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Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Салауат» Шығыс Қазақстан 

облыстық жастар қоғамдық бірлестігі 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға  

ӨТІНІШ 

 

Осы өтінішті бере отырып «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық 

бірлестігі (ұйымның толық атауын көрсету) (ары қарай – өтініш беруші) саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық ақтау арқылы Қазақстан тәуелсіздігін танымал ету мақсатында. Тарихи-мәдени 

мұраны қорғау №9 «Тарих ақтаңдақтары» саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 

жобасы», (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.  

 

 

 

 

Атқарушы Директоры  _________________ Каирбекулы Айдын  

 

 

 

Толтырған күні «01» шілде 2021 жыл 

 

Байланыс тел: +7 705 465 55 06 

 

  



 

  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 

«Салауат» Шығыс Қазақстан 

облыстық жастар қоғамдық 

бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) «02» наурыз 2005 жыл 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 050340015245 

4 Нақты мекенжайы ШҚО, Семей қаласы, 

Бауыржан Момышұлы көшесі, 

21 үй  

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Жастар мен әлеуметтік әлсіз 

және қоғамның мұқтаж 

топтары, ҮЕҰ мүшелері 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Каирбекулы Айдын,  

ұйым атқарушы директоры, 

тел.: +77054655506, 

e.mail: kairbekuly@gmail.com 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен 

қоса), электронды мекенжайы 

Григорьева Екатерина 

Владимировна, есепші,  

тел.: +77477151320, 

e.mail: Katerina_7781@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

10 адам 

 
Штаттағы қызметкерлер Токишкадиров Б.Б., 

Рахметулин Е.Е. 

Григорьева Е.В. 

Айтбергенов Е.Д.,  

Каирбекулы А.,  

Серікқалиев Б.М., 
 

Шақырылған мамандар Азатов А.А., 

Жәнібек М.М. 
 

Волонтерлер Сақпан А.А. 

Кәметай Е.Т. 

  
 

 

 

 

Атқарушы Директоры  _________________ Каирбекулы Айдын  

 

 

 

Толтырған күні «01» шілде 2021 жыл 

 

Байланыс тел: +7 705 465 55 06 

 



  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі.  

Бірлестіктің қызмет нысаны ҮЕҰ потенциалын жоғарлату арқылы оларға 

консультациялық, әдістемелік, ақпараттық, білім беру, зерттеу және өзге көмектерді көрсету, 

азаматтық қоғамның дамуын қолдау, сонымен бірге еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ету және 

азаматтық ықыластың даму принциптерін ілгері бастыру үшін жұртпен және ҮЕҰ, мемлекеттік 

органдар арасындағы өзара қарым-қатынасты орнату болып табылады. 

Бірлестік қызметінің мақсаттары: 

- өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

- ауылдық аймақтардағы азаматтық қоғам мен үкіметтік емес секторларды дамытуға ат 

салысу; 

- ауыл жастарының бос уақыттарын ұйымдастыру; 

- әлеуметтік–экономикалық, маркетингтік, әлеуметтік, демографиялық және ғылыми зерттеулер 

жүргізу, пайдаланушылардың әртүрлі категорияларының қажеттіліктерін талдау (азаматтар, бизнес, 

мемлекеттік органдар); 

- мониторинг және талдау жүргізу жолымен кәсіби сарапшы қоғамдастығының қалыптасуына 

жәрдемдесу және т.б. 

 

2. Өтініш 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 

бағдарлама

ның 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 

бағдарлама

ның құны 

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижесі 

2018 ж. Мемлекеттің 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында жастар 

арасында діни 

экстремизмнің алдын 

алу жөніндегі 

қызметтері 

ШҚО Дін істері 

басқармасының 

тапсырысы 

бойынша 

Аягөз 

ауднынында 

жүзеге асырылды 

1 083 000 

теңге. 

Аягөз ауданы бойынша діни 

экстремизм мен терроримнің 

алдын алу мақсатында 50 астам 

профилактикалық шаралар 

ұйымдастырылды 2000-ға жуық 

тұрғындар қамтылды 

2018 ж. «Аймақта діни 

экстремизм мен 

терроризмнің 

таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын 

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

460 000 

теңге 

Аймақта діни экстремизм мен 

терроризмнің таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын анықталып, анализ 

жасалынды 



анықтауға 

бағытталған 

әлеуметтік зерттеу» 

тақырыбы бойынша 

әлеуметтік сауалнама 

ауылдық 

округтері 

қамтылды 

2018, 2019 

жж. 

«Этносаралық және 

конфессияаралық 

тұрақтылықты 

нығайту, гендерлік 

саясат, дін 

саласындағы 

құқықтық 

сауаттылықты 

арттыру» әлеуметтік 

жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы 

бойынша 

Шемонаиха 

ауданында жүзеге 

асырылды 

1 880 000 

теңге 

Ақпараттық топтардың  

қатысуымен 4 тренинг, дін  

саласында мемлекет саясатының  

мәселелері бойынша 

тұрғындармен 12 кездесу 

өткізілді, «Дін мәселелеріндегі 

гендерлік аспект» тақырыбында  

«Дөңгелек үстел», дін саласында 

мәселелерді анықтау үшін 

тұрғындардың қатысуымен 4 

фокус-топтар т.б. шаралар 

өтілді.  

2019 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру 

барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы 

діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық 

округтері 

қамтылды 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында әлеуметтік 

белсенділігін дамыту, құқықтық 

және діни сауаттылығын 

арттыра отырып, қазақстанның 

зайырлы, құқықтық мемлекет 

қалыптасуына септесу. Сонымен 

қатар жастар арасында 

толеранттылықты насихаттау 

және діни экстремизімінің 

алдын алу,  ақпараттық және де 

консультативтік қолдау 

көрсетуді қамтамасыз ету 

арқылы жастардың әлеуметтік 

белсенділігін дамыту және 

жастар бойында салауатты өмір 

салтын насихаттау,   құқықтық 

сауаттылығын арттыру, 

конфессияаралық келісімді 

нығайту, рухани-мәдени 

әлеуетін ашу. 



2019 ж. «Кешенді 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмысы және ауыл 

жастарының 

белсенділігін 

дамыту» әлеуметтік 

жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы 

бойынша 

Шемонаиха 

ауданында жүзеге 

асырылды 

1 000 000 

теңге 

Мемелекеттік жастар саясатын 

іске асыру бағытында қызмет 

ететін мамамандар мен жас 

көшбасшылық  қабілеттерін 

қалыптастыру арқылы 

әлеуметтік маңызы бар 

жобаларды іске асыруға, 
тренерлік әлеуетін дамытуға, 

сонымен қатар жастардың 

ұйымдастырушылық, медиация 

жүргізу, коммуникациялық 

дағдыларын, фандрейзинг, 

стратегиялық жоспарлау және 

қаржылық тұрақтылық 

мәселелері аясында білімдерін 

мен біліктіліктерін жетілдіру 

шаралары жүзеге асырылды, 

1000-нан астам аудан жастары 

қамтылды  

2019 ж. Семей қаласы 

жастарымен TEDx 

мотивациялық 

кездесу өткізу (Ted 

Global ұйымының 

лицензиясынмен) 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында  

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы жастары 

800 000 

теңге 

Семей қаласында 300 адамға 

арналған  Ted Global ұйымының 

лицензиясымен TEDx 

жастарымен мотивациялық 

кездесу өтілді 

2019-2020 

жж. 

«Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы 

АҚШ елшілігінің 

кіші гранттар 

Бағдарламасы 

аясында жобасы 

АҚШ Елшілігі 

гранты аясында, 

ШҚО 8 

ауданында жүзеге 

асырылуда 

10 000 000 

теңге 

ШҚО 8 ауданында бизнесті 

жүргізудің негіздері, нарықты 

талдау дағдылары, персоналды 

басқару және іскерлік этикет 

туралы білім беру, оларды 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін 

негізгі нормативтік құжаттармен, 

оның ішінде шағын және орта 

бизнестің қызметімен таныстыру 

мақсатында  «Өз ісің: қадам 

қадаммен» атты 3 күндік оқыту 

семинарлары ұйымдастырылды. 

Ары қарай консультациялық 

орталық қызмет атқаруда. 

2020 ж. "Шығыс Қазақстан 

облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру" 

тақырыбында 

«АБҚО» КеАҚ 

гранты. 

"Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау орталығы" 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғам. Жоба 

Шығыс 

Қазақстанның 15 

ауданында 

жүргізілді 

8 128 000 

теңге 

Жоба қорытындысы бойынша 

Шығыс Қазақстан облысындағы 

15 ауданда әлеуметтік сауалнама 

жүргізіліп ауылдық ҮЕҰ әлеуеті 

бағаланды. Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелеріне және бастамашыл 

топтарға жоба жазуды және  

гранттармен жұмыс жасауды 

үйрету мақсатында 3 күндік 

семинар өткізілді. Ауылдық 

ҮЕҰ мен бастамашыл топтарға 

500 000 тг. (Бес жүз мың теңге) 



көлемінде 10 шағын грант 

таратылды. 

2020 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру 

барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы 

діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

Семей қаласы 

Ішкі саясат бөлімі 

ММ тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық 

округтері 

қамтылды 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында әлеуметтік 

белсенділігін дамыту, құқықтық 

және діни сауаттылығын 

арттыра отырып, қазақстанның 

зайырлы, құқықтық мемлекет 

қалыптасуына септесу. Сонымен 

қатар жастар арасында 

толеранттылықты насихаттау 

және діни экстремизімінің 

алдын алу,  ақпараттық және де 

консультативтік қолдау 

көрсетуді қамтамасыз ету 

арқылы жастардың әлеуметтік 

белсенділігін дамыту және 

жастар бойында салауатты өмір 

салтын насихаттау,   құқықтық 

сауаттылығын арттыру, 

конфессияаралық келісімді 

нығайту, рухани-мәдени 

әлеуетін ашу. 

2020 ж. «Діни экстремизм 

мен терроризмнің 

алдын алу бойынша 

іс-шаралар кешенін 

өткізу, діни 

сауаттылықты 

арттыру»; "Аудан 

тұрғындарының 

әлеуметтік жағдайын 

бағалау" тақырыбына 

әлеуметтік зерттеу» 

жобалары 

 "Жарма 

ауданының ішкі 

саясат 

бөлімі"ММ. 

ШҚО, Жарма 

ауданы бойынша  

2 000 000 

теңге 

Тапсырыс беруші талабына сай 

аудан бойынша діни экстремизм 

мен терроризмнің алдын алу 

бойынша іс-шаралар кешені, 

діни сауаттылықты арттыру 

жұмыстары және "Аудан 

тұрғындарының әлеуметтік 

жағдайын бағалау" тақырыбына 

әлеуметтік зерттеу жүргізілді. 

2020 ж. Мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысты іске 

асыру аясында іс-

шараларды 

ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер – 

Аудан бойынша 

жастарды 

деструктивті діни 

ағымдардың 

арбауынан сақтау 

тақырыптарында 

кешенді іс-шаралар 

"Глубокое 

ауданының ішкі 

саясат бөлімі" 

ММ 

ШҚО,Глубокое 

ауданы бойынша 

1 230 000 

теңге 

Тапсырыс беруші талабына сай 

аудан бойынша экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу 

бойынша іс-шаралар кешенін 

өткізу және діни сауаттылықты 

арттыру жұмыстары жүргізілді. 

       

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). 

1) Жобаны асыруға қажетті базаның (офис, оргтехника, телефон) қамтылғандығы жоғары 

дейгейде, аталған жобаны іске асыруға толықтай дайын:  

Офис – 1 (29 м2), автокөлік, дербес компьютер – 1 дана, ноутбук – 3 дана, лазерлі принтер (3 

в1) – 2 дана,  цифрлы фотоаппарат – 1 дана, проектор – 1 дана. 

2) Оқу әдістемелік және ақпараттық базасы: 

- Бірлестіктің оқу әдістемелік-құралдары (5 ғылыми-танымдық жинақ,   семинар-

тренингтерге арналған таратпа қағаздар) мен ақпараттық қоры бар; 

- Ақпараттық аудио, видео материалдары мен слайдтар базасы 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 

Токишкадиров 

Ботабек 

Бейбитбекович 

Жоба 

жетекшісі, 

сарапшы  

Жоғарыда аталған жобалардың 

99% атсалысқан, сонымен қатар, 

облыстық ақпараттық-түсіндіру 

тобы мүшесі, Гуманитарлық 

ғылымдар магистрі, халықаралық 

және республикалық жобалардың 

координаторы.  

