және оларды 

жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге тарту қажеттілігінен туындаған. 

Біріншіден, тұрғындарды санитарлық жағдай және аумақтарды 

абаттандыру мәселелерін шешуге тарту қажет болған. 

Екіншіден, ауылдарды абаттандыру, әлеуметтік нысандардың құрылысын 

салу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға бақылау жүргізу керек болған. 

Үшіншіден, бұл тұрғындардың өздерінің әл-ауқаты пен өмірлерінің сапасы 

үшін жауапкершілікті арттыруға әкелуі қажет еді.  

Осылайша, Қоғамдық кеңестерді құрудың мақсаты айқындалды – 

жергілікті деңгейде азаматтық бастама мен әріптестікті нығайту, жергілікті өмір 

сапасын дамыту үшін азаматтық белсенділік пен жауапкершілікті арттыру. 

Тұрғындармен жүргізілген көптеген консультациялар нәтижесінде Іле 

ауданының 11 ауылдық округі 47 микручаскеге бөлінген. Мысалы, тұрғындар 

саны 40 мыңнан асатын ірі елді мекенде 6 микроучаске белгіленген. Аудандық 

мәслихаттың қатысуымен әрбір микроучаскеде тұрғындармен кездесулер 

өткізіліп, онда жұртшылық кеңестерін дамыту және тұрғындардың белсенді 

қатысулары жайлы түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Кеңеске тұрғындар 

санына қарай 5-9 адамнан сайлау жөнінде шешім қабылданған. Жұртшылық 

кеңестерінің жұмысына барлығы 157 адам – 110 мүше мен 47 төраға 

жұмылдырылған. Содан соң жалпы жиналыста Жұртшылық кеңесінің Ережесін 

бекітіп, онда төрағалардың құзіреттері анықталған. Екінші кезеңде Жұртшылық 

кеңесінің әрбір төрағасы өз микроучаскесінде кездесулер өткізіп, онда белсенді 

адамдар қатарынан көше, үй жетекшілерін сайлаған. Үшінші кезеңде көше 

жетекшілері үй тұрғындарының санағын жүргізген. Сөйтіп, ауылда 

микроучаскенің картасы немесе паспорты жасалған (тұрғындар саны, жасы, 

жынысы. Әлеуметтік мәртебесі). Жұртшылық кеңестерінің қызметіне Іле 

ауданының мәслихаты қолдау көрсетеді. 

Келесі кезең – ауылдық округ әкімдері мен жұртшылық кеңестері 

төрағаларын оқыту. Ол жергілікті өзін-өзі басқару мәселелеріне арналған 

конференциялар, семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдерден, тәжірибе 

алмасу үшін көрмелерден және конкурстардан тұрады.  

Жұртшылық кеңестерінің рөлі – азаматтар мен мемлекеттік органдардың 

қарым-қатынасы арасындағы «айырмашылықтар» мен проблемаларды көрсету, 

азаматтық қоғамның атынан қызмет пен саясатқа азаматтық бақылау жүргізу 

және мемлекеттік органдармен бірлесіп азаматтық құқықтарды іске асыру 

жөніндегі мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін механизмдерді құру.  
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Қосымша 1 

 

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің     

2013 жылғы 26 тамыздағы  

№ 405 бұйрығына    

қосымша       

Нысан 

 

20__ жылғы 1_____________ 

Жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген 

бюджет қаражатын пайдалану нәтижелері туралы есеп 

Мемлекеттік мекеменің атауы _________________________________________ 

Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық ______________________ 

Бірлік. өлшемдер: мың теңге 

Атауы 

Жол-

дың 

коды 

Бір 

жылға 

бекі-

тілген 

жоспа

р 

Бір 

жылға 

нақты-

ланған 

жоспар 

Жарт

ы 

жылғ

а 

жоспа

р 

Іс 

жүзін

де 

орын-

далуы 

Нақты

-

ланған 

жоспа

р-ға 

орын-

далуы 

% 

(б.6/б.

4) 

х100 

Жарт

ы 

жыл-

дық 

жоспа

р-ға 

орын-

далуы 

% 

(б.6/б.

