
                «26» шілде 2021 жылғы №37 

Грант беру жөніндегі  

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ 

I БЛОК  

Жоба туралы жалпы ақпарат 

 

Грантты алушы:  «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі 

Грант тақырыбы:  «Тарих ақтаңдақтары» саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жобасы» 

Грант сомасы: 26 510 000 тг 

Жоба мақсаты: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау арқылы Қазақстан тәуелсіздігін танымал ету 

Жобаны іске асрыдуан күтілетін 

нәтиже: 

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. 

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

2: Семей қаласының ҚазИГЗУ білім беру мекемесі (Серіктес), «ERUDIT» Білім беру 

орталығы (Серіктес) 
Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. 
Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн 
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II БЛОК  

Жоба командасы туралы ақпарат  

 

Ұйымның штаттық қызметкерлері 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Токишкадиров Ботабек 

Бейбитбекович Жоба жетекшісі 

8 775 433 4338 Жоба жауапкершілігін алу, 

қадағалау, жүзеге асыру 

100 % 

Григорьева Екатерина 

Владимировна Жоба есепшісі 

8 747 715 1320 Жоба есепшісі, кіріс-

шығысты қадағалау, жүру 

барысын реттеп отыру 

100 % 

Айтбергенов Ерасыл 

Думанұлы Қоғаммен байланыс 

жөніндегі маман 

8 778 491 8607 Жобаның ақпараттық 

өнімдерін БАҚ өкілдерінде, 

әлеуметтік желілерде 

жариялау 

80 % 

Рахметуллин Еркін 

Ерланұлы Координатор 

8 702 945 7362 Жоба барысын қадағалау, 

мониторинг жүргізу және 

жұмысты үйлестіру 

80 % 

Каирбекулы Айдын  

Менеджер 

8 705 465 5506 Жоба шараларын 

ұйымдастыру, мониторинг 

және іс-қағаз жүргізу 

60 % 

Аубакирова Карлыгаш 

Адильхановна Менеджер 

8 777 984 5060 Жоба шараларын 

ұйымдастыру, мониторинг 

және іс-қағаз жүргізу 

60 % 

Серікқалиев Бекжан  

Мұхитұлы  Менеджер 

8 776 995 0299 Жоба шараларын 

ұйымдастыру, мониторинг 

және іс-қағаз жүргізу 

60 % 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Азатов Азамат Азатұлы Тренер-сарапшы 

(шақырылған маман) 

8 777 151 2225 Халықаралық деңгейдегі 

тренер, аналитик, модератор 

20% 

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын 

мамандарды көрсету қажет. 
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III БЛОК  

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары 

 

1 міндет. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған іс-шараларды өткізу 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы)1 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша)2 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар 3 

Орындау 

мерзімі4 

Шараның 

құны5 

1.  «ХХ ғасырдың 20-30 жылдар 

саяси қуғын-сүргін: себептері 

және салдары» тақырыбында 

Нұр-Сұлтан, Алматы және 

Семей қалаларынан 20 

(офлайн) және 17 өңірден 30 

тарихшы-ғалымдардың 

(онлайн) қатысуымен 

республикалық ғылыми–

практикалық конференциясын 

өткізу 

Офлайн қатысушылар саны 

Онлайн қатысушылар саны 

Аумақтық қамту 

Конференция қорытындысы 

бойынша баяндамалар жинағы;  

Баяндамалар жинағын 

үлестіріп беретін уәкілетті 

орган саны (Ішкі саясат 

басқармалары) 

20 

 

30 

 

17 өңір 

 

1 жинақ (pdf 

форматта) 

 

 

17 

Қыркүйек 

айы 

1 270 858.00 

 

2.  «Timeline» форматында 

тарихи статистикалық 

Тарихи деректерге сәйкес 

репрессияға ұшыраған 

Кемінде 20 

 

Жоба бойы 1 724 558.00 

 

                                                             
1 Бұл парақты міндетті түрде толтыру қажет. Шын мәнінде, бұл жобаның негізгі идеясын, мақсатты тобын, жобаның мазмұнын көрсететін жобаның 

мәтіндік презентациясы. 