14 жыл Жоба 

жауапкершілігін 

алу, қадағалау, 

жүзеге асыру 

Рахметуллин 

Еркін 

Ерланұлы 

Жоба 

координато

ры, 

Тарихшы-

эксперт 

Тарих ғылымдарының магистрі, 

жоба тақырыбына сәйкес 

тематикалық ғылыми 

конференциялардың, 

жобалардың ұйымдастырушысы, 

координаторы. 

 Жоба барысын 

қадағалау, 

мониторинг жүргізу 

және жұмысты 

үйлестіру 

Григорьева 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Жоба 

есепшісі 

ҮЕҰ саласында қызмет атқарып 

келеді, Салауат, АМИДО, За 

будущее Казахстана және 

басқада ұйымдарда қызмет етіп 

келеді 

15 жыл Жоба есепшісі, 

кіріс-шығысты 

қадағалау, жүру 

барысын реттеп 

отыру 

Айтбергенов 

Ерасыл 
SMM 

менеджер 

Жоғарыда аталған жобаларды 

ақпараттық сүйемелдеуші, Жоба 

шараларын ақпараттық қамтушы, 

дизайнер, веб-дизайнер. 

5 жыл Жобаның 

ақпараттық 

өнімдерін БАҚ 

өкілдерінде, 

әлеуметтік 

желілерде жариялау 

Қайырбекұлы 

Айдын  

 

 

Жоба 

менеджері 

Жоғарыда аталған жобалардың 

100% атсалысқан, сонымен 

қатар, облыстық ақпараттық-

түсіндіру тобы мүшесі, заңдылық 

аспектілер бойынша кеңесші. 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары және басқа 

да мекемелердің жобалары мен 

16 жыл Жоба шараларын 

ұйымдастыру, 

мониторинг және іс-

қағаз жүргізу 



әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

Жәнібек 

Мақсат 

Мұратбекұлы 

Жоба 

менеджері 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

БҰҰДБ, АҚШ елшілігінің 

гранттары және басқа да 

мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

15 жыл Жоба шараларын 

ұйымдастыру, 

мониторинг және іс-

қағаз жүргізу 

Серікқалиев 

Бекжан 
Жоба 

менеджері 

Шәкәрім университеті 

«ЭНАКТУС» Халықаралық 

студенттер ұйымының экс-

төрағасы, облыстық, қалалық 

дәрежедегі қоғамдық 

шаралардың ұйымдастырушысы 

4 жыл Жоба шараларын 

ұйымдастыру, 

мониторинг және іс-

қағаз жүргізу 

Азатов Азамат 

Азатұлы 
Тренер-

сарапшы 

(шақырылғ

ан маман) 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары және басқа 

да мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

16 жыл Халықаралық 

деңгейдегі тренер, 

аналитик. 

Сақпан Ақнұр 

 
Ұйымдаст

ырушы, іс-

қағаз 

жүргізуші 

Жоғарыда аталған жобаларға ат 

салысуда 

4 жыл Волонтер 

Кәметай Ертіс Волонтер, 

Шәкәрім 

ат. СМУ-

нің 4 курс 

студенті 

Жоғарыда аталған жобаларға ат 

салысуда 

3 жыл Волонтер 

      

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 

бағдарламан

ың жүзеге 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның атауы 

(негізгі қызмет түрі) 

Тапсырыс 

берушінің атауы 

(донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

Әлеуметт

ік жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметті

к 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 



асырылу 

мерзімі 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

бағдарла

маның 

құны 

2006-2009 

жж 

«Наурыз – көктем 

мерекесі» жыл 

сайынғы жастар 

фестивалі 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі, 

Семей қаласы 

1 500 000 

теңге 

Жастардың бойында 

ұлттық-құндылықтарды 

дамыту, елге деген 

сүйіспеншілігін арттыру, 

салауатты өмір салтын 

насихаттау 

2007-2008 

жж 

«Казахстан - Семей» 

телеарнасында жарық 

көрген «Ой жебе» 

телевизиялық жобасы 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі, 

Семей қаласы 

600 000 

теңге 

Танымдық, пікір алмасу 

арқылы жастарды 

тәрбиелеу 

2006 ж. 

 

Семей қаласының 

студент  жастарының 

бастамаларын қолдау 

жөніндегі әлеуметтік 

қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, Семей 

қаласы бойынша 

900 000 

теңге 

Студент  жастарының 

бастамаларын қолдау 

көрсетілді 

2007 ж. Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зияткерлік әлеуеті мен 

психологиялық 

дайындығын арттыру 

жөніндегі әлеуметтік 

қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, ШҚО 

бойынша 

1 000 000 

теңге 

бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру мақсатында 

олардың зияткерлік әлеуеті 

мен психологиялық 

дайындығын арттырылды 

2008 ж. Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зиялылығы мен 

іскерлік қасиеттерін 

арттыру жөніндегі 

әлеуметтік қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, ШҚО 

бойынша 

1 200 000 

теңге 

Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зиялылығы мен іскерлік 

қасиеттерін арттыру 

жөніндегі әлеуметтік қызмет 

көрсетілді 

2008 ж, 2009 

ж. 

«Семей қаласы 

жастарының 

әлеуметтік келбеті» 

әлеуметтік зерттеу 

Семей қ. Ішкі 

саясат бөлімінің 

тапсырысы, Семей 

қаласы бойынша 

1 000 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу 

жүргізілді  

2010 ж. Неке және отбасы 

құндылықтарын 

насихаттау жөніндегі 

әлеуметтік қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ, 

ШҚО бойынша  

800 000 

теңге 

Неке және отбасы 

құндылықтарын 

насихатталды 

2011 ж. «Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы; 

БҰҰ «Кеңейген 

БҰҰДБ гранты,  

ШҚО бойынша 

1 300 000 

теңге 

ШҚО-да Шағын және Орта 

бизнес өкілдері – ауылды 

жерлердегі әйел 



Еуропа: Орталық 

Азияның, Оңтүстік 

Кавказ және ТМД 

батыс елдерінің 

саудасына қолау 

көрсету» жобасының 

аясында «ШҚО-да 

Шағын және Орта 

бизнес өкілдері – 

ауылды жерлердегі 

әйел кәсіпкерлерге 

және өз ісін алғаш 

бастаған әйел 

адамдарға сауда және 

экспорт мәселелері 

бойынша білім және 

ақыл-кеңес беру 

қызметтерін көрсету» 

кәсіпкерлерге және өз ісін 

алғаш бастаған әйел 

адамдарға бизнес жоба 

жасау, кәсіпкерлік негіздері 

мен құқықтық негіздер 

бойынша білім берілді 

2014 ж «Қоғамдағы мүмкіндігі 

шектеулі тұлғаларға 

көзқарас» әлеуметтік 

зерттеу 

БҰҰДБ гранты, 

Семей қаласы 

және оған жақын 

аймақ ауылдық 

округтері 

тұрғындары 

арасында 

өткізілген 

900 000 

теңге 

мүмкіндігі шектеулі 

тұлғаларға қажеттіліктер 

анықталды, көңіл-күйлері 

бағаланды 

2016 ж. Конфессияаралық 

келісімді сақтауды 

нығайту, этникаралық 

қатынастар 

саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыру және 

жастар арасында діни 

экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет 

Семей қ. Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы, Семей 

қаласы және оған 

жақын аймақ 

ауылдық округтері 

тұрғындары 

арасында 

өткізілген 

1 800 000 

теңге 

Конфессияаралық келісімді 

сақтауды нығайту, 

этникаралық қатынастар 

саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыру және жастар 

арасында діни экстремизм 

мен терроризмнің алдын 

алуы бойынша шаралар 

ұйымдастырылды 

2016 ж. «Дін және дәстүр» 

атты үгіт кампаниясын 

ұйымдастыру және 

өткізу» атты 

әлеуметтік қызмет 

Семей қ. Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы, Семей 

қаласы және оған 

жақын аймақ 

ауылдық округтері 

тұрғындары 

арасында 

өткізілген 

600 000 

теңге 

Ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары жүргізілді 



2016 ж. ҚР Тәуелсіздігінің 25 

жылғына орай 

патриоттар форумын 

ұйымдастыру және 

өткізу 

Аягөз ауданының 

Ішкі саясат бөлімі 

870 000 

теңге 

Аудан бойынша форум 

өткізілді 

2017 ж. «Қоғамдық-саяси, 

экономикалық  және 

діни ахуалға 

социологиялық 

мониторинг жасау» 

тақырыбындағы 

әлеуметтік зерттеу 

Балхаш қаласы 

Ішкі саясат бөлімі 

ММ. Балқаш 

қаласы бойынша 

830 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу 

жасалынып, Балхаш қаласы 

ішкі саясат бөліміне 

тапсырылды 

2017 ж. «Облыс жастарының 

азаматтық 

бастамаларын, 

жобаларын, қоғамдық 

маңызы бар іс-

шараларды қолдау» 

жобасы 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ, 

ШҚО бойынша 

2 820 000 

теңге 

Шағын жастар 

қоғамдастықтарының 

біліктіліктерін арттыру 

тұрғысындағы 

қажеттіліктерін бағалау 

және әлеуетін болжау 

мақсатында көшпелі фокус-

топ өткізіліп 112 адам 

қамтылды, 13 ауылдық 

округ және Өскемен мен 

Семей қалалары жастары 

тартылып, Халықаралық 

деңгейдегі Training of 

Trainers (ТOТ) 

тренингтерінен өткен 

тәжірибелі тренерлермен 

бірлесе отырып, арнайы 

оқыту модулін даярлау.  

Бес күндік Тренерлерді 

дайындау тренингі өткізілді, 

15 адам оқытылды, 

Таңдалып алынған  

өңірлерде аймақ 

белсенділеріне жастар 

саясаты саласының өзекті 

тақырыптарында тренингтер 

өткізіліп 109 адам 

қамтылды, Мемлекеттік 

жастар саясатын жүзеге 

асыру саласында қызмет 

ететін мамандар мен жас 

көшбасшылардың 

біліктілігін арттыру 

мақсатында келесі елді 

мекендерде «Жастардың 

саясаты: зерттейміз, әсер 



етеміз, енгіземіз» атты 

өңірлік семинар-

тренингтерін өткізілді, 91 

адам білім алды, Әлеуметтік 

бастамаларды іске асыруға 

бағытталған жобаларды 

даярлау, әлеуметтік 

жобаларды жазу 

дағдыларын үйретуге 

бағытталған үш күндік 

тренинг өткізіліп 19 адам 

біліктілігін арттырды және 

әр түрлі санаттағы жастарға 

инфографикалар әзірлеу, 

жастар саясат саласындағы 

негізгі құжаттар бойынша 

буклеттер жасалынып 

таратылды және 

«Жастардың жаңа 

бастамалары: 100 идея» 

тақырыбындағы әдістемелік 

құралды әзірленіп 

таратылды 

2017 ж. «Оралмандарға қолдау 

көрсету және бейімдеу 

бойынша әлеуметтік 

қызмет» жобасы 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ,  

ШҚО бойынша 

3 614 000 

теңге 

«Өз бизнесі – қадам-

қадаммен» атты «Бизнес 

жоспарларды әзірлеу және 

құрастыру», «Заңды 

тұлғаларға арналған салық 

режимі» тақырыптарында 

оралмандарға арналған 4 

семинар-тренинг өткізіліп 

60 адам оқытылды, Жас әрі 

әлеуметтік қамтылмаған 

оралмандарды кәсіби, 

арнайы орта және жоғары 

білімді алу мүмкіндіктері 

туралы  Жас әрі әлеуметтік 

қамтылмаған оралмандарды 

кәсіби, арнайы орта және 

жоғары білімді алу 

мүмкіндіктері туралы  

ақпараттық-оқыту 

курстарын курстарын өткізу 

(кемінде 3 курс 

ұйымдастырылып 50 адам 

білім алды, біліктілігін 

арттырды, Оралман 

репатриант және шетелдік 



қазақ жастарына арналған 

«Мен - Қазақстанның 

Азаматымын» атты тегін 

оқыту курстары өткізіліп 60-

тан астам жастар ағылшын, 

тарих, орыс тілі мен іс қағаз 

жүргізу бойынша оқытылды 

2017 ж. «Жастар арасында 

діни экстремизмның 

және терроризмның 

алдын алуға 

бағытталған 

шараларды 

ұйымдастыру және 

діни сауатты ашу» 

жобасы 

Глубокий 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

830 000 

теңге 

Жастар арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, 

мамандар даярлау, теріс 

ағымдағы азаматтармен 

адрестік жұмыстар 

жүргізілді 

2018 ж. «Этникааралық және 

конфессияаралық  

тұрақтылықты 

нығайту, діни 

экстримизм мен 

терроризмнің алдын 

алу бойынша    дін 

және алдын алу іс-

шараларына қатысты, 

Қазақстан 

Республикасының 

Заңнамасы саласында 

құқытық 

сауаттылықты  

арттыруға бағытталған   

іс-шаралар кешенін 

өткізу» 

Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

880 000 

теңге 

Аудан тұрғындары 

арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, 

мамандар даярлау, теріс 

ағымдағы азаматтармен 

адрестік жұмыстар 

жүргізілді 

2018 ж. Мемлекеттің 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында жастар 

арасында діни 

экстремизмнің алдын 

алу жөніндегі 

қызметтері 

ШҚО Дін істері 

басқармасы ММ, 

Аягөз ауданы 

бойынша 

жүргізілді 

1 083 000 

теңге 

Аудан тұрғындары 

арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, 

мамандар даярлау, теріс 

ағымдағы азаматтармен 



адрестік жұмыстар 

жүргізілді 

2018 ж. «Тұрғындар арасында 

діни экстремизмның 

және терроризмның 

алдын алуға, 

конфессияаралық 

келісімді сақтауды 

нығайту мен 

этникаралық 

қатынастар 

саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыруға 

бағытталған 

шараларды 

ұйымдастыру» жобасы 

Глубокий 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

1 300 000 

теңге 

Тұрғындар арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, 

мамандар даярлау, теріс 

ағымдағы азаматтармен 

адрестік жұмыстар 

жүргізілді 

2018 ж. «Аймақта діни 

экстремизм мен 

терроризмнің 

таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын 

анықтауға бағытталған 

әлеуметтік зерттеу» 

тақырыбы бойынша 

әлеуметтік сауалнама 

жүргізу 

Семей қ. Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

460 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу 

жүргізіліп қала бойынша  

1000 адамнан сауалнама 

алынды, 2 фокус-топ жұмыс 

жүргізілді 

2019 ж. «Этносаралық және 

конфессияаралық 

тұрақтылықты 

нығайту, гендерлік 

саясат, дін 

саласындағы құқықтық 

сауаттылықты 

арттыру» әлеуметтік 

жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы  

1 000 000 

теңге 

Аудан тұрғындары 

арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, 

мамандар даярлау, теріс 

ағымдағы азаматтармен 

адрестік жұмыстар 

жүргізілді 

2019 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы 

діни экстремизм мен 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында 

әлеуметтік белсенділігін 

дамыту, құқықтық және 



терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

ауылдық округтері 

қамтылды 

діни сауаттылығын арттыру, 

сонымен қатар жастар 

арасында толеранттылықты 

насихаттау және діни 

экстремизімінің алдын алу,  

бойынша іс-шаралар 

ұйымдастыру. 

2019 ж. Семей қаласы 

жастарымен TEDx 

мотивациялық кездесу 

өткізу (Ted Global 

ұйымының 

лицензиясынмен) 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында  

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы жастары 

800 000 

теңге 

Семей қаласында 300 адамға 

арналған  Ted Global 

ұйымының лицензиясымен 

TEDx жастарымен 

мотивациялық кездесу 

өтілді 

2019-2020 

жж. 

«Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы 

АҚШ елшілігінің кіші 

гранттар Бағдарламасы 

аясында жобасы 

АҚШ Елшілігі 

гранты аясында, 

ШҚО 8 ауданында 

жүзеге асырылуда 

10 000 00

0 теңге 

ШҚО 8 ауданында шағын 

және орта бизнес өкілдеріне 

бизнес негіздері бойынша 

«Өз ісің: қадам қадаммен» 

атты семинартренингтар 

сериясы өтілді.  

2020 ж. "Шығыс Қазақстан 

облысындағы ауылдық 

ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру" 

тақырыбында «АБҚО» 

КеАҚ гранты. 

"Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау орталығы" 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғам. Жоба 

Шығыс 

Қазақстанның 15 

ауданында 

жүргізілді 

8 128 000 

теңге 

Жоба қорытындысы 

бойынша Шығыс Қазақстан 

облысындағы 15 ауданда 

әлеуметтік сауалнама 

жүргізіліп ауылдық ҮЕҰ 

әлеуеті бағаланды. Ауылдық 

ҮЕҰ мүшелеріне және 

бастамашыл топтарға жоба 

жазуды және  гранттармен 

жұмыс жасауды үйрету 

мақсатында 3 күндік 

семинар өткізілді. Ауылдық 

ҮЕҰ мен бастамашыл 

топтарға 500 000 тг. (Бес 

жүз мың теңге) көлемінде 10 

шағын грант таратылды. 

2020 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы 

діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық округтері 

қамтылды 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында 

әлеуметтік белсенділігін 

дамыту, құқықтық және 

діни сауаттылығын арттыра 

отырып, қазақстанның 

зайырлы, құқықтық 

мемлекет қалыптасуына 

септесу. Сонымен қатар 

жастар арасында 

толеранттылықты 

насихаттау және діни 

экстремизімінің алдын алу,  

ақпараттық және де 

консультативтік қолдау 



көрсетуді қамтамасыз ету 

арқылы жастардың 

әлеуметтік белсенділігін 

дамыту және жастар 

бойында салауатты өмір 

салтын насихаттау,   

құқықтық сауаттылығын 

арттыру, конфессияаралық 

келісімді нығайту, рухани-

мәдени әлеуетін ашу. 

2020 ж. «Діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алу бойынша іс-

шаралар кешенін 

өткізу, діни 

сауаттылықты 

арттыру»; "Аудан 

тұрғындарының 

әлеуметтік жағдайын 

бағалау" тақырыбына 

әлеуметтік зерттеу» 

жобалары 

 "Жарма 

ауданының ішкі 

саясат бөлімі"ММ. 

ШҚО, Жарма 

ауданы бойынша  

2 000 000 

теңге 

Тапсырыс беруші талабына 

сай аудан бойынша діни 

экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу 

бойынша іс-шаралар кешені, 

діни сауаттылықты арттыру 

жұмыстары және "Аудан 

тұрғындарының әлеуметтік 

жағдайын бағалау" 

тақырыбына әлеуметтік 

зерттеу жүргізілді. 

2020 ж. Мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысты іске асыру 

аясында іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер – 

Аудан бойынша 

жастарды деструктивті 

діни ағымдардың 

арбауынан сақтау 

тақырыптарында 

кешенді іс-шаралар 

"Глубокое 

ауданының ішкі 

саясат бөлімі" ММ 

ШҚО,Глубокое 

ауданы бойынша 

1 230 000 

теңге 

Тапсырыс беруші талабына 

сай аудан бойынша 

экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу 

бойынша іс-шаралар 

кешенін өткізу және діни 

сауаттылықты арттыру 

жұмыстары жүргізілді. 

 

 

 

Атқарушы Директоры  _________________ Каирбекулы Айдын  
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  4-қосымша 

  Нысан 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

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

Әлеуметтік 

жобаның және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

мақсаты 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау арқылы Қазақстан тәуелсіздігін 

танымал ету 

Әлеуметтік 

жобаның және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

1. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған 

іс-шараларды өткізу. 

2. Саяси қуғын-сүргін тарихы бойынша жан-жақты зерттеу жұмыстарына 

тартылған кемінде 55 ғалым мен сарапшыны тарта отырып, тарихи құжаттар мен 

жиналған мәліметтер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

3. Қоғам қайраткерлерінің, сарапшылардың, жастардың қатысуымен және 

уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерін тарта отырып, саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен зардап шеккендердің әртүрлі санаттарын оңалтудың өзекті 

мәселелері бойынша жас тарихшылар клубының кемінде 10 пікірталас алаңын 

ұйымдастыру. (Тапсырыс берушімен келісу бойынша); 

4. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі өңірлік комиссия 

мүшелерінің, қоғам қайраткерлерінің, саяси қуғын-сүргін құрбандары мен зардап 

шеккендердің әртүрлі санаттарын оңалтудың өзекті мәселелері жөніндегі 

сарапшылардың қатысуымен өңірлерде кемінде 17 диалог алаңдарын 

ұйымдастыру. (Тапсырыс берушімен келісу бойынша); 

5. Білікті сарапшылардың қорытындыларына сәйкес берілген ақпарат бойынша 

баяндамалар жинағы. 

Ұсынылатын 

іс-шаралар 

1)  Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне 

арналған іс-шараларды өткізу:  

 «ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін: себептері 

және салдары» тақырыбында республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясын өткізу; 

  «Timeline» форматында тарихи статистикалық деректерге сәйкес 

инфографикалық материалдарды әзірлеу және әлеуметтік желілерде 

жариялау; 

 Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жобасы аясында «Тарих 

ақтаңдақтары» тақырыбында республикалық дебат турнирін 

ұйымдастыру; 

 Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарының ескерткіштеріне 

гүл шоқтарын қою; 

 Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу 

мақсатында мектеп оқушылары арасында республикалық онлайн 

олимпиада ұйымдастыру; 

 Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарының еске алу 

мақсатында студенттер арасында республикалық онлайн ғылыми 

жобалар байқауын ұйымдастыру; 

 Алаш қайраткерлерінің тәуелсіздікке байланысты қанатты сөздері 

жазылған арнайы 100 футболка әзірлеу және жоба қатысушыларына 

сыйлау; 

 Жоба тақырыбы аясында Республикалық деңгейде жас 

тарихшылардың қатысуымен онлайн дөңгелек үстел ұйымдастыру; 



 Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу 

мақсатында Семей қаласында республикалық жас ақындар мүшайрасын 

ұйымдастыру; 

 Жоба аясында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

комитеті тізіміндегі журналдарға тақырыптық мақалалар жариялау; 

2)  Саяси қуғын-сүргін тарихы бойынша жан-жақты зерттеу жұмыстарына 

тартылған кемінде 55 ғалым мен сарапшыны тарта отырып, тарихи 

құжаттар мен жиналған мәліметтер бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу мақсатында Мемлекеттік комиссия жанынан 

құрылған 11 жұмыс топтарының зерттеу тақырыптарына сәйкес 

бейнероликтер әзірлеу: 

1. «Алаш» партиясының мүшелері, қозғалыстың қатысушылары мен 

жақтастарына қарсы саяси қуғын-сүргінге талдау бойынша жұмыс 

тобы. 

2. 372 көтерілісті басу барысында сотсыз және тергеусіз атылған саяси 

қуғын-сүргін құрбандарын, сондай-ақ осы көтерілістерге қатысқаны 

және қолдағаны үшін соттан тыс және сот органдары тарапынан 

қуғын-сүргінге ұшырағандарды зерттеу, қорытынды дайындау және 

ақтау жөнінде ұсынымдар жасау бойынша жұмыс тобы. 

3. Қазақстанға күштеп жер аударылған халықтардың және арнайы 

қоныс аударушылардың ақталмаған құрбандары бойынша жұмыс 

тобы.  

4. Кулактарды, байларды, жартылай феодалдарды (орта шаруаларды) 

және шаруа шаруаларды ақтау жөніндегі қорытынды мен 

ұсынысдарды зерделеу, дайындау жөніндегі жұмыс тобы. 

5. 1916-1930 жылдары түрлі зорлық-зомбылық саяси науқандары мен 

ашаршылық барысында мемлекеттің жазалаушы акциялары мен 

биліктің саяси қуғын-сүргіндері нәтижесінде Қазақстаннан кетуге 

мәжбүр болған қазақстандық босқындарды ақтау жөнінде 

ұсыныстарды зерделеу, дайындау және енгізу жөніндегі жұмыс тобы. 

6. Большевиктік-сталиндік биліктің шаруаларға қатысты күштеп 

ұжымдастыру және басқа да саяси науқандарының құрбандарын 

ақтау үшін ұсынысдар зерделеу, қорытынды дайындау жөніндегі 

жұмыс тобы. 

7. НКВД ГУЛАГ-тың 26 лагерінде болған, ақталмаған қазақстандық 

құрбандар мен зардап шеккендерді, сондай-ақ олардың отбасы 

мүшелерін ақтау бойынша ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі жұмыс 

тобы.  

8. Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін жеке-дара 

күрескен халықтың (адамдар тобының), қоғамдық және саяси 

ұйымдардың, сондай-ақ қызметтік, ғылыми, мәдени және басқа да 

салаларда осы идеялары үшін мемлекеттік қудалауға және қуғын-

сүргінге ұшыраған адамдарды толық заңдық және саяси ақтау үшін 

қорытынды және ұсынымдар дайындау жөніндегі жұмыс тобы. 

9. 1939-1945 жылдары фашистік Германия, Финляндия және басқа да 

Еуропа елдерінің тұтқынында қалған қазақстандықтардың, сондай-ақ 

"Түркістан легионында"уақытша болған қазақстандық әскери 

тұтқындарды зерттеу, қорытынды дайындау және оңалту жөнінде 

ұсынысдар дайындау жөніндегі жұмыс тобы. 