5) 

х100 

Нақты

-

ланған 

жос-

парға 

орын-

далма

у 

сомас

ы (б.6-

б.4) 

Жарт

ы 

жыл-

дық 

жос-

парға 

орын-

далма

у 

сомас

ы (б.6-

б.5) 

Ақша 

түсім-

дері 

мен 

шығы

с-тары 

жоспа

рының 

орын-

далма

у 

себеп-

тері 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Барлық 

жылдың 

басына 

ақшалар 

қалдығы 

010          

Есепті 

кезеңнің 

түсімдері, 

барлығы 

(021-025 

жолдар 

сомасы) 

020          

Оның 

ішінде 
          

аудандық 

маңызы 

бар 

қаланың, 

021          
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ауылдың, 

кенттің, 

ауыл 

округі 

әкімдерінің 

басқаруын

да тұрған 

мемлекетті

к мүлікті 

мүліктік 

жалдаудан 

(жалға 

алуда) 

түскен 

түсімдер 

сыртқы 

(көрнекі) 

жарнама 

орналастыр

у үшін 

төлем 

022          

Әкімшілік 

құқық 

бұзушылық 

туралы 

Қазақстан 

Республика

сы 

Кодексінің 

165, 300, 

311 және 

387-

баптарынд

а көзделген 

әкімшілік 

құқық 

бұзғаны 

үшін 

аудандық 

маңызы 

бар 

қаланың, 

ауылдың, 

кенттің, 

ауыл 

округінің 

әкімдері 

өндіріп 

алатын 

023          
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айыппұлда

р 

Жеке және 

заңды 

тұлғаларды

ң ерікті 

жарналары 

024          

өзге 025          

Жиыны 030          

Шығыста

р - 

барлығы 

050          

Оның 

ішінде, 

шығыстард

ың 

бағыттары 

бойынша: 

          

Есепті 

кезеңнің 

соңында 

қалған 

ақша 

қалдығы - 

барлығы 

100          

 

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 

кенттің, ауыл округінің әкімі __________ ________________ 
                                   (қолы)        (Т.А.Ә.) 

Қаржы қызметінің басшысы      ___________ __________________  

                                   (қолы)        (Т.А.Ә.) 

Күні _____ж. «__»____________ 
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Қосымша 2 

 
Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 7 тамыздағы 

№ 295 бұйрығымен 

бекітілген 

Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламенті 

1-тарау. Жалпы ережелер 

    1. Осы Жергілікті қоғамдастық жиналысының үлгі регламенті (бұдан әрі – Үлгі 

регламент) "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі 

– Заң) 39-3-бабының 3-1-тармағына сәйкес әзірленді. 

      2. Осы Үлгі регламентте қолданылатын негізгі ұғымдар: 

      - жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге 

асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік-аумақтық 

бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) 

жиынтығы; 

      - жергілікті қоғамдастық жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) – жергілікті қоғамдастық 

жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілдерінің Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы 

мәселелерді шешуге қатысуы; 

      - жергілікті маңызы бар мәселелер – реттелуі Заңға және Қазақстан Республикасының 

өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс тұрғындарының 

басым бөлігінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты облыс, 

аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент 

пен ауыл қызметінің мәселелері; 

      - жергілікті өзін-өзі басқару – халық тікелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар 

және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын Заңда, 

өзге де нормативтік құқықтық актілерде айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы бар 

мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет; 

      - жергілікті қоғамдастық жиналысының мүшесі – Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы 

мәселелерді шешуге жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық 

өкілі. 

      3. Жиналыс регламентін аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты бекітеді. 
 

2-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысына шақыруды жүргізу тәртібі 

      4. Жиналыс жергілікті маңызы бар ағымдағы мына мәселелер: 

бағдарламалық құжаттардың, жергілікті қоғамдастықты дамыту 

бағдарламаларының жобаларын талқылау және қарау; 

- аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ (бұдан әрі – ауылдық 

округ) бюджетінің жобасын және бюджеттің атқарылуы туралы есепті келісу; 

- ауылдық округ әкімі аппаратының ауылдық округтің коммуналдық меншігін 

(жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігін) басқару жөніндегі 

шешімдерін келісу; 

 бюджетің атқарылуын мониторингтеу мақсатында жиналысқа қатысушылар қатарынан 

жергілікті қоғамдастық комиссиясын құру; 

 ауылдық округ бюджетінің атқарылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы 

есепті тыңдау және талқылау; 

 ауылдық округтің коммуналдық мүлкін иеліктен шығаруды келісу; 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000148_#z653
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 жергілікті қоғамдастықтың өзекті мәселелерін, азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын талқылау; 

 ауылдық округ әкімін сайлауды өткізуге аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатына 

одан әрі ұсыну үшін ауылдық округ әкімінің қызметіне аудан (облыстық маңызы бар қала) 

әкімі ұсынған кандидатураларды келісу; 

 ауылдық округтің әкімін лауазымынан босату туралы мәселеге бастамашылық жасау; 

 жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақтарда орналасқан 

мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың басшыларын тағайындау бойынша ұсыныстар 

енгізу; 

 жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері бойынша өткізіледі. 

