


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1. Осы ережелер «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

(бұдан әрі – Оператор) «Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету және 

Қазақстан халқының дәстүрлерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар кешенін іске 

асыру» мемлекеттік гранттық жобасын іске асыру аясында шағын гранттар 

конкурсын өткізу тәртібін айқындайды. 

1.2. Осы ережелерде келесі ұғымдар пайдаланылады: 

Ұйымдастырушы – «Қазақстан жастары конгресі» қауымдастық нысанындағы 

ЗТБ, грант иегері; 

Шағын гранттар – Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында 

педагогикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғаға және/немесе бастамашыл 

топтарға арналған, жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге 

бағытталған, 6 (алты) айдан аспайтын мерзімге іске асырылатын гранттар.  

Өтінім беруші – конкурсқа қатысуға өтінім берген Қазақстан Республикасының 

нысаналы өңірлерінің жеке және/немесе бастамашыл топтары; 

Шағын грант иегері – конкурс жеңімпазы, шағын грант алған үкіметтік емес 

ұйым немесе бастамашыл топ; 

Бастамашыл топтар – әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әлеуметтік жобаларды 

жүзеге асыру үшін 2 немесе одан да көп адамнан тұратын ерікті бірлестіктер; 

Конкурс туралы ереже – осы ережелердің негізінде қалыптастырылатын 

Конкурсты өткізудің шарттары мен тәртібін айқындайтын құжат. 

Конкурс – осы ережелерге сәйкес шағын гранттар беру бойынша жеңімпазды 

анықтау процесі. 

Сараптама комиссиясы шағын грант иегерлерін таңдау мақсатында өтінімдерді 

бағалау үшін Ұйымдастырушы құратын алқалы орган болып табылады. 

1.3. Байқаудың мақсаты – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету және 

Қазақстан халқының салт-дәстүрлерін насихаттау жобасы (бұдан әрі – Жоба) 

арқылы жастар арасында халықтық дәстүрлерді, мәдениет пен әдет-ғұрыптарды 

кеңінен таратуға жағдай жасау.  

1.4. Байқау мақсаттары: 

– ішкі жобалар арқылы жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне халықтық 

дәстүрлерді, мәдениеттер мен әдет-ғұрыптарды кеңінен насихаттауға 

мүмкіндіктер жасау; 

– ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етуге және Қазақстан халқының салт-

дәстүрін насихаттауға үлес қосу. 

 

2. ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

2.1. Шағын гранттар конкурсына Конкурс туралы ережеге сәйкес 

Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында педагогикалық 

қызметпен айналысатын жеке тұлға және/немесе бастамашыл топтар қатыса 

алады. 

2.2. Конкурс жеңімпаздары өз жобаларын Қазақстан Республикасының 

жарияланған аймақтарында жүзеге асыруы тиіс. 

2.3. Жеке тұлға және/немесе бастамашыл топ жетекшісі 18 жастан асқан 

болуы керек, конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлға және/немесе бастамашыл 



топтың басшысы оның барлық мүшелерін көрсете отырып, тікелей береді. 

2.4. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру тәжірибесін растайтын алғыс 

хаттардың, ұсыныстардың және басқа да құжаттардың болуы қосымша 

артықшылық болады. 

2.5. Үміткерлер жұмыс орнын растайтын құжатты ұсынуы керек. 

 

3. ЖОБАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

3.1. Жобалар осы Ереженің 1.3-тармағында көрсетілген Оператордың 

гранттық жобасының мақсатына жетуге бағытталуы тиіс. 

3.2. Жобалардың бағыттарын өтініш беруші тиісті аймақтағы 

қажеттіліктерді бағалау негізінде анықтайды. Жобалар конкурс туралы 

Ережеде көрсетілген әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. 

3.3. Шағын грант қаражатын бастамашыл топты материалдық-

техникалық қамтамасыз етуге, объектілерді күрделі жөндеуге және салуға, 

жылжымайтын мүлік пен құрал-жабдықтар алуға бағыттауға жол берілмейді. 

3.4. Жобалар Байқау туралы ережеде көрсетілген мерзімдерде жүзеге 

асырылуы тиіс. 

3.5. Жобаға өтінім №1 қосымшаға сәйкес ресімделеді. 

 

4. БАЙҚАУ ТӘРТІБІ 

4.1. Байқау келесі кезеңдерден тұрады: 

1) Ұйымдастырушы мен Оператордың интернет-ресурсында конкурстың 

басталғаны туралы хабарландыруды жариялау; 

Хабарландыру келесі негізгі ақпаратты қамтиды: 

- өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу күні мен уақыты; 

- Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі; 

2) Ұйымдастырушылардың әлеуетті үміткерлер үшін консультациялар 

өткізуі; 

3) Үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтардың өтініштерін 

қабылдау; 

4) Конкурстық іріктеуді өткізу; 

4.2. Ұйымдастырушының өтінімдерді қабылдау мерзімі 15 (он бес) 

күнтізбелік күн. 