10. Саяси қуғын – сүргін құрбандары - дәстүрлі дін өкілдерін ақтау үшін 

зерделеу, қорытынды және ұсыныстар дайындау жөніндегі жұмыс 

тобы. 

11. 1940-1950 жылдардағы космополитшылдыққа қарсы айыптау 

тұрғысында қуғын-сүргін құрбандарын зерттеу. 



3)  Қоғам қайраткерлерінің, сарапшылардың, жастардың қатысуымен және 

уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерін тарта отырып, саяси қуғын-

сүргін құрбандары мен зардап шеккендердің әртүрлі санаттарын 

оңалтудың өзекті мәселелері бойынша «Қазақ даласындағы қуғын-сүргін 

және ашаршылық: жаңа әдіснамалық көзқарас» тақырыбында сарапшы-

ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің және жас тарихшылардың 

арасында 10 пікірталас алаңын ұйымдастыру; 

4)  Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі өңірлік 

комиссия мүшелерінің, қоғам қайраткерлерінің, саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен зардап шеккендердің әртүрлі санаттарын оңалтудың 

өзекті мәселелері жөніндегі комиссияның жергілікті жұмыс 

топтарындағы сарапшылардың қатысуымен өңірлерде кемінде 17 диалог 

алаңдарын ұйымдастыру; 

5)  «Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік архиві» және 

«Шығыс Қазақстан облыстық қазіргі заман тарихын құжаттандыру 

орталығы» (Семей) қорларындағы құжаттары негізінде 1928 жылғы 

тәркілеу саясатына қатысты «1928 жылғы Декрет: тәркіленген 

тағдырлар» атауымен арнайы зерттеу орталықтарының ғалымдарын 

тарта отырып кемінде 100 беттен түратын тарихи танымдық кітап 

шығару. 

6)  Жас тарихшыларға арналған "1920-1950 жылдардағы Кеңес саясаты: жас 

тарихшылардың көзімен" тақырыбында форум өткізу 

7)  «Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік архиві» және 

«Шығыс Қазақстан облыстық қазіргі заман тарихын құжаттандыру 

орталығы» (Семей) қорларындағы құжаттары негізінде 1928 жылғы 

тәркілеу саясатына қатысты «1928 жылғы Декрет: тәркіленген 

тағдырлар» атауымен арнайы зерттеу орталықтарының ғалымдарын 

тарта отырып кемінде 100 беттен түратын тарихи танымдық кітап 

шығару. 

8)  Білікті сарапшылардың қорытындыларына сәйкес берілген ақпарат 

бойынша «Алаштың азалы тарихы» атты баяндамалар жинағын әзірлеу, 

тираждау және әр өңірде кемінде 2 кітапханаға табыстау. 
 

Аумақтық 

қамтылуы 

14 облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 

Мақсатты 

топтар 

Тарихшылар, Саяси қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақтары, жас тарихшылар, 

қоғам қайраткерлері 

Күтілетін 

нәтижелер 

Жоба бойынша жұмысқа Мемлекеттік комиссия жанынан құрылған 11 жұмыс 

тобына тартылған кемінде 55 сарапшы мен ғалым тартылады. Саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған кемінде 10 іс-

шара өткізу, өңірлік комиссиялар мүшелерінің қатысуымен өңірлерде кемінде 

17 диалог алаңы және жас тарихшылар клубының кемінде 10 пікірталас алаңы 

ұйымдастырылды. Саяси қуғын-сүргін мәселелері бойынша берілген ақпарат 

бойынша баяндамалардың арнайы жинағы әзірленіп, шығарылды.  

Ақпараттық қамту – кемінде 1 000 000 адам. 

      

 

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

негіздемесі. 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Өткен ғасырда сталиндік репрессия салдарынан қазақтың 70 мыңға 

жуық көзі ашық, зиялы қауымы жазықсыз атылып кетті. Бұдан бөлек 

100 мыңдаған адам қамалып, айдауға түсіп, Сібірге жер аударылды. 

Кеңес Одағының солақай саясаты бойынша, отарланған ұлттың бас 

көтере алмай, құлақкесті құл болуы үшін, көзі ашық, саналы 

азаматтарының барлығы да қуғынға түскен. Президентіміздің 



жарлығы бойынша 31-мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу күні болып белгіленген. Бүгінде репрессия құрбандарының басым 

көпшілігі ақталғанымен, жан жарасы жазыла қойған жоқ және 

жазылмақ та емес. Саяси қуғын-сүргін құрбандары ішінде Алаштың 

арыстары атанған Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, 

Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы 

сынды бабаларымыз бар. 

1997 жылы ҚР Президентінің Жарлығы шығып, соған сәйкес 31 — 

мамыр Саяси қуғын-сүргін құрбандары күні болып жарияланды.Бұл 

күні бүкіл ел саяси қуғын-сүргін құрбандары болған біздің 

отандастарымызды еске алады. Қазақстанда саяси қуғын-сүргіннің не 

екенін біледі: еліміз күштеп ұжымдастырудың ауыр қалын бастан 

өткізді, голощекиннің Ашаршылығын, сталиндік кезеңнің Үлкен 

террорын, жер аударылған халықтың трагедиясын, басқаша 

ойлайтындарды тоқырау жылдарындағы қуғындауды, 1986 жылғы 

желтоқсандағы қантөгіс уақиғаларын... Отандық тарихтағы ең қатал 

және жаппай кісі өлтіру кампаниясы нәтижесінде қазақ 

интеллегенциясының бетке ұстарлары: А.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, О.Жандосов, С.Сейфуллин, 

І.Жансүгіров, Б.Майлин, М.Тынышбаев, М.Жұмабаев, 

С.Асфендияров құртылған. Қазақстанда саяси қуғын-сүргін 40 

және50- жылдары да жалғасты, Қ.Сәтбаев, М.Әуезов, А.Жұбанов, 

Е.Бекмаханов және басқалар соның құрбандары болды.Басқаша 

ойлау тоқырау жылдарында да қатаң қуғындалды сол кезеңнің 

шарықтау шегі көтеріліске шыққан жастарды аяусыз басуға, 

қатысушылар мен жанашырларын жаппай ату мен қуғын-сүргіндеуге 

айналған 1986 жылдың қанды желтоқсаны болды...  

31 мамырды «Ашаршылық және репрессия құрбандарын еске алу 

күні» деп белгілеп, 1997 жылы Елбасымыз жарлыққа қол қойған. 

Біз бұл күнді қаралы дата деп атап өтіп, оңай айта салғанымызбен, 

оның түбінде үлкен қайғы-қасірет жатыр.  

Статистикалық 

деректерге және 

(немесе) зерттеу 

деректеріне, соның 

ішінде өз зерттеулеріне 

сілтеме 

Тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, ашаршылық қазақ даласында 1929 

жылы бірінші рет болып, кейін 1932 жылы қайталанған. Бірінші 

ашаршылықта бірнеше миллион халық қырылған болса, екіншісінде 

одан да көп халық аштықтан көз жұмды. Ал қырылғаннан қалғандары 

жан сақтау мақсатында басқа елдерге босып, тозып кетті. Бұның 

барлығы қазақ даласына жасалған қиянат болатын. Мысалы, сол 

кезде Қазақстанда басшы болған Голощекиннің «Кіші октябрь» 

саясатының өзі халықты осыған итермеледі. Ол бастапқыда малмен 

ғана күнін көріп отырған байларға, кейін орташаларға, ең соңында 

астық екпейтін малшыларға астық салығын салды. Астықты тауып 

бере алмағандарын шұбыртып, қаңғытып жіберді. Сөйтіп 1933 жылға 

дейін қазақ даласында болған 40 миллион малдың, 1933 жылдан 

кейін 15 миллионы ғана қалды. 

Ал 1929 жылғы аштықтың салдарынан 123 300 000 дихан 

шаруашылығының саны 1936-1937 жылдары 56 500 болып қалған. 

1930 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде Мұстафа Шоқайдың «1929 

жылғы аштық» деген мақаласы жарық көрген болатын. Онда ол 

Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ жерінде болған аштықтың кесірі 

біріншіден табиғаттың қолайсыздығына байланысты болды» («Қазақ 

жерінДегі ашаршылық» атты мақалаДан) деп айтқан пікіріне: «Бұл 

жерде ешқандай табиғаттың қолайсыздығы деген факті болған жоқ, 

қазақтың ойлы, қырлы даласында қанша қырғын, қанша жұт болса да, 

халқы былай жаппай қырылмаған. 

Ал шын мәнінде бұл биліктің халыққа жасаған қиянаты еді. Әрине, 

ашаршылық сол кезде жалғыз болған жоқ. Қазақта «жұт жеті 



ағайынды» дейді ғой. Оған 37-жылы репрессия келіп қосылды. Сол 

жылдары шығып тұрған газеттерде күзде егінді орып болғаннан кейін 

қалған масақты тергені үшін сотталып, тіпті халық жауы аталып, 

атылған адамдар туралы ақпарат бар. Мысалы «Еңбекші қазақ» 

газетінде Қызыл тақта және Қара тақта деген айдарлар болды. Осы 

екі айдардың аясында қызыл тақтаға қуғын-сүргін, ашаршылыққа 

қарамастан шолақ белсенділік танытып жүрген мекемелер, ұйымдар, 

колхоз-совхоздардың басшылары туралы мақтау-мадақтау 

материалдары болатын болса, қара тақтада масақ теріпхалық жауы 

атанған қарапайым, кінәсіз адамдардың есімі тізімге ілінді. Қара 

тақтаға ілінгендер күні ертең ату жазасына кесіліп отырды. 

Ашаршылық пен репрессия тақырыбын айтпас бұрын, сол уақытты 

кезеңмен, саяси құрылыммен, тарихи деректермен қатар қарастыру 

қажет. Бір жақты баға беріп, бір жақты көзқарас таныту — тарих 

беттеріндегі ақтаңдақтарды одан сайын көбейтеді. Мәселен, 

«Қазақстан тарихы» оқулықтарымызда репрессия тақырыбында тек 

біржақты мәліметтер берілген. Көп жағдайда тарихшыларымыздың 

өзі сол уақыттарда болған нақты цифрларды бізге ұсына алмайды. 

Бірі 2 миллион қазақ қырылды десе, бірі 4 миллион дейді. Ал 

басқалары ашаршылық пен қуғын-сүргіннен 10 миллиноға жуық 

қазақ қырылды дейді. 

Жан-жақты зерттелгенімен, мұнда тіпті бұл оқиғаларға кінәлі 

адамдардың аты ашық, анық айтылмайды. Тәуелсіздікке дейін, 

тәуелсіздіктен кейін шыққан кітаптар болсын, оларда көптеген саяси, 

тарихи қателер бар. Қазақ даласындағы аштық, репрессия — 

бұлардың барлығы, менің түсінігімде, отарлау саясаты 

механизмдерінің бірі. Революцияға дейінгі аштық, қуғын-сүргін — 

патшаның отарлау саясатының жоспарлы түрдегі механизмі болатын 

болса, 30-жылдардағы репрессия, ашаршылық оқиғалары кеңестік 

жүйедегі отарлау саясатының механизмі деп айтар едім. Бұл екеуі де 

қолдан жасалған оқиғалар. Мысалы, 1931 жылы Түрксіб темір жолы 

ашылған кезде оған үлкен мән-маңыз берілді. 

https://articlekz.com/kk/article/28675 
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Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

2020 жылы 25 ақпанда ҚР БжҒМ Ғылым комитетінің төрағасы Ж. 

Құрманғалиеваның «1920–1950 жылдардағы кеңестік соттан тыс 

қудалау органдарының заңсыз іс-әрекеттеріне қарсылық білдірудің 

ұлттық спецификасын, әлеуметтік себептерін зерделеп, 

тұжырымдама қалыптастыру бойынша жұмыс тобын құру туралы» № 

28-нж бұйрығына қол қойылды. 

ХХ ғасырдың 20-50-жылдарындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын 

толық ақтау ісімен айналысатын 49 адамнан тұратын арнайы 

мемлекеттік комиссия құрылды. Оның мүшелері – тарихшы 

ғалымдар, қоғам қайраткерлері, Парламент депутаттары мен 

мемлекеттік орган өкілдері. Сонымен бірге осы мәселені бұрыннан 

зерттеп келе жатқан ғылыми институт пен жоғарғы оқу 

орындарының 57 ғылыми қызметкері 11 бағыт бойынша жұмысқа 

кіріскен. Жұмысты Білім және ғылым министрлігі қадағалайды. 

