
«Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ  

Басқарма Төрағасының  

«__» _________ 2021 ж. №___ 

бұйрығымен БЕКІТІЛДІ 

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Интернет-ресурсына ақпараттарды 

орналастыру ережесі 

1. «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Интернет-ресурсына ақпараттарды орналастырудың 

Осы ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 

Коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық) Интернет-

ресурсына ақпараттарды орналастыру тәртібін айқындайды. 

2. Осы ережелерде келесі ұғымдар пайдаланылады: 

  Интернет-ресурс – мәтін, графика, аудиовизуалды немесе басқа да 

түрде көрсетілетін, аппараттық-бағдарламалық кешенде рұқсат етілген, 

өзіндік бірегей мекенжайы және (немесе) доменді атыwww.cisc.kz бар және 

Интернетте жұмыс жүргізетін электронды ақпараттық ресурс; 

  Орталықтың бірінші басшысының блог-платформасы (бұдан әрі – блог) 

– «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» Коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының атынан азаматтарға 

сауалхаттарды жолдап, алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін Интернет-

ресурстың компоненті; 

3. Интернет-ресурсты пайдалану мақсаты Орталықтың ашықтығы 

мен Үкіметтік емес ұйымдарға, мемлекеттік органдарға және әлеуетті 

серіктестерге ақпаратты жедел түрде жеткізу болып табылады. 

4.  Орталық қызметкерлерімен интернет-ресурста орналастырған 

ақпарат тізімі осы ереженің қосымшасына сәйкес айқындалды. 

5. Интернет-ресурста ақпаратты орналастыру кезінде қамтамасыз 

етіледі: 

  күтпеген техникалық ақаулықтарды қоспағанда шектеусіз қарауға және 

(немесе) басқа да тиімді пайдалануға тәулік бойы онлайн режимде қол жеткізу; 

  Интернет-ресурста объективті, толыққанды және шынайы ақпаратты 

ұсыну. 

6.  Интернет-ресурста ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде, 

сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа тілдерде орналастырылады. 

7. Интернет-ресурста орналастырылған ақпарат тізімі Ереженің 

қосымшасына сәйкес анықталады. 

8. Ақпараттты ұсынуға жауапты құрылымдық бөлімшенің 

жұмысшысы Басқарма Төрағасының Орынбасарымен келісілген қажетті 

http://www.cisc.kz/


ақпаратты мемлекеттік және орыс тілінде Орталықтың баспасөз хатшысына 

жолдайды. 

9. Орталықтың басшылығының және қызметкерлерінің, Орталық 

қызметімен байланысты басқа да тұлғалардың жеке мәліметтерін өңдеу және 

жариялау олардың келісімімен іске асырылады. Орталық сайтына жариялау 

үшін жеке мәліметтері бар материалдарды берген жағдайда жауапты тұлғалар 

дербес мәліметтерді жариялау үшін субъекттің келісімінің болуын қамтамасыз 

етуі тиіс. 

10. Орталықтың баспасөз хатшысы ақпаратты алған күннен бастап 

күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде ақпаратты орналастырады. 

11. Интернет-ресурстың басқа да таратылған қойындыларымен бірге 

Интернет-ресурсының Басты бетіндегі ақпаратты өзектендіруге Орталықтың 

баспасөз хатшысы жауапты.



«Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ Интернет-

ресурсында орналастыру Ережесіне 

Қосымша 

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» Коммерциялық емес акционерлік қоғамының Интернет-ресурсында 

орналастырылған тізімдер, ақпараттар 

 
№ Ақпараттың/бөлігі

ң/бөлімшенің атауы 

Орналастыру 

аралығы (ақпаратты 

жаңарту) 

Ақпаратты орналастыру 

мерзімі 

Ақпараттың мазмұны Ақпаратты 

тарату жауапты 

бөлімше 

«Біз жайлы» бөлімі 

1.  Орталық туралы Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеген (қайта тіркеген), 

құрылтай құжаттарына қайта 

тіркеуді талап ететін 

өзгерістерді және (немесе) 

толықтыруларды тіркеген 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс 

күні ішінде 

Орталықтың 

көзқарасының 

миссиялары, мақсаттары 

туралы мәліметтер 

Баспасөз қызметі 

2.  Төрағаның блогы Сұрақтардың келіп 

түсуіне қарай 

3 (үш) жұмыс күні ішінде Келіп түскен сұрақтарға 

жауаптар 

Баспасөз қызметі 

3.  Директорлар кеңесі Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Оларды тағайындаған 

(сайлаған, тиісті функциялар 

берген), сондай-ақ тиісті 

нормативтік құқықтық акт 

қабылданған күннен бастап 3 

(үш) жұмыс күні ішінде 

Директорлар кеңесінің 

мүшелері туралы 

мәліметтер, тегі, аты, 

әкесінің аты (болған 

жағдайда), жұмыс 

тәжірибесі туралы 

мәліметтер, Директорлар 

кеңесінің қызметі 

бойынша нормативтік 

құқықтық актілер (ереже, 

жұмыс жоспарлары және 

басқалар) 