           5. Жиналысты ауылдық округ әкiмі дербес не ол жергілікті қоғамдастық жиыны (бұдан әрі 

– жиналыс мүшелері) өкілеттік берген, жиналыс мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы 

бойынша, бірақ тоқсанына кемінде бір рет шақырылуы мүмкін. 

         Жиналыстың бастамашылары күн тәртібін көрсете отырып, әкімге ерікті нысанда жазбаша 

өтінішпен жүгінеді. 

       Әкім үш жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішті қарайды және шақырылымның орны мен 

уақытын көрсете отырып, жиналысты шақыру туралы шешім қабылдайды. 

       6. Жиналысқа шақыру уақыты, шақырылым орны және талқыланатын мәселелер туралы 

жиналыстың мүшелері жиналыс өткізілгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей бұқаралық 

ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тәсілдермен хабардар етіледі. 

Әкім аппараты жиналыстың қарауына енгізілетін мәселелер бойынша қажетті 

материалдарды жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында жиналыстың мүшелеріне 

және әкімге жиналысқа шақырғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірмей ұсынады. 

      7. Жиналысты шақыру алдында әкім аппараты жиналысқа қатысушы мүшелерді тіркеуді 

өткізеді, оның нәтижесін әкім немесе жиналысты шақыру басталғаннан бұрын ол уәкілеттік 

берген адам жариялайды және жиналыстың хаттамасына шақыруды өткізу орны мен уақытын 

көрсете отырып енгізеді. 

       Жиналысты шақыру оған жиналыс мүшелерінің кемiнде жартысы қатысқан кезде өтті деп 

есептеледі. 

       8. Жиналысты шақыруды әкім немесе ол уәкілеттік берген адам ашады. 

      Жиналысты шақыруды жүргізу үшін ашық дауыс беру арқылы жиналыстың төрағасы мен 

хатшысы сайланады. 

       9. Жиналыстың күн тәртібін ауылдық округ әкімінің аппараты жиналыс мүшелері, тиісті 

аумақтың әкімі енгізген ұсыныстар негізінде қалыптастырады. 

       Күн тәртібіне өткен жиналыстарды шақыруда қабылданған шешімдер барысы және 

(немесе) орындалуы туралы мәселелер қосылады. 

       Жиналысты шақырудың күн тәртібі оны талқылау кезінде толықтырылуы және өзгертілуі 

мүмкін. 

       Жиналысты шақырудың күн тәртібін жиналыс бекітеді. 

       Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру жеке өткізіледі. Егер оған жиналыс 

мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, мәселе күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі. 

       10. Жиналысты шақыруға олардың мәселелері онда қаралатын аудан (облыстық маңызы 

бар қала) мәслихатының депутаттары, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі аппаратының, 

мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардың өкілдері 

шақырылуы мүмкін. Сондай-ақ жиналысты шақыруға бұқаралық ақпарат құралдары мен 

қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің қатыса алады. 

       Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шақырылған адамдар жиналыстың мүшелері 

болып табылмайды және шешімдерді қабылдау кезінде дауыс беруге қатыспайды. 

       11. Жиналысты шақыруларда баяндамалар, қосымша баяндамалар, жарыссөзде сөйлеу 

үшін және жиналысқа шақыруды өткізу тәртібі бойынша сөз сөйлеу регламентін төраға 

айқындайды. Баяндамашылар мен қосымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап беру үшін уақыт 

бөлінеді. Егер сөз сөйлеуші бөлінген уақыттан асып кетсе, жиналыс төрағасы оның сөзін 

тоқтатады немесе шақырылымға қатысып отырған жиналыс мүшелерінің көпшілігінің 

келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзартады. 
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       Жиналыс мүшесі бір мәселе бойынша екі реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөздердегі 

жиналыс мүшелерінің сауалдары, түсіндіру және сұрақтарға жауап беру үшін сөйлеулері сөз 

сөйлеу деп есептелмейді. Баяндамашыларға сұрақтар жазбаша немесе ауызша түрде қойылады. 

Жазбаша сұрақтар жиналыс төрағасына беріледі және жиналыс шақырылымында жарияланады. 

       Жиналыс төрағасы өз бастамасы бойынша немесе жиналыс мүшелерінің дәлелді 

ұсыныстары бойынша үзілістер жариялай алады. 

       Жиналыстың соңында жиналыстың мүшелеріне қысқа мәлімдемелер немесе хабарламалар 

жасау үшін уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз болмайды. 