       

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. 

https://articlekz.com/kk/article/28675
https://sputnik.kz/society/20190531/10330891/31-mamyr-sayasi-kugyn-surgin-kurbandaryn-eske-alu-kuni.html
https://sputnik.kz/society/20190531/10330891/31-mamyr-sayasi-kugyn-surgin-kurbandaryn-eske-alu-kuni.html


Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Тарихшылар, жас тарихшылар  200 18-65 Тарих мамандары, жас тарихшылар 

саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық тақырыбындағы 

ізденістерге және тағы да басқа іс-

шараларға қатысып, біліктіліктерін 

арттырып, білімдерін шыңдай 

алады 

Студенттер, магистранттар, 

докторанттар 

100 17-45 Студенттер, магистранттар, 

докторанттар саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық тақырыбындағы 

байқауларға, дөңгелек үстелдерге, 

ізденістерге және тағы да басқа іс-

шараларға қатысып, біліктіліктерін 

арттырып, білімдерін шыңдай 

алады 

Мектеп оқушылары 100 12-18 Мектеп оқушылары саяси қуғын-

сүргін және ашаршылық 

тақырыбындағы онлайн 

олимпиадаға, мүшайраға, онлайн 

дөңгелек үстелдерге және тағы да 

басқа іс-шараларға қатысып 

білімдерін шыңдай алады 

       

4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі 

тараптар. 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі 

тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының 

өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) 

баяндалады. 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

Семей қаласының ҚазИГЗУ білім беру 

мекемесі (Серіктес) 

Тарихи бағыттағы профессорлық 

оқытушылық құрамның жұмысқа белсене 

араласуын және «Алаш» ғылыми-зерттеу 

орталығының профессорлық құрамының 

жобаға ат салысуын қамтамасыз ету 

«ERUDIT» Білім беру орталығы (Серіктес) Мамандармен бөлісу, анализ жасау, 

коворкинг орталығымен қамтамасыз ету. 

       

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

берушімен кері байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

Ғалымдар, эксперттер, сарапшылар Конференцияда, дөңгелек үстелде, диалогтық 

алаңдарда, сұхбаттарда білімдерімен бөлісе алады, 

тақырыпқа сай жаңа ақпаратқа қол жеткізе алады 

Тарихшылар, жас тарихшылар  Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

тақырыбындағы жұмыстарға ат салыса алады, 



біліктіліктерін арттырады, баяндамалары 

біріншілік апробациядан өтеді 

Студенттер, магистранттар, докторанттар Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

тақырыбындағы жұмыстарға ат салыса алады, 

біліктіліктерін арттырады, білімдерін шыңдайды 

Мектеп оқушылары Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық 

тақырыбындағы жұмыстарға ат салыса алады, 

білімдерін шыңдайды 

       

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

мониторинг жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара 

Қысқа мерзімді 

және ұзақ 

мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Саяси қуғын-

сүргін және 

ашаршылық 

құрбандарын 

еске алу 

күніне 

арналған іс-

шараларды 

өткізу 

  «ХХ ғасырдың 20-30 

жылдар саяси қуғын-

сүргін: себептері және 

салдары» тақырыбында 

өңірлерден 10 тарихшы-

ғалымдардың 

қатысуымен 

республикалық ғылыми–

практикалық 

конференциясын  өткізу  

Конференцияда 

өткен ғасырдың 

20-30 жылдар 

саяси қуғын-

сүргінгің 

себептері, 

салдары, 

уақиғалары 

талқыланады, 

тақырыптық 

баяндамалар 

оқылады, 

Тарихшылардың, 

эксперт-

сарапшылардың 

қорытындылары 

тыңдалады 

 Шақырылатын 

тарихшы-ғалымдар 

тізімі; 

 1 Конференция 

бағдарламасы; 

 1 Қатысушылар 

тізімі; 

 Баяндамалар 

жинағы; 

 5 Фотоматериал; 

 1 Конференция 

жайлы қорытынды 

мақала жарияланымы 

 Жарияланым 

скриншоты  

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  «Timeline» форматында 

тарихи статистикалық 

деректерге сәйкес 

инфографикалық 

материалдарды 

әлеуметтік желілерде 

жариялау 

Өткен ғасырдың 

20-30 жылдар 

саяси қуғын-

сүргіннің 

статистикалық 

деректері 

бейнеленген 

инфографикалар 

әзірленіп 

ақпараттық 

ресурстарда, 

әлеуметтік 

желілерде 

таратылады 

 Жоба бойынша кем 

дегенде 20 

инфографика әзірлеу 

 Инфографикаларды 

әлеуметтік 

желілердегі кемінде 

20 000 тіркелушісі 

бар парақшаларда 

жариялау; 

 Жариаланым 

скриншоттары 

Жоба 

бойынша 

  Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық ақтау 

жобасы аясында «Тарих 

ақтаңдақтары» 

тақырыбында 

Республикалық 

дебат турнирында 

жастар, 

пікірталасушылар 

Саяси қуғын-

сүргін зардабын 

 1 Республикалық 

турнир; 

 Турнир 

қатысушылары тізімі 

 Бейнематериалдар; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 



республикалық дебат 

турнирін ұйымдастыру 

шеккен тұлғалар 

және олардың 

отбасыларын 

ақтап шығуға 

қатысты өз 

ойларын жеткізеді 

 Дебат 

қорытындысы туралы 

жарияланым; 

 Жарияланым 

скриншоты; 

  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық 

құрбандарының 

ескерткіштеріне гүл 

шоқтарын қою 

Әр өңірде саяси 

қуғын-сүргін және 

ашаршылық 

құрбандарының 

ескерткіштеріне 

гүл шоқтарын қою 

арқылы тарихи 

оқиғалар жас 

ұрпаққа 

дәріптеледі, 

насихатталады 

 Әр өңірде кемінде 1 

ескерткішке гүл 

шоғын қою; 

 Гүл шоғы 

қойылатын 

ескерткіштер тізімі; 

 Бейнематериалдар; 

 Іс-шара туралы 

жарияланым; 

 Жарияланым 

скриншоты; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын 

еске алу мақсатында 

мектеп оқушылары 

арасында республикалық 

онлайн олимпиада 

ұйымдастыру 

Онлайн 

олимпиада 

арқылы мектеп 

оқушыларының 

саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

жылдарындағы 

деректермен 

білімдерін 

шыңдайды, 

бәсекелестік 

қабілеттерін 

арттырады.  

 Мектеп оқушылары 

арасында 1 онлайн 

олимпиада; 

 Олимпиада өткізу 

жайлы ереже 

(Положение) 

 Олимпиада 

қатысушылары тізімі; 

 Олимпиада 

қорытындысы туралы 

хаттама; 

 Бейнематериалдар; 

 Олимпиада жайлы 

жарияланым; 

 Жарияланым 

скриншоты; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын 

еске алу мақсатында 

студенттер арасында 

республикалық онлайн 

ғылыми жобалар 

байқауын ұйымдастыру 

Онлайн байқау 

арқылы 

студенттердің 

саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

жылдарындағы 

деректермен 

білімдерін 

шыңдайды, 

бәсекелестік 

қабілеттерін 

арттырады. 

 Студенттер 

арасында 1 онлайн 

ғылыми жобалар 

байқауы; 

 Байқау  өткізу 

жайлы ереже 

(Положение) 

 Байқау 

қатысушылары тізімі; 

 Байқау 

қорытындысы туралы 

хаттама; 

 Бейнематериалдар; 

 Байқау жайлы 

жарияланым; 

 Жарияланым 

скриншоты; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 



  Алаш қайраткерлерінің 

тәуелсіздікке байланысты 

қанатты сөздері жазылған 

арнайы 100 футболка 

әзірлеу және жоба 

қатысушыларына сыйлау 

Арнайы 

футболкалар 

әзірлеу және 

тарату арқылы 

халық арасында 

саяси қуғын-

сүргін оқиғалары 

танымал етіледі 

 Арнайы 100 

футболка; 

 Бейнематериалдар; 

 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  Жоба тақырыбы аясында 

Республикалық деңгейде 

жас тарихшылардың 

қатысуымен онлайн 

дөңгелек үстел 

ұйымдастыру 

Онлайн дөңгелек 

үстелде өткен 

ғасырдың 20-30 

жылдар саяси 

қуғын-сүргінгің 

себептері, 

салдары, 

уақиғалары 

талқыланады, 

тақырыптық 

баяндамалар 

оқылады, жас 

тарихшылардың 

сөздері тыңдалады 

 Жас тарихшылар 

тізімі; 

 1 дөңгелек үстел 

бағдарламасы; 

 1 Қатысушылар 

тізімі; 

 Фотоматериалдар; 

 1 дөңгелек үстел 

жайлы қорытынды 

мақала жарияланымы 

 Жарияланым 

скриншоты 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын 

еске алу мақсатында 

Семей қаласында 

республикалық жас 

ақындар мүшайрасын 

ұйымдастыру 

Республикалық 

мүшайрада 

жастар, ақындар 

Саяси қуғын-

сүргін 

оқиғаларына 

қатысты өз 

шығармашылықта

рын танытады 

 1 Республикалық 

мүшайра; 

 Мүшайра 

қатысушылары тізімі 

 Бейнематериалдар; 

 Мүшайра 

қорытындысы туралы 

жарияланым; 

 Жарияланым 

скриншоты; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

  Жоба аясында Қазақстан 

Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым 

саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеті 

тізіміндегі журналдарға 

тақырыптық мақалалар 

жариялау 

Білім және ғылым 

министрлігінің 

Білім және ғылым 

саласында сапаны 

қамтамасыз ету 

комитеті 

тізіміндегі 

журналдарға 

тақырыптық тың 

деректер жазылған 

материалдар 

жарияланады, 

ғалымдар, 

сарапшылар және 

оқырмандар 

арасында кеңінен 

таралады.  

 2 Жарияланым 

материалы; 

 Жарияланым 

қабылдануы туралы 

құжат; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 



Саяси 

қуғын-

сүргін 

тарихы 

бойынша 

жан-жақты 

зерттеу 

жұмыстары

на 

тартылған 

кемінде 55 

ғалым мен 

сарапшын

ы тарта 

отырып, 

тарихи 

құжаттар 

мен 

жиналған 

мәліметтер 

бойынша 

ақпараттық

-түсіндіру 

жұмыстары

н жүргізу 

мақсатынд

а 

Мемлекетті

к комиссия 

жанынан 

құрылған 

11 жұмыс 

топтарыны

ң зерттеу 

тақырыпта

рына 

сәйкес 

бейнеролик

тер әзірлеу 

1. «Алаш» партиясының 

мүшелері, қозғалыстың 

қатысушылары мен 

жақтастарына қарсы 

саяси қуғын-сүргінге 

талдау бойынша жұмыс 

тобы. 

2. 372 көтерілісті басу 

барысында сотсыз және 

тергеусіз атылған саяси 

қуғын-сүргін 

құрбандарын, сондай-

ақ осы көтерілістерге 

қатысқаны және 

қолдағаны үшін соттан 

тыс және сот 

органдары тарапынан 

қуғын-сүргінге 

ұшырағандарды 

зерттеу, қорытынды 

дайындау және ақтау 

жөнінде ұсынымдар 

жасау бойынша жұмыс 

тобы. 

3. Қазақстанға күштеп 

жер аударылған 

халықтардың және 

арнайы қоныс 

аударушылардың 

ақталмаған құрбандары 

бойынша жұмыс тобы.  

4. Кулактарды, байларды, 

жартылай феодалдарды 

(орта шаруаларды) 

және шаруа 

шаруаларды ақтау 

жөніндегі қорытынды 

мен ұсынысдарды 

зерделеу, дайындау 

жөніндегі жұмыс тобы. 

5. 1916-1930 жылдары 

түрлі зорлық-зомбылық 

саяси науқандары мен 

ашаршылық барысында 

мемлекеттің 

жазалаушы акциялары 

мен биліктің саяси 

қуғын-сүргіндері 

нәтижесінде 

Қазақстаннан кетуге 

мәжбүр болған 

қазақстандық 

босқындарды ақтау 

жөнінде ұсыныстарды 

зерделеу, дайындау 

Саяси қуғын-

сүргін тарихы 

бойынша жан-

жақты зерттеу 

жұмыстарына 

тартылған кемінде 

55 ғалым мен 

сарапшыны тарта 

отырып, тарихи 

құжаттар мен 

жиналған 

мәліметтер 

бойынша 

ақпараттық-

түсіндіру 

жұмыстарын 

жүргізу 

мақсатында 

Мемлекеттік 

комиссия жанынан 

құрылған 11 

жұмыс топтары 

құрылады және әр 

жұмыс 

топтарының 

тақырыптарына 

сәйкес кемінде 5 

минуттан тұратын   

бейнероликтер 

әзірленіп 

жарияланады. 