2 Сапалы индикаторларды көрсету кезінде жобаны іске асыру қорытындылары бойынша олар үшін күтілетін оң өзгерістермен бірге адамдар тобын 

айқындау және олардың жоспарланған санын көрсету қажет. Сандық индикаторларды көрсету кезінде «жобаның іс-шаралары іске асырылғаннан кейін 

нысаналы топтардың әрқайсысында не және қалай өзгереді?», сондай-ақ осы өзгерістерді өлшеу және жоспарланған сапалы нәтижелерге қол жеткізу 

жолдарын ойластыру,сипаттау. 

3 Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет. 

4 Бұл іс-шара жобаның күнтізбелік жоспары бойынша қандай мерзімде өтетінін көрсету қажет. 

5 Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет. 
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деректерге сәйкес 

инфографикалық 

материалдарды әр өңірдегі 

әлеуметтік желілерде 

жариялау 

тұлғалар, репрессияға дейінгі 

және кейінгі адам саны, төрт 

түлік саны, себеп-салдары 

және т.б. тақырыптарда 

инфографика әзірлеу 

Инфографикаларды әр өңірдегі 

әлеуметтік желілердегі 

кемінде 20 000 тіркелушісі бар 

парақшаларда жариялау 

 

 

 

 

 

 

17 Парақша 

(Instagram) 

 

 

3.  Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын толық ақтау 

жобасы аясында «Тарих 

ақтаңдақтары» тақырыбында 

455 000 теңге сомасында 

жүлде қорын тағайындай 

отырып, жастар арасында 

республикалық дебат турнирін 

ұйымдастыру 

Қатысушылар саны 

 

Аумақтық қамту 

 

Дебат қорытындысы бойынша 

бейнематериалдар (2 жартылай 

финал, 1 финал)  

Кемінде 30 

 

Кемінде 11 өңір 

 

3 

 

Қыркүйек 

айы 

863 860.00 

 

4.  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының 

әр өңірдегі ескерткіштеріне 

гүл шоқтарын қою 

Әр өңірде тарихшылардың, 

уәкілетті органдар өкілдерінің, 

белсенді жастардың 

қатысуымен ескерткіштерге 

гүл шоқтарын қою рәсімі 

 

Қатысушылар саны 

 

 

Фотоматериалдар 

 

Аумақтық қамту 

17 

 

 

 

 

 

255 (әр өңірде 15 

адамнан) 

 

17 фотосурет 

 

17 өңір 

Қыркүйек 

айы 

427 405.00 

 

5.  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын еске 

алу мақсатында 370 000 теңге 

сомасында жүлде қорын 

Google-форма арқылы онлайн 

тіркелген қатысушылар саны  

Аумақтық қамту 

85 (әр өңірден 5 

оқушыдан) 

 

17 өңір 

Қазан айы 591 405.00 
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тағайындай отырып, мектеп 

оқушылары арасында 

республикалық онлайн 

олимпиада ұйымдастыру 

6.  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын еске 

алу мақсатында 480 000 теңге 

сомасында жүлде қорын 

тағайындай отырып, 

студенттер арасында 

республикалық онлайн 

ғылыми жобалар байқауын 

ұйымдастыру 

Google-форма арқылы онлайн 

тіркелген қатысушылар саны  

Аумақтық қамту 

Ғылыми жобалардың жинағы 

(pdf форматта) 

34 (әр өңірден 2 

студент) 

 

17 өңір 

 

1 жинақ 

 

Қазан айы 701 405.00 

 

7.  Алаш қайраткерлерінің 

тәуелсіздікке байланысты 

қанатты сөздері жазылған 

арнайы 200 футболка әзірлеу 

және жоба қатысушыларына 

үлестіру 

Арнайы әзірленген 

футболкалар 

Фотоматериалдар 

200 дана 

 

200 фото 

(электронды 

тасығышта) 

Қараша айы 948 384.00 

 

8.  Жоба тақырыбы аясында 

Республикалық деңгейде жас 

тарихшылардың қатысуымен 

онлайн дөңгелек үстел 

ұйымдастыру 

Google-форма арқылы онлайн 

тіркелген қатысушылар саны  

 

Аумақтық қамту 

Дөңгелек үстел қорытындысы 

бойынша уәкілетті органдарға 

ұсынымдар жинағын әзірлеу 

және тарату 

25 (мемлекеттік 

стандартқа сәйкес) 

 

 

 

17 өңір 

 

1 жинақ, 

17 өңірлік Ішкі 

саясат басқармалары 

 

Қазан айы 121 405.00 

 