 

3-тарау. Жергілікті қоғамдастық жиналысының шешімдер қабылдау тәртібі 
      12. Жиналыс өзінің құзіреті шеңберінде шақырылымға қатысушы жиналыс мүшелерінің 

көпшілік дауысымен шешім қабылдайды. 

      Дауыстар тең болған жағдайда, жиналыстың төрағасы шешуші дауыс беру құқығын 

пайдаланады. 

       Жиналыстың шешімі хаттамамен ресімделеді, онда: 

      1) жиналыстың өткізілген күні мен орны; 

       2) жиналыс мүшелерінің саны және тізімі; 

       3) өзге де қатысушылардың саны және олардың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған 

жағдайда) көрсетілген тізім; 

       4) жиналыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда); 

       5) күн тәртібі, сөйленген сөздердің қысқаша мазмұны және қабылданған шешімдер 

көрсетіледі. 

       Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды және екі жұмыс күн ішінде 

ауылдық округ әкіміне беріледі. 

       13. Жиналыста қабылданған шешімдерді ауылдық округ әкімі бес жұмыс күні мерзімінде 

қарайды. 

      Әкімдер жергілікті қоғамдастық жиналысының шешіміне келіспеушілігін білдіруге 

құқылы, осындай келіспеушілік тудырған мәселелер Үлгі регламентінің 2-тарауында көзделген 

тәртіпте қайта талқылау жолымен шешіледі. 

       Ауылдық округ әкімінің келіспеушілігін тудырған мәселелерді шешу мүмкін болмаған 

жағдайда, мәселені жоғары тұрған әкім тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

отырысында алдын ала талқылаудан соң шешеді. 

       14. Ауылдық округ әкімі аппараты ауылдық округ әкімнің жиналыс шешімдерін қарау 

нәтижелерін бес жұмыс күн ішінде жиналыстың мүшелеріне жеткізеді. 

       15. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары, лауазымды адамдар 

өкілеттіктері шегінде жиналысты шақыруда қабылданған және ауылдық округ әкімі мақұлдаған 

шешімдердің орындалуын қамтамасыз етеді. 

       16. Жиналысты шақыруда қабылданған шешімдерді ауылдық округ әкімінің аппараты 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен таратады. 

 

4-тарау. Жергілікті қоғамдыстық жиналысы шешімдерінің орындалуын бақылау 
      17. Жиналыста жүйелі түрде жиналыстың шешімдерін орындауға жауапты адамдардың 

ақпараттары тыңдалады. 

       18. Шешімдерді орындамаған немесе сапасыз орындаған жағдайда, тиісті ақпарат 

хаттамаға енгізіледі, оны жиналыстың төрағасы аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне немесе 

жиналыстың шешімін орындауға жауапты лауазымды адамның жоғары тұрған басшыларына 

жолдайды. 

       Қабылданған шешімдер қайта орындалмаған немесе сапасыз орындалған жағдайда, 

жиналыс аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі немесе тиісті лауазымды адамдардың жоғары 

тұрған басшылары алдында лауазымды адамдардың жауаптылығы туралы мәселеге 

бастамашылық жасайды. 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015630#z25
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МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ АЗАМАТТЫҚ АЛЬЯНСЫ ЖАЙЛЫ 

 

Аймағымыздағы азаматтық қоғам құрылымдарын демократия 

идеяларын нығайту және тереңдету мақсатында біріктіру, азаматтық 

қоғамның бизнеспен, билікпен сұхбаттасу мәдениетін қалыптастыру үшін 

құрылған «Маңғыстау облыстық Азаматтық Альянсы» заңды тұлғалар 

бірлестігі өз қызметін бастағанына 10 жылдан асты. 

Азаматтық Альянс 10 жылда облыс көлемінде азаматтық бастамаларға 

қолдау көрсетіп ҮЕҰ ашылуына ықпал етіп, 50 – ден астам ҮЕҰ біріктіреді.  

Азаматтық Альянс өз қызметінің негізгі 2 құрамдас бөлігі – азаматтық 

қоғам институтын дамыту және оларды біріктіру, қоғамның билікпен, 

бизнеспен сұхбаттасу мәдениетін қалыптастыру және ынтымақтастықты 

нығайту салаларын берік ұстанып келеді, және ол ұйымның мықты бағыты 

болып табылады. 

 

Ұйым миссиясы 

Қоғамдық сұхбатты нығайта және қалыптастыра отырып, азаматтық 

қоғам институттарын дамытуға атсалысу 

 

 

Байланыс мәліметтері: 

 
 

Ақтау, 34 шағын ауданы, 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы» 
ғимараты, 2 қабат, 35 офис 

 

 

gamo_aktau@mail.ru, 

camokz.05@gmail.com;   
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