-  Тартылатын 55 

ғалым мен 

сарапшылардың 

тізімі; 

- Жұмыс топтарының 

қатысушылары 

туралы тізім; 

-  Әр топтың жұмыс 

қорытындысы туралы 

мәлімет; 

-  Кемінде 5 минуттан 

тұратын 11 

бейнеролик; 

- Бейнероликтердің 

жарияланымы туралы 

скриншоттары; 

Жоба 

бойынша  



және енгізу жөніндегі 

жұмыс тобы. 

6. Большевиктік-

сталиндік биліктің 

шаруаларға қатысты 

күштеп ұжымдастыру 

және басқа да саяси 

науқандарының 

құрбандарын ақтау 

үшін ұсынысдар 

зерделеу, қорытынды 

дайындау жөніндегі 

жұмыс тобы. 

7. НКВД ГУЛАГ-тың 26 

лагерінде болған, 

ақталмаған 

қазақстандық 

құрбандар мен зардап 

шеккендерді, сондай-ақ 

олардың отбасы 

мүшелерін ақтау 

бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу жөніндегі 

жұмыс тобы.  

8. Қазақстанның 

тәуелсіздігі мен 

аумақтық тұтастығы 

үшін жеке-дара 

күрескен халықтың 

(адамдар тобының), 

қоғамдық және саяси 

ұйымдардың, сондай-ақ 

қызметтік, ғылыми, 

мәдени және басқа да 

салаларда осы 

идеялары үшін 

мемлекеттік қудалауға 

және қуғын-сүргінге 

ұшыраған адамдарды 

толық заңдық және 

саяси ақтау үшін 

қорытынды және 

ұсынымдар дайындау 

жөніндегі жұмыс тобы. 

9. 1939-1945 жылдары 

фашистік Германия, 

Финляндия және басқа 

да Еуропа елдерінің 

тұтқынында қалған 

қазақстандықтардың, 

сондай-ақ "Түркістан 

легионында"уақытша 

болған қазақстандық 

әскери тұтқындарды 

зерттеу, қорытынды 

дайындау және оңалту 



жөнінде ұсынысдар 

дайындау жөніндегі 

жұмыс тобы. 

10. Саяси қуғын – сүргін 

құрбандары - дәстүрлі 

дін өкілдерін ақтау 

үшін зерделеу, 

қорытынды және 

ұсыныстар дайындау 

жөніндегі жұмыс тобы. 

11. 1940-1950 жылдардағы 

космополитшылдыққа 

қарсы айыптау 

тұрғысында қуғын-

сүргін құрбандарын 

зерттеу. 

Қоғам 

қайраткерле

рінің, 

сарапшылар

дың, 

жастардың 

қатысуымен 

және 

уәкілетті 

мемлекеттік 

органдарды

ң өкілдерін 

тарта 

отырып, 

саяси 

қуғын-

сүргін 

құрбандары 

мен зардап 

шеккендерд

ің әртүрлі 

санаттарын 

оңалтудың 

өзекті 

мәселелері 

бойынша 

жас 

тарихшылар 

клубының 

кемінде 10 

пікірталас 

алаңын 

ұйымдасты

ру. 

Қоғам қайраткерлерінің, 

сарапшылардың, 

жастардың қатысуымен 

және уәкілетті мемлекеттік 

органдардың өкілдерін 

тарта отырып, саяси 

қуғын-сүргін құрбандары 

мен зардап шеккендердің 

әртүрлі санаттарын 

оңалтудың өзекті 

мәселелері бойынша 

«Қазақ даласындағы 

қуғын-сүргін және 

ашаршылық: жаңа 

әдіснамалық көзқарас» 

тақырыбында сарапшы-

ғалымдардың, қоғам 

қайраткерлерінің және жас 

тарихшылардың арасында 

10 пікірталас алаңын 

ұйымдастыру. 

Жоба 

менеджерлерінің 

келісілген 

аймақтарға барып 

10 пікірталас 

алаңын 

ұйымдастыру 

арқылы 

Ғалымдардың, 

қоғам 

қайраткерлерінің 

және жас 

тарихшылардың 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен 

зардап 

шеккендердің 

әртүрлі 

санаттарын 

оңалтудың өзекті 

мәселелері 

талқыланады, 

Қоғам 

қайраткерлерінің, 

сарапшылардың, 

жастардың 

қатысуымен және 

уәкілетті 

мемлекеттік 

органдары 

өкілдерінің сөздері 

тыңдалады. 

 

-  Келісілген аймақтар 

тізімі; 

-  Пікір алмасу 

алаңдарына 

тартылатын адамдар 

тізімі; 

- Пікір алмасу 

алаңдары 

қатысушыларының 

тізімі; 

- Бейнематериалдар; 

Жоба 

бойынша 



Саяси 

қуғын-

сүргін 

құрбандар

ын толық 

ақтау 

жөніндегі 

өңірлік 

комиссия 

мүшелеріні

ң, қоғам 

қайраткерл

ерінің, 

саяси 

қуғын-

сүргін 

құрбандар

ы мен 

зардап 

шеккендер

дің әртүрлі 

санаттарын 

оңалтудың 

өзекті 

мәселелері 

жөніндегі 

сарапшыла

рдың 

қатысуыме

н өңірлерде 

кемінде 17 

диалог 

алаңдарын 

ұйымдасты

ру. 

Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық ақтау 

жөніндегі өңірлік 

комиссия мүшелерінің, 

қоғам қайраткерлерінің, 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен зардап 

шеккендердің әртүрлі 

санаттарын оңалтудың 

өзекті мәселелері 

жөніндегі комиссияның 

жергілікті жұмыс 

топтарындағы 

сарапшылардың 

қатысуымен өңірлерде 

кемінде 17 диалог 

алаңдарын ұйымдастыру. 

Жоба 

менеджерлерінің 

келісілген 

аймақтарға барып 

комиссияның 

жергілікті жұмыс 

топтарындағы 

сарапшылардың 

қатысуымен 

жалпы саны 17 

диалог алаңын 

ұйымдастыру 

арқылы 

Ғалымдардың, 

қоғам 

қайраткерлерінің 

және жас 

тарихшылардың 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен 

зардап 

шеккендердің 

әртүрлі 

санаттарын 

оңалтудың өзекті 

мәселелері 

талқыланады, 

Қоғам 

қайраткерлерінің, 

сарапшылардың, 

жастардың 

қатысуымен және 

уәкілетті 

мемлекеттік 

органдары 

өкілдерінің сөздері 

тыңдалады. 

-  Келісілген аймақтар 

тізімі; 

-  Диалогтық 

алаңдарына 

тартылатын 

сарапшылар тізімі; 

- Диалогтық алаңдар  

қатысушыларының 

тізімі; 

- Бейнематериалдар; 

Жоба 

бойынша 

«Қазақстан 

Республика

сының 

Орталық 

Мемлекетті

к архиві» 

және 

«Шығыс 

Қазақстан 

облыстық 

қазіргі 

заман 

тарихын 

құжаттанд

ыру 

орталығы» 

(Семей) 

қорларынд

ағы 

«Қазақстан 

Республикасының 

Орталық Мемлекеттік 

архиві» және «Шығыс 

Қазақстан облыстық 

қазіргі заман тарихын 

құжаттандыру орталығы» 

(Семей) қорларындағы 

құжаттары негізінде 1928 

жылғы тәркілеу саясатына 

қатысты «1928 жылғы 

Декрет: тәркіленген 

тағдырлар» атауымен 

ғалымдардың 

республикалық маңызы 

бар мұрағат 

материалдарымен жұмыс, 

мұрағат деректерін өңдеу, 

дизайн әзірлеу және 

Тақырыптық 

тарихи танымдық 

кітап шығару 

нәтижесінде тың 

деректерге қол 

жеткізіледі, 

көпшілік 

оқырманға ХХ 

ғасырдың 20-30 

жылдарындағы 

қазақ ауылының 

күйреуін және 

тәркілеуге 

ұшыраған 

қазақтың ауқатты 

азаматтарының 

тағдыры 

баяндалады. 

- 1 Арнайы зерттеу 

жүргізу орталығымен 

келіссөз; 

- Кемінде 100 беттен 

тұратын тақырыптық 

кітаптың онлайн 

форматы; 

- Тақырыптық 

кітаптың 100 дана 

көлеміндегі тиражы; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 



құжаттары 

негізінде 

тақырыпты

қ тарихи 

танымдық 

кітап 

шығару. 

кітапты әзірлеуге қажетті 

өзге де жұмыстарды атқара 

отырып, кемінде 100 

беттен тұратын тарихи 

танымдық кітап шығару. 

Жас 

тарихшыла

рға 

арналған 

форум 

өткізу 

Жас тарихшыларға 

арналған "1920-1950 

жылдардағы Кеңес 

саясаты: жас 

тарихшылардың көзімен" 

тақырыбында форум өткізу 

Форумда өткен 

ғасырдың 20-50 

жылдардағы  

Кеңестік саяси 

қуғын-сүргінгің 

себептері, 

салдары, 

уақиғалары 

талқыланады, 

тақырыптық 

баяндамалар 

оқылады, Жас 

тарихшылардың, 

эксперт-

сарапшылардың 

сөздері тыңдалады 

- 1 форум 

бағдарламасы; 

- 1 Қатысушылар 

тізімі; 

- Баяндамалар 

жинағы; 

- 5 Фотоматериалдар; 

- 1 Конференция 

жайлы қорытынды 

мақала жарияланымы 

- Жарияланым 

скриншоты 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

Әр өңірдің 

мектептері

нде тарихи 

дәрістер 

өткізу 

Әр өңірде тарихшыларды 

тарта отырып  кемінде 5 

мектепте 9,10 және 11 

сынып оқушыларына 

«Азалы тарихтың ақтаңдақ 

беттері» тақырыбында 

арнайы дәрістер өткізу 

Әр өңірде 

тарихшыларды 

тарта отырып  

кемінде 5 мектепте 

9,10 және 11 

сынып 

оқушыларына 

«Азалы тарихтың 

ақтаңдақ беттері» 

тақырыбында 

арнайы дәрістер 

өткізу арқылы 

мектеп 

оқушылары 

арасында Саяси 

қуғын-сүргін және 

ашаршылық 

жылдарындағы 

деректерді 

дәріптеледі және  

Тәуелсіздік 

жылдарындағы 

айтулы оқиғалар 

насихатталады 

- Дәрістер оқылатын 

мектептер тізімі; 

- Дәріс 

қатысушыларының 

тізімі; 

- Бейнематериалдар 

Жоба 

бойынша 1 

рет 

Білікті 

сарапшыла

рдың 

қорытынды

ларына 

сәйкес 

берілген 

Білікті сарапшылардың 

қорытындыларына сәйкес 

берілген ақпарат бойынша 

«Алаштың азалы тарихы» 

атты баяндамалар жинағын 

әзірлеу, тираждау және әр 

өңірде кемінде 2 

Жоба барысында 

атқарылған жұмыс 

топтарының 

қорытындылары 

бойынша 

баяндамалардың 

жинағын 

- 1 «Алаштың азалы 

тарихы» тақырыбында 

баяндамалар жинағын 

әзірлеу; 

- Табысталатын 

кітапханалар тізімі; 

Жоба 

бойынша 1 

рет 



ақпарат 

бойынша 

баяндамала

р жинағы. 

кітапханаға табыстау. «Алаштың азалы 

тарихы» 

тақырыбында 

жинақ басып 

шығару және 

оларды әр өңірде 

кемінде 2 

кітапханаға 

табыстау арқылы  

«Тарих 

ақтаңдақтары» 

жобасының 

қорытындысы 

ғалымдарға, 

тарихшыларға 

танымал етіледі. 

- Бейнематериалдар; 

       

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

Іс-шара Шілде, 2021 

ж. 

Тамыз, 2021 

ж. 

Қыркүйек, 2021 

ж. 

Қазан, 2021 

ж. 

Қараша, 2021 

ж. 