4.3. Өтінім беруші 2022 жылғы 22 маусым сағат 10.00-ден 6 шілде 

18.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) осы Қағидалардың талаптарына 

сәйкес Өтінімдерді дайындайды және жоба тұжырымдамасын PDF форматында 

jascongress2002@gmail.com мекенжайына міндетті түрде көрсете отырып 

жібереді. хаттың тақырыбы «Шағын грантқа өтінім, Жобаның атауы». 

4.4. Сарапшыларды іріктеуді Конкурстық комиссия осы Қағидаларға 3-

қосымшаның бағалау критерийлері негізінде 2022 жылғы 7 шілдеден 13 

шілдеге дейін. 

4.5. Байқау аясында мұғалімдерге ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз 

ету және халыққа насихаттау жобаларын жүзеге асыру үшін конкурстық негізде 

100 000 (жүз мың) теңгеден 300 000 (үш жүз мың) теңгеге дейінгі шағын грант 



иегері атану мүмкіндігі беріледі. Қазақстан халқының салт-дәстүрлері. 

4.6. Сараптама комиссиясының шешімі комиссияның барлық мүшелері 

қол қоятын хаттама түрінде ресімделеді. Сараптама комиссиясының шешімі 

Сараптама комиссиясы мүшелерінің жауапкершілігі болып табылады, 

түпкілікті болып табылады және өзгертуге болмайды. 

4.10. Грант алушылар тізімі 2022 жылдың 15 шілдесіне дейін жобаның 

әлеуметтік желілердегі ресми парақшасында қоғамдық доменде 

орналастырылады. 

4.11. Грант алушылармен келісімдерге қол қою 2022 жылдың 15 шілдесі 

мен 1 тамызы аралығында жүзеге асырылады. 

4.12. Грант алушы Жобаны 2022 жылғы 1 тамыздан 16 қазанға дейінгі 

мерзімде жүзеге асырады. 

4.13. Жоба аяқталғаннан кейін Грант алушы 2022 жылғы 17-31 қазан 

аралығында осы Қағидалардың №4 және №5 қосымшаларында көзделген нысан 

бойынша түпкілікті бағдарлама есебін және гранттық қаражатты пайдалану 

туралы есепті ұсынады. 

 

5. КОНКУРСҚА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ 

5.1. Конкурсқа қатысу үшін Жобалық өтінімдер Microsoft Word 

форматында болуы, осы Қағидалардың №1 қосымшасына сәйкес ресімделуі 

және Конкурс туралы ережеде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына 

белгіленген мерзімде жіберілуі қажет. 

5.2. Жобаның мәнін ашатын презентация немесе бейнеролик болса, 

өтінішпен бірге пошта арқылы да жіберіңіз. 

5.3. Қажет болған жағдайда Ұйымдастырушылар Өтінім берушіден 

Конкурсқа қатысты қосымша ақпаратты сұрау құқығын өзіне қалдырады. 

5.4. Конкурсқа қатысуға өтінім осы Қағидаларда көзделген талаптар 

мен шарттарға Өтініш берушінің келісімін білдіру нысаны болып табылады. 

5.5. Өтінішті өңдеу және беру шығындарын өтініш беруші көтереді. 

5.6. Өтінім беруші Конкурсқа қатысуға өтінімді өтінімдерді қабылдау 

аяқталатын күнге дейін кері қайтарып алуға құқылы. 

5.7. Ұйымдастырушылар белгілеген мерзімнен кеш түскен өтінімдер 

қарастырылмайды. 

5.8. Ұйымдастырушылар алынған ақпараттың құпиялылығына және 

жеке деректердің сақталуына кепілдік береді. 

5.9. Конкурсқа қатысуға өтінімдер Конкурс туралы ереженің 

талаптарына сәйкес беріледі. 

 

6. ЖОБАНЫ ТАҢДАУ ПРОЦЕСІ 

6.1. Конкурстық өтінімдерді бағалау үшін Ұйымдастырушы азаматтық 

қоғам институттары, мемлекеттік органдар, бұқаралық ақпарат құралдары 

өкілдері, бизнес және қоғамдық пікір көшбасшылары, сарапшылар арасынан 

Оператормен келісім бойынша кемінде 5 адамнан тұратын конкурстық 

комиссия құрады. 

6.2. Байқау комиссиясының мүшелері Конкурстың мақсаттарына, 

міндеттеріне және критерийлеріне сәйкес грант иегерін таңдау бойынша 



бейтарап шешім қабылдауға міндетті. 

6.3. Конкурс комиссиясының отырысы оның мүшелерінің 2/3 бөлігі 

қатысқан жағдайда заңды болып табылады. Шешім қарапайым көпшілік 

дауыспен қабылданады. 

6.4. Конкурс комиссиясының төрағасы конкурс комиссиясының 

отырысында сайланады. 

6.5. Комиссия шешімдері отырысқа қатысқан Комиссия мүшелерінің 

көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия 

төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

6.6. Конкурс комиссиясының шешімі хаттамамен ресімделеді, онда оның 

мүшелерінің ерекше пікірлері болуы мүмкін. Хаттамаға конкурс 

комиссиясының төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қояды. 