9.  Саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарын еске 

алу мақсатында Семей 

қаласында 600 000 теңге 

сомасында жүлде қорын 

Қатысушылар саны 

 

25 (Оның ішінде 

Семей қаласынан 8 

ақын) 

 

 

Қазан айы 2 618 646 
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тағайындай отырып, 

республикалық жас ақындар 

мүшайрасын ұйымдастыру 

Аумақтық қамту 

Мүшайра қорытындысы 

бойынша өлеңдер жинағын 

әзірлеу және уәкілетті 

органдарға табыстау 

17 өңір 

 

1 жинақ, 100 дана 

10.  Жоба аясында Қазақстан 

Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің Білім 

және ғылым саласында сапаны 

қамтамасыз ету комитеті 

тізіміндегі журналдарға 

жобаға тартылған тарихшы 

мамандардың тақырыптық 

мақалаларын жариялау 

Ғылыми мақала 

Мақалалардың қабылдануы 

туралы анықтама 

2 

 

2 

Қараша айы 208 384.00 

 

2 міндет. 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 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  Мемлекеттік комиссия 

жанынан құрылған 11 жұмыс 

топтарының зерттеу 

тақырыптарына және тарихи 

құжаттар мен мәліметтер 

туралы ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу бойынша 

материалдар жинығын және 

бейнероликтер әзірлеу 

(тапсырыс берушімен, оның 

ішінде АҚДМ-мен және 

«Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ 

келісімі бойынша) 

Тартылатын ғалымдар мен 

сарапшылардың саны 

Бейнеролик саны 

Жинақ саны 

Ақпараттық аумақтық қамту 

(әр өңірдегі әлеуметтік 

желілердегі парақшаларда 

жариялау) 

 

55 

 

 

11 бейнеролик 

(кемінде 5 минуттан) 

1 жинақ (PDF 

форматында) 

17 парақша (әр 

өңірде) 

Тамыз-

Қараша 

айлары 

6 109 274.00 
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3 міндет. 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 берушінің 

келісімімен) 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1. 

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 

онлайн пікірталас алаңын 

ұйымдастыру. (тапсырыс 

берушімен, оның ішінде 

АҚДМ-мен және «Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ келісімі 

бойынша) 

Пікірталас алаңы; 

Аумақтық қамту 

Google-форма арқылы онлайн 

қатысушылар саны 

 

Пікірталас алаңдары 

қорытындысы бойынша 

уәкілетті органдарға 

ұсынымдар жинағын әзірлеу 

және табыстау 

10 

 

Кемінде 10 өңір 

 

150 адам, әр өңірде 

15 адамнан  

 

 

1 жинақ (pdf 

форматта), 

17 өңірлік Ішкі 

саясат басқармалары 

 

Қыркүйек-

Қазан айлары 

989 525.00 

 

4 міндет. 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 берушінің келісімімен) 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

Жоспаранып 

отырған 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 
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бойынша) индикаторлар 

1.  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 онлайн 

диалог алаңдарын 

ұйымдастыру. (тапсырыс 

берушімен, оның ішінде 

АҚДМ-мен және «Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ келісімі 

бойынша) 

Диалог алаңдары (онлайн 

форматта) 

 

Аумақтық қамту 

 

 

Google-форма арқылы 

тіркелген онлайн қатысушылар 

саны 

 

Диалог алаңдары қорытындысы 

бойынша уәкілетті органдарға 

ұсынымдар жинағын әзірлеу 

және табыстау 

17 

 

 

17 өңір 

 

 

255 әр өңірден 15 

адамнан  

 

1 жинақ (pdf 

форматта), 

17 өңірлік Ішкі 

саясат басқармалары 

 

Қыркүйек-

Қараша 

айлары 

1 085 409.00 

 

5 міндет.  «Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік архиві» және «Шығыс Қазақстан облыстық қазіргі заман 

тарихын құжаттандыру орталығы» (Семей) қорларындағы құжаттары негізінде тақырыптық тарихи-танымдық кітап 

шығару. 