«ХХ ғасырдың 20-

30 жылдар саяси 

қуғын-сүргін: 

себептері және 

салдары» 

тақырыбында 

өңірлерден 10 

тарихшы-

ғалымдардың 

қатысуымен 

республикалық 

ғылыми–

практикалық 

конференциясын  

өткізу  

  

 

 

 

 

  

«Timeline» 

форматында тарихи 

статистикалық 

деректерге сәйкес 

инфографикалық 

материалдарды 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау 

     

Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық 

ақтау жобасы 

аясында «Тарих 

ақтаңдақтары» 

тақырыбында 

республикалық 

дебат турнирін 

ұйымдастыру 

     



Саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

құрбандарының 

ескерткіштеріне 

гүл шоқтарын қою 

     

Саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

құрбандарының 

еске алу 

мақсатында мектеп 

оқушылары 

арасында 

республикалық 

онлайн олимпиада 

ұйымдастыру 

     

Саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

құрбандарының 

еске алу 

мақсатында 

студенттер 

арасында 

республикалық 

онлайн ғылыми 

жобалар байқауын 

ұйымдастыру 

     

Алаш 

қайраткерлерінің 

тәуелсіздікке 

байланысты 

қанатты сөздері 

жазылған арнайы 

100 футболка 

әзірлеу және жоба 

қатысушыларына 

сыйлау 

     

Жоба тақырыбы 

аясында 

Республикалық 

деңгейде жас 

тарихшылардың 

қатысуымен 

онлайн дөңгелек 

үстел ұйымдастыру 

     

Саяси қуғын-сүргін 

және ашаршылық 

құрбандарының 

еске алу 

мақсатында Семей 

қаласында 

республикалық жас 

ақындар 

мүшайрасын 

ұйымдастыру 

     



Жоба аясында 

Қазақстан 

Республикасы 

Білім және ғылым 

министрлігінің 

Білім және ғылым 

саласында сапаны 

қамтамасыз ету 

комитеті тізіміндегі 

журналдарға 

тақырыптық 

мақалалар 

жариялау 

     

Саяси қуғын-сүргін 

тарихы бойынша 

жан-жақты зерттеу 

жұмыстарына 

тартылған кемінде 

55 ғалым мен 

сарапшыны тарта 

отырып, тарихи 

құжаттар мен 

жиналған 

мәліметтер 

бойынша 

ақпараттық-

түсіндіру 

жұмыстарын 

жүргізу 

мақсатында 

Мемлекеттік 

комиссия жанынан 

құрылған 11 жұмыс 

топтарының 

зерттеу 

тақырыптарына 

сәйкес 

бейнероликтер 

әзірлеу 

     

Қоғам 

қайраткерлерінің, 

сарапшылардың, 

жастардың 

қатысуымен және 

уәкілетті 

мемлекеттік 

органдардың 

өкілдерін тарта 

отырып, саяси 

қуғын-сүргін 

құрбандары мен 

зардап 

шеккендердің 

әртүрлі санаттарын 

оңалтудың өзекті 

     



мәселелері 

бойынша «Қазақ 

даласындағы 

қуғын-сүргін және 

ашаршылық: жаңа 

әдіснамалық 

көзқарас» 

тақырыбында 

сарапшы-

ғалымдардың, 

қоғам 

қайраткерлерінің 

және жас 

тарихшылардың 

арасында 10 

пікірталас алаңын 

ұйымдастыру. 

Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық 

ақтау жөніндегі 

өңірлік комиссия 

мүшелерінің, қоғам 

қайраткерлерінің, 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандары мен 

зардап 

шеккендердің 

әртүрлі санаттарын 

оңалтудың өзекті 

мәселелері 

жөніндегі 

комиссияның 

жергілікті жұмыс 

топтарындағы 

сарапшылардың 

қатысуымен 

өңірлерде кемінде 

17 диалог 

алаңдарын 

ұйымдастыру. 

     

«Қазақстан 

Республикасының 

Орталық 

Мемлекеттік 

архиві» және 

«Шығыс Қазақстан 

облыстық қазіргі 

заман тарихын 

құжаттандыру 

орталығы» (Семей) 

қорларындағы 

құжаттары 

негізінде 1928 

жылғы тәркілеу 

саясатына қатысты 

     



«1928 жылғы 

Декрет: тәркіленген 

тағдырлар» 

атауымен арнайы 

зерттеу 

орталықтарының 

ғалымдарын тарта 

отырып кемінде 

100 беттен түратын 

тарихи танымдық 

кітап шығару. 

Жас тарихшыларға 

арналған "1920-

1950 жылдардағы 

Кеңес саясаты: жас 

тарихшылардың 

көзімен" 

тақырыбында 

форум өткізу 

     

Әр өңірде 

тарихшыларды 

тарта отырып  

кемінде 5 мектепте 

9,10 және 11 сынып 

оқушыларына 

«Азалы тарихтың 

ақтаңдақ беттері» 

тақырыбында 

арнайы дәрістер 

өткізу 

     

Білікті 

сарапшылардың 

қорытындыларына 

сәйкес берілген 

ақпарат бойынша 

«Алаштың азалы 

тарихы» атты 

баяндамалар 

жинағын әзірлеу, 

тираждау және әр 

өңірде кемінде 2 

кітапханаға 

табыстау. 

     

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Қаражаттың уақытында түспей қалуы Қосымша қаражаты ұстап отыру 

Тауардың қымбаттап кетуі Артық қаражат пен қосымша қаражатты салуды 

жоспарлау 

Аудиторияның жиналмай қалуы Алдын ала хабарлау немесе кейінге шегеру 

Мамандардың бос болмай қалуы  Қосымша мамандарды қамтамасыз ету 

Төтенше жағдайлардың жариялануы Онлайн түрінде жүргізіледі 



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.) 

Ақпаратт

ың 

таралуы 

жиілігі 

«Timeline» форматында 

тарихи статистикалық 

деректерге сәйкес 

инфографикалық 

материалдары 

20 

Әлеуметтік желілердегі 

кемінде 20 000 тіркелушісі 

бар парақшалар 

Жоба 

бойы  

«ХХ ғасырдың 20-30 жылдар 

саяси қуғын-сүргін: 

себептері және салдары» 

тақырыбында өңірлерден 10 

тарихшы-ғалымдардың 

қатысуымен республикалық 

ғылыми–практикалық 

конференциясы 

1 
БАҚ өкілдері, Әлеуметтік 

желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық ақтау 

жобасы аясында «Тарих 

ақтаңдақтары» тақырыбында 

республикалық дебат 

трунирі 

1 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының 

ескерткіштеріне гүл 

шоқтарын қою 

17 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

17 рет 

Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының 

еске алу мақсатында мектеп 

оқушылары арасында 

республикалық онлайн 

олимпиадасы 

1 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының 

еске алу мақсатында 

студенттер арасында 

республикалық онлайн 

ғылыми жобалар байқауы 

1 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Жоба тақырыбы аясында 

Республикалық деңгейде жас 

тарихшылардың қатысуымен 

онлайн дөңгелек үстел  

1 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының 

еске алу мақсатында Семей 

қаласында республикалық 

жас ақындар мүшайрасы 

1 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



Саяси қуғын-сүргін тарихы 

бойынша жан-жақты зерттеу 

жұмыстарына тартылған 

кемінде 55 ғалым мен 

сарапшыны тарта отырып, 

тарихи құжаттар мен 

жиналған мәліметтер 

бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу мақсатында 

Мемлекеттік комиссия 

жанынан құрылған 11 жұмыс 

топтарының зерттеу 

тақырыптарына сәйкес 

бейнероликтер 

11 
Өңірлік БАҚ өкілдері, 

Әлеуметтік желілер 

Жоба 

бойынша 

11 рет 

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

Қаржыландыру 

аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау 

мүмкіндігі 

Осыған орай, ШҚО ЖҚБ «Салауат» ұйымы аталған қызметті 

жоба аяқталғаннан кейін жеке және демеушілік ресурстар 

негізінде, сондай-ақ әртүрлі ҮЕҰ гранттары негізінде 

жалғастыруды және тақырыптық зерттеу жұмыстарының 

тоқтамауын және әлеуметтік желілер арқылы тақырыптық 

инфографикаларды насихаттауын жоспарлап отыр. 

Тұрақтылықты қамтамасыз 

ету және (немесе) 

нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның 

рөлі қандай 

ШҚО ЖҚБ «Салауат» ұйымы 16 жыл бойы осы және басқа да 

тақырыптағы қызметтермен айналысады. Осы жылдар ішінде 

қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық 

деңгейлерде мыңдаған іс-шаралар өткізілді.  

Бұл тақырып барлық уақытта өзектілігін жоғалтпайды. Өз 

кезегімізде, біз бұл тақырып аясын ары қарай кеңейтіп, тың 

ашылулар жасауға дайын екенімізді нық сеніммен айта аламыз. 

Себебі, жоба тобының көпшілігі тарихшы мамандар, бұдан бөлек 

барлығымыз тәуелсіздігіміздің танымал болғанын, саяси қуғын-

сүргінге ұшыраған құрбандардың ақталуы өзімізге алдыңғы 

кезекті (приоритетті) мәселе екенін атап өткіміз келеді. ШҚО 

ЖҚБ «Салауат» ұйымы осы жобаны тұрақты түрде ілгерілетеді. 

 

 

 

Атқарушы Директоры  _________________ Каирбекулы Айдын  

 

 

 

Толтырған күні «01» шілде 2021 жыл 

 

Байланыс тел: +7 705 465 55 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 
         

 

Смета расходов по реализации проекта   

 

Грантополучатель: Восточно-Казахстанское областное молодежное общественное объединение «САЛАУАТ» 
 

Тема гранта: Проект по полной реабилитации жертв политических репрессий «Тарих ақтаңдақтары» 
 

Сумма гранта: 26 510 000 тенге 
 

 
        

№ Статьи расходов  
Единица 

измерения 
Количество  

 

Стоимость, 

тенге  

Всего, тенге 

Источники финансирования  

Заявитель 

(софинансирование) 

Другие источники 

софинансирования  

Средства 

гранта 
  

1 
Административные 

затраты: 
                   6 677 300        

              6 677 

300     

  

Заработная плата, 

в том числе:   
                 6 000 000        

              6 000 

000     

  

Руководитель 

проекта  
месяц 5 

         200 

000  
             1 000 000        

              1 000 

000     

  

Координатор 

проекта 
месяц 5 

         180 

000  
                900 000        

                 900 

000     

  
Бухгалтер месяц 5 

         180 

000  
                900 000        

                 900 

000     

  
Менеджер  месяц 5 

         160 

000  
                800 000        

                 800 

000     

  
Менеджер  месяц 5 

         160 

000  
                800 000        

                 800 

000     

  
Менеджер  месяц 5 

         160 

000  
                800 000        

                 800 

000     



  
SMM Менеджер  месяц 5 

         160 

000  
                800 000        

                 800 

000     

  

Социальный налог 

и социальные 

отчисления  

месяц 5 
         101 

460  
                507 300              -      

                 507 

300    
 

  

Обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование 

месяц 5 
           24 

000  
                120 000        

                 120 

000    

 

  
Банковские услуги  месяц 5 

           10 

000  
                  50 000        

                   50 

000     

2 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

                   2 578 996        
              2 578 

996    
 

  Ноутбук штука 3 
         300 

000  
                900 000        

                 900 

000     

  Телефон штука 1 
         190 

000  
                190 000        

                 190 

000     

  Стабилезатор  штука 1 
         150 

000  
                150 000        

                 150 

000     

  Резак для бумаги штука 1 
           58 

996  
                  58 996        

                   58 

996     

  
Переплетная 

машинка 
штука 1 

           80 

000  
                  80 000        

                   80 

000     

  Моноблок штука 1 
         500 

000  
                500 000        

                 500 

000     

  Камера  штука 1 
         450 

000  
                450 000        

                 450 

000     

  Принтер цветной  штука 1 
         250 

000  
                250 000        

                 250 

000     

3 Прямые расходы:                  17 253 704        
            17 253 

704     

1 

Мероприятие 1. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных к 

    

  

        4 892 500,00                 4 892 

500,00    

 



Дню памяти жертв 

политических 

репрессий и голода. 