КХ баспасөз 

қызметі 



4.  Басшылық Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Оларды тағайындаған 

(сайлаған, тиісті функциялар 

берген) немесе басқа 

лауазымға ауыстырған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде 

Тегі, аты, әкесінің аты 

(болған жағдайда), 

атқаратын лауазымы, 

қысқаша өмірбаяны 

жайлы анықтама 

Баспасөз қызметі 

5.  Біздің команда Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Оларды тағайындаған 

(сайлаған, тиісті функциялар 

берген) немесе басқа 

лауазымға ауыстырған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде 

Тегі, аты, әкесінің аты 

(болған жағдайда), 

атқаратын лауазымы 

ОҚК 

баспасөз қызметі 

6.  Сатып алулар Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Мемлекеттік сатып алу веб-

порталында ақпарат 

жарияланған күннен бастап 1 

(бір) жұмыс күні ішінде 

Мемлекеттік сатып алу 

веб-порталында 

жариялауға сілтеме 

ОҚК 

баспасөз қызметі 

7.  Орталықтағы 

карьера 

Ақпараттың 

қажеттілігіне қарай 

Вакансия пайда болған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде 

Функционалды 

міндеттемелер, біліктілік 

талаптары 

ОҚК 

баспасөз қызметі 

8.  Нормативті 

құжаттар 

Нормативті 

құжаттардың 

жаңартылуына қарай 

Өзгерістерді/толықтырулард

ы қабылдаған, енгізген 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күні ішінде 

Орталықтың қызметін 

реттейтін нормативті 

құқықтық актілер 

ОҚК 

баспасөз қызметі 

9.  Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл 

Ақпараттың келіп 

түсуіне қарай 

Жыл бойы Орталықтың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

қабылдап жатқан 

шаралары туралы ақпарат 

 

КО 

ОҚК баспасөз 

қызметі 

«Гранттар» бөлімі 

10.  Гранттар туралы 

хабарландыру  

Қажеттілігіне қарай 1 (бір) жұмыс күні ішінде Гранттар туралы 

жарияланым 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 

11.  Конкурстық 

комиссия 

Қажеттілігіне қарай 1 (бір) жұмыс күні ішінде Конкурстық комиссия 

туралы ақпаратты 

жариялау 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 



12.  Гранттық 

қаржыландыру 

жоспары 

Қажеттілігіне қарай Үш (үш) жұмыс күні ішінде ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрлігінің гранттық 

қаржыландыру Жоспарын 

жариялау 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 

13.  Конкурстар Қажеттілігіне қарай Әрқашан Конкурстық рәсімдерге 

қатысты ақпарат 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 

«Жобалар» бөлімі 

14.  Жобалар Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Әрқашан Мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру 

шеңберінде құжаттар мен 

өнімдерді жариялау, 

жобаларды іске асыру 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 

«Медиа-орталық» бөлімі 

15.  Жаңалықтар Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Әрқашан Гранттық жобаларды 

қаржыландыру туралы 

немесе Орталықтың 

қызметі шеңберінде іс-

шараны 

ұйымдастыру/өткізу/өткізі

лгені туралы жаңалықтан 

тұратын ақпараттық 

хаюарлама 

Баспасөз қызметі 

16.  Табыс тарихы Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Әрқашан Гранттық қаржыландыру 

шеңберінде іске 

асырылатын жобалар 

туралы республикалық 

және өңірлік БАҚ-та 

жариялау 

Баспасөз қызметі 

17.  БАҚ біз жайлы Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Әрқашан Гранттық қаржыландыру 

шеңберінде іске 

асырылатын / іске 

асырылған жобалар 

туралы ақпарат 

Баспасөз қызметі 

«Сұрақ-жауап» бөлімі 



18.  Сұрақ-жауап Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

 Орталықтың қызметі 

бойынша жауаптары бар 

жиі қойылатын 

сұрақтарды дайындау 

МҚЖК 

баспасөз қызметі 

«Байланыстар» бөлімі 

19.  Байланыстар Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Орталықтың байланыс 

мәліметі өзгерген күннен 

бастап 1 (бір) жұмыс күні 

ішінде 

Қалалардың (облыстың, 

ауданның) кодтарын 

көрсете отырып, толық 

атауы, орналасқан жері, 

байланыс 

телефондарының, 

факстерінің (бар болса) 

нөмірлері жұмыс режимі 

ОҚК 

баспасөз қызметі 

«Мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру» бөлімі 

20.  Мемлекеттік емес 

гранттық 

қаржыландыру 

Ақпараттың 

жаңартылуына қарай 

Әрқашан Мемлекеттік емес 

гранттық қаржыландыру 

шеңберінде жоспарланған, 

іске асырылатын/іске 

асырылған жобалар 

туралы ақпарат 

МЕҚЖК 

баспасөз қызметі 

 
 

 

КС – Корпоративті хатшы; КО – Комплаенс-офицер; МЕҚЖК – Мемлекеттік емес қаржыландыру жөніндегі жобалық 

кеңсе; МҚЖК – Мемлекеттік қаржыландыру жөніндегі жобалық кеңсе; ОҚК – Операциялық қызмет кеңсесі. 