1. «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 

орталықтарымен келіссөз 

жүргізу 

Тақырыптық кітаптың саны 

 

Аумақтық қамту 

2 рұқсат қағазы 

 

 

100 дана 

 

17 өңір 

 

Тамыз-

Қараша 

айлары 

3 576 474.00 
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ғалымдардың республикалық 

маңызы бар мұрағат 

материалдарымен жұмыс, 

мұрағат деректерін өңдеу, 

дизайн әзірлеу және кітапты 

әзірлеуге қажетті өзге де 

жұмыстарды атқара отырып, 

кемінде 100 беттен тұратын 

тарихи-танымдық кітап 

шығару. (тапсырыс 

берушімен, оның ішінде 

АҚДМ-мен және «Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ келісімі 

бойынша) 

6 міндет. Жас тарихшыларға арналған форум өткізу 

1. Жас тарихшыларға арналған 

«1920-1950 жылдардағы Кеңес 

саясаты: жас тарихшылардың 

көзімен» тақырыбында 

тарихшылар форумын өткізу 

Офлайн қатысушылар саны 

Онлайн қатысушылар саны 

Форум қорытындысы бойынша 

баяндамалар жинағын әзірлеу 

және уәкілетті органдарға 

табыстау 

Аумақтық қамту 

30 адам 

 

20 адам 

 

1 жинақ (pdf 

форматта),  

17 өңірлік Ішкі 

саясат басқармалары 

 

17 өңір 

Қыркүйек 

айы 

1 468 363.00 

 

7 міндет. Әр өңірдің мектептерінде тарихи дәрістер өткізу 

1. Тарихшыларды тарта отырып  

әр өңірде кемінде 5 мектепте 

9,10 және 11 сынып 

оқушыларына «Азалы 

тарихтың ақтаңдақ беттері» 

тақырыбында арнайы дәрістер 

өткізу (Дәріс мазмұнын 

тапсырыс берушімен, оның 

Дәріс оқылатын мектептер 

саны 

Қатысушылар саны 

Аумақтық қамту 

Кемінде 85 (әр 

өңірден 5 мектеп) 

 

Кемінде 8000 оқушы 

 

17 өңір 

Қыркүйек-

Қазан айлары 

2 282 811.00 
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ішінде АҚДМ-мен және 

«Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» КЕАҚ 

келісімі бойынша) 

8 міндет. Саяси қуғын-сүргін мәселелері төңірегінде берілген ақпарат бойынша баяндамалардың арнайы жинағын әзірлеу 

және басып шығару. 

1. Жобаға тартылған білікті 

сарапшылардың 

қорытындыларына сәйкес 

берілген ақпарат бойынша 

«Алаштың азалы тарихы» 

атты баяндамалар жинағын 

әзірлеу, тираждау және әр 

өңірде кемінде 2 кітапханаға 

табыстау 

(жинақ мазмұнын тапсырыс 

берушімен, оның ішінде 

АҚДМ-мен және «Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ келісімі 

бойынша) 

«Алаштың азалы тарихы» 

тақырыбында баяндамалар 

жинағын әзірлеу 

Жиналық табысталатын 

кітапханалар саны 

Аумақтық қамту 

1 жинақ, 100 дана 

 

 

 

34 кітапхана 

 

 

17 өңір 

Қараша айы 648 384.00 

 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  

Жобаның 

қорытындыларымен 

таныстыру мақсатында 

көпшілік үшін онлайн 

баспасөз конференциясын 

өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, 

мемлекеттік органдар мен 

азаматтық белсенділердің 

қатысуымен 

Онлайн пресс-

конференция 

 

Қатысушылар саны  

 

Пресс-конференция 

бейнежазбасы  

1 

 

Кемінде 30 адам 

 

1 (электронды 

тасығышта) 

Қараша айы 148 384.00 

 



11 

 

Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс 

 

Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 

Іс-шара құны 

және 

коммуникация 

арнасы 

1.  

Жобаның іске асырылуы 

туралы ақпаратты БАҚ-та, 

ұйымның веб-сайтында, 

сондай-ақ әлеуметтік 

желілерде тұрақты 

жариялау. 

(Ақпарат іс-шара 

аяқталғаннан кейін 3 күн 

ішінде жарияланады.) 

Ақпараттық қамту 

(ақпараттық өнімдері бар іс-

шараларды қосқанда) 

1 000 000 адам Жоба бойы 725 066.00 

 

 

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

 

Ұйым басшысы _________________ Каирбекулы А.  

                                            М.О. 

«МАҚҰЛДАНДЫ» 

 

Грант беруші: 

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Басқарма Төрағасының м.а. 

_________________ Абенова Б. 

 

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру бойынша жобалық кеңсенің директоры 

________________ Киикбаев Ж 