  

1.1. Проведение 

республиканской 

научно-

практической 

конференции 

"политические 

репрессии 20-30-х 

годов ХХ века: 

причины и 

последствия"  

    

  

           960 000,00                    960 

000,00    

 

  

Аренда зала  для 

проведение 

конференции (1 

аренда * 50 000 

тенге) 

аренда 1 

           50 

000  

             50 000,00                      50 

000,00    

 

  

Раздаточный 

материал  
    

  

           255 000,00                    255 

000,00     

  
эко сумка штука 30 

             7 

500  

           225 000,00                    225 

000,00     

  
папка штука 30 

             1 

000  

             30 000,00                      30 

000,00     

  

Проживание 

участников 

конференции (10 

человек *2 дня * 10 

000 тенге) 

человек/сутки 20 

           10 

000  

           200 000,00                    200 

000,00    

 

  

Питание 

участников 

конференции  

    

  

           135 000,00                    135 

000,00    

 

  

обед (30 человек * 3 

000 тенге * 1 обед) 
человек  30 

             3 

000  

             90 000,00                      90 

000,00     



  

ужин (10 человек * 

4500 тенге)   
человек  10 

             4 

500  

             45 000,00                      45 

000,00     

  
Кофе- брейк  кофе-брейк 1 

           20 

000  

             20 000,00                      20 

000,00     

  
Дорожные расходы     

  

           300 000,00                    300 

000,00     

  

Нур-Султан - Семей  

- Нур-Султан (5 

человек *2 поездки * 

15 000 тенге) 

поездка 10 
           15 

000  

           150 000,00                    150 

000,00    

 

  

Алматы - Семей - 

Алматы (5 человек 

*2 поездки * 15 000 

тенге) 

поездка 10 
           15 

000  

           150 000,00                    150 

000,00    

 

  

1.2. Публикация 

инфографических 

материалов в 

социальных сетях в 

соответствии с 

историческими 

статистическими 

данными в 

формате "Timeline" 

    

  

           510 000,00                    510 

000,00    

 

  

Оплата публикации 

в социальных сетях 

(17 акккаунтов *  30 

000 тенге) 

услуга  17 
           30 

000  

           510 000,00                    510 

000,00    

 

  

1. 3.  Возложения 

цветов к 

памятникам жертв 

политических 

репрессий и голода 

    

  

           255 000,00                    255 

000,00    

 

  

Покупка цветов (17 

корзин * 15000 

тенге) 

корзина 17            15 

000  

           255 000,00                    255 

000,00    

 



  

1.4.  Организация 

республиканской 

онлайн олимпиады 

среди школьников 

в память о жертвах 

политических 

репрессий и голода 

    

  

           190 000,00                    190 

000,00    

 

  
Призовой фонд      

  

           190 000,00                    190 

000,00     

  
первое место приз 1 

         100 

000  

           100 000,00                    100 

000,00     

  
второе место приз 1 

           60 

000  

             60 000,00                      60 

000,00     

  
третье место приз 1 

           30 

000  

             30 000,00                      30 

000,00     

  

1.5.  Организация 

республиканского 

онлайн конкурса 

научных проектов 

среди студентов в 

память о жертвах 

политических 

репрессий и голода 

    

  

           370 000,00                    370 

000,00    

 

  
Призовой фонд      

  

           370 000,00                    370 

000,00     

  
первое место приз 1 

         150 

000  

           150 000,00                    150 

000,00     

  
второе место приз 1 

         120 

000  

           120 000,00                    120 

000,00     

  
третье место приз 1 

         100 

000  

           100 000,00                    100 

000,00     



  

1.6. Разработка и 

вручение 

участникам 

проекта 100 

специальных 

футболок с 

крылатыми 

словами деятелей 

Алаша, связанных 

с независимостью 

    

  

           600 000,00                    600 

000,00    

 

  

Покупка футболок 

(200 штук * 3000 

тенге) 

штука 200              3 

000  

           600 000,00                    600 

000,00    

 

  

1.7.   Организация 

республиканской 

"мушайры" 

молодых акынов в 

городе Семей в 

память о жертвах 

политических 

репрессий и голода 

    

  

        1 397 500,00                 1 397 

500,00    

 

  
Призовой фонд      

  

          370 000,00                   370 

000,00     

  
первое место приз 1 

         150 

000  

           150 000,00                   150 

000,00     

  
второе место приз 1 

         120 

000  

           120 000,00                   120 

000,00     

  
третье место приз 1 

         100 

000  

           100 000,00                   100 

000,00     

  

Дорожные расходы 

(17 человек * 2 

паездки * 15 000 

тенге) 

поездки 34 

          15 000  

          510 000,00                   510 

000,00    

 

  

Проживание 

участников (17 
человек/сутки 34 

          10 000  

          340 000,00                   340 

000,00    
 



человек *2 сутки * 

10 000 тенге) 

  

Питание 

участников 

конференции  

    

  

          127 500,00                   127 

500,00    

 

  

обед (17 человек * 3 

000 тенге * 1 обед) 
человек  17 

             3 

000  

             51 000,00                     51 

000,00     

  

ужин (17 человек * 

4500 тенге)   
человек  17 

             4 

500  

             76 500,00                     76 

500,00     

  

Аренда зала для 

проведения 

мероприятия  

аренда 1 

          50 000  

            50 000,00                     50 

000,00    

 

  

1.8.   Публикация 

двух тематических 

статей в журналах 

из списка комитета 

по обеспечению 

качества в сфере 

образования и 

науки 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан 

    

  

             60 000,00                      60 

000,00    

 

  

Публикация (2 

публикации * 30 000 

тенге) 

публикация 2            30 

000  

             60 000,00                      60 

000,00    

 

  

1. 9. Организация 

республиканского 

дебатного турнира 

на тему «Тарих 

актаңдақтары» в 

рамках проекта по 

полной 

реабилитации 

жертв 

    

  

           550 000,00                    550 

000,00    

 



политических 

репрессий 

  
Призовой фонд      

  

          370 000,00                   370 

000,00     

  
первое место приз 1 

         150 

000  

           150 000,00                   150 

000,00     

  
второе место приз 1 

         120 

000  

           120 000,00                   120 

000,00     

  
третье место приз 1 

         100 

000  

           100 000,00                   100 

000,00     

  

Кофе- брейк (2  дня 

* 2 кофе-брейк * 20 

000 тенге) 

кофе-брейк 4 

          20 000  

            80 000,00                     80 

000,00    

 

  
Аренда помещения  аренда 2 

          50 000  

          100 000,00                   100 

000,00     

2 

Мероприятие 2.  

Разработка 

видеороликов по 

темам 

исследований 11 

рабочих групп, 

созданных при 

Государственной 

комиссии, с целью 

проведения 

информационно-

разъяснительной 

работы по 

историческим 

документам и 

собранным 

сведениям с 

привлечением не 

менее 55 ученых и 

    

  

        2 710 000,00                 2 710 

000,00    

 



экспертов, 

привлеченных к 

всесторонней 

исследовательской 

работе по истории 

политических 

репрессий 

  

Оплата за услугу 

изготовления ролика 

(11 видео-ролик * 

200 000 тенге) 

видео-ролик 11 
         200 

000  

        2 200 000,00                 2 200 

000,00    

 

  

Оплата публикации 

в социальных сетях 

(17 акккаунтов *  30 

000 тенге) 

услуга  17 
           30 

000  

           510 000,00                    510 

000,00    

 

3 

Мероприятие 3.  

Организация 10 

дискуссионных 

площадок клуба 

молодых 

историков по 

актуальным 

вопросам 

реабилитации 

жертв 

политических 

репрессий и 

различных 

категорий 

пострадавших с 

участием 

общественных 

    

  

        1 187 510,00                 1 187 

510,00    

 



деятелей, 

экспертов, 

молодежи и с 

привлечением 

представителей 

уполномоченных 

государственных 

органов. 

  

Аренда зала (10 раз 

* 50 000 тенге)  
аренда 10            50 

000  

           500 000,00                    500 

000,00    
 

  

Командировочные 

(10 регионов * 3 

суток * 2917 тенге) 

сутки 30              2 

917  

             87 510,00                      87 

510,00    

 

  

Проживание (10 

регионов * 2 сутки * 

15 000 тенге) 

сутки 20            15 

000  

           300 000,00                    300 

000,00    

 

  

Проезд (10 регионов 

* 2 поездки  * 15 000 

тенге) 

поездка 20            15 

000  

           300 000,00                    300 

000,00    

 

4 

Мероприятие 4.  

Организация 17 

диалоговых 

площадок в 

регионах с 

участием членов 

региональной 

комиссии по 

полной 

реабилитации 

жертв 

политических 

репрессий, 

общественных 

деятелей, 

    

  

        2 018 767,00                 2 018 

767,00    

 



экспертов по 

актуальным 

вопросам 

реабилитации 

различных 

категорий жертв 

политических 

репрессий и 

пострадавших. 

  

Аренда зала (17 раз 

* 50 000 тенге)  
аренда 17            50 

000  

           850 000,00                    850 

000,00    
 

  

Командировочные 

(17 регионов * 3 

суток * 2917 тенге) 

сутки 51              2 

917  

           148 767,00                    148 

767,00    

 

  

Проживание (17 

регионов * 2 сутки * 

15 000 тенге) 

сутки 34            15 

000  

           510 000,00                    510 

000,00    

 

  

Проезд (17 регионов 

* 2 поездки  * 15 000 

тенге) 

поездка 34            15 

000  

           510 000,00                    510 

000,00    

 

5 

 Мероприятие 5. 

Изготовление 

полиграфичесой 

продукции 

    

  

        2 263 000,00                 2 263 

000,00    

 

  

Тиражиование 

сборника "Траурная 

история Алаша" (100 

штук * 5000 тенге) 

штука 100 
             5 

000  

           500 000,00                    500 

000,00    

 

  

Выпуск книги 

«Декрет 1928 года: 

конфискованные 

судьбы» (100 штук * 

5000 тенге)  

штука 100 

             5 

000  

           500 000,00                    500 

000,00    

 



  

Выпуск сборника 

конференции 

"политические 

репрессии 20-30-х 

годов ХХ века: 

причины и 

последствия" (100 

штук * 3000 тенге) 

штука 100 

             3 

000  

           300 000,00                    300 

000,00    

 

  

Нанесение логотипа 

на футболку для 

участников проекта 

(200 штук * 3000 

тенге)   

штука 200 

             3 

000  

           600 000,00                    600 

000,00    

 

  

Раздаточный 

материал для 

форума и 

конференции 

    

  

           270 000,00                    270 

000,00    

 

  

блокнот с 

логотипом проекта 

(100 штук * 2000 

тенге) 

штука 100 

            2 000  

          200 000,00                    200 

000,00    

 

  

ручка с логотипом 

проекта (100 штук 

* 700 тенге)  

штука 100 

               700  

            70 000,00                      70 

000,00    

 

  

Выпуск 

сертификатов для 

участников проекта 

(50 штук * 500 

тенге)  

штука 50 

                

500  

             25 000,00                      25 

000,00    

 

  

Х баннер (17 штук * 

4000 тенге) 
штука 17              4 

000  

             68 000,00                      68 

000,00    

 



6 

Мероприятие 6. 

Разработка 

историко-

познавательной 

книги с 

привлечением 

ученых 

специальных 

исследовательских 

центров под 

названием «Декрет 

1928 года: 

конфискованные 

судьбы», 

касающейся 

политики 

конфискации 1928 

года на основе 

документов фондов 

«Центральный 

Государственный 

архив Республики 

Казахстан» и 

«Восточно-

Казахстанский 

областной центр 

документации 

новейшей истории» 

    

  

        1 500 000,00                 1 500 

000,00    

 

  

Разботка  историко-

познавательной 

книги (работа 

ученых с архивным 

материалом 

реапубликанского 

областного 

значения, обработка 

услуга  1 

      1 500 

000  

        1 500 000,00                 1 500 

000,00    

 



архивных данных, 

разработка дизайна 

и прочее 

необходимое для 

разработки книги) 

7 

Мероприятие 7.  

Проведение 

форума для 

молодых 

историков 

"Советская 

политика 1920-

1950-х годов 

глазами молодых 

историков" 

    

  

           981 927,00                    981 

927,00    

 

  

Проез участников 

форума (15 

участников * 2 

проезд * 15 000 

тенге) 

поезка 30 

          15 000  

          450 000,00                   450 

000,00    

 

  

Проживание 

участников форума 

(15 человек *2 сутки 

* 10 000 тенге) 

человек/сутки 30 

          10 000  

          300 000,00                   300 

000,00    

 

  

Питание 

участников форума 
    

  

          180 000,00                   180 

000,00     

  

обед (15 человек * 3 

000 тенге * 1 обед) 
человек  15 

             3 

000  

             45 000,00                     45 

000,00     

  

ужин (15 человек * 

4500 тенге * 2 

ужина)   

человек  30              4 

500  

           135 000,00                   135 

000,00    

 

  

Аренда помещения 

для проведения 
аренда 1 

          50 000  

            51 927,00                     51 

927,00    

 



форума (1 аренда * 

50 000 тенге)  

8 

Мероприятие 8.  

Проведение лекций 

для школьников 

"Белые пятна 

траурной истории" 

    

  

        1 700 000,00                 1 700 

000,00    

 

  

Оплата лекторов (17 

человек * 100 000 

тенге)  

человек 17          100 

000  

        1 700 000,00                 1 700 

000,00    

 

  
ИТОГО     

  

      26 510 000,00               26 510 

000,00     

 
   

 

    

 

 Грантополучатель:   
 

    

 

 

Исполнительный 

директор  

_________________  

  

 

    

 

 

                                                     

М.П. 
 

       

 «СОГЛАСОВАНО»  
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