6.7. Конкурс комиссиясының хатшысы Ұйымдастырушының оның 

жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, оның мүшесі болып табылмайтын және 

дауыс беруге қатыспайтын өкілі болып табылады. 

6.8. Конкурс комиссиясының шешімдері қайта қарауға жатпайды. 

6.9. Өтінімдерді бағалау және Тендер жеңімпазын анықтау кезінде 

«мүдделер қақтығысы» туындаған жағдайда жеке мүддесі шешім қабылдау 

процесіне әсер етуі мүмкін Тендерлік комиссияның мүшесі Конкурстық 

комиссияға «мүдделер қақтығысы» туындағанда Комитет мүшелігінен шығады. 

 

7. БАҒАЛАУ КРИТЕРИЯЛАРЫ 

7.1. Комиссия мүшелері жобаларды №3 қосымшада көрсетілген 

критерийлер бойынша 5 балдық жүйе бойынша бағалайды. 

7.2. Байқау Ережесі бойынша ең жоғары ұпай жинаған жобалар жеңімпаз 

болып анықталады. 

7.3. Жобаның жалпы балы – Конкурстық комиссияның барлық мүшелері 

берген қорытынды баллдардың орташа арифметикалық мәні. 

7.4. Ең жоғары жалпы ұпай жинаған үміткерлер конкурс жеңімпаздары 

болып жарияланады. 

 

8. ШАҒЫН ГРАНТТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ  

ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ 

8.1. Байқауды ұйымдастырушылар шағын гранттардың игерілуін 

қадағалауға міндетті. 

8.2. Жобаны іске асыру мониторингі осы Тәртіптің 4 және 5-

қосымшаларына сәйкес Шағын грант иегері ұсынатын әлеуметтік жобаларды 

іске асыру туралы ақпаратты және оларды іске асыру туралы есептерді жинау, 

өңдеу және талдау арқылы жүзеге асырылады. 

8.3. Мониторинг критерийі Шағын грант туралы келісімге міндетті 

қосымша болып табылатын осы Тәртіпке 1-қосымшаның 3 және 4-

тармақтарында көрсетілген Жоба туралы ақпаратқа және Жобаны іске асыру 

жоспарына негізделеді. 

8.4. Мемлекеттік гранттарды іске асыру мониторингінің критерийлеріне 

мыналар жатады: 

- белгіленген мерзімдерге сәйкес жоспарланған мақсаттарды, міндеттерді, іс-



шараларды және күтілетін нәтижелерді уақтылы орындау; 

- есептер мен басқа құжаттарда көрсетілген ақпараттың сенімділігі мен 

толықтығы. 

8.5. Жобаны тиісінше орындамаған және грант қаражатын мақсатсыз 

пайдаланған жағдайда Шағын грант иегері орындалмаған жұмыс көлемі үшін 

грант қаражатын немесе мақсатқа сай жұмсалған қаражатты қайтаруға 

міндеттенеді. 

8.6. Есептерді уақтылы ұсынбаған жағдайда Шағын грант иегері 

Ұйымдастырушыға Шағын грант шартының жалпы сомасынан кешіктірілген 

әрбір күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді. 

8.7. Шағын грант иегері Оператор мен Ұйымдастырушымен жобаның 

орындалу барысы, оның кезеңдері мен нәтижелері туралы ақпаратты бұқаралық 

ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде жариялауға келіседі. 

8.8. Гранттық жобаларды іске асыру, сондай-ақ нәтижелері туралы 

ақпарат Шағын грант иегерінің әлеуметтік желідегі парақшасында 

орналастырылуы тиіс. 

 

9. ГРАНТ ҚАРАЖАТЫН АУДАРУ ТӘРТІБІ 

9.1. Үміткерлерге гранттарды бөлу Шағын гранттар конкурсының 

қорытындылары туралы хаттаманың және шағын грантты беру туралы қол 

қойылған шарттың негізінде жүзеге асырылады. 

9.2. Жеке тұлға үшін шағын грантты қаржыландыру грант қаражатын 

Шағын грант иегері жеке тұлғаның есеп айырысу шотына екі төлеммен аудару 

арқылы жүзеге асырылады: 

- Гранттың 70% көлеміндегі бірінші төлем шарт жасасқаннан кейін 3 жұмыс 

күні ішінде аударылады; 

- Гранттың 30% көлеміндегі екінші төлем Ұйымдастырушы аралық бағдарлама 

мен қаржылық есепті қабылдағаннан кейін аударылады. 

- Грант қаражатын аударудың басқа шарттары тараптардың жазбаша 

келісімімен мүмкін болады. 

9.3. Бастамалық топтарға грантты қаржыландыру бекітілген жобалық 

сметаға сәйкес шағын гранттарды иеленушілер ұсынған төлемге шот-

фактуралар бойынша Ұйымдастырушының тауарлар мен қызметтерді 

жеткізушілердің есеп айырысу шотына қаражат аудару жолымен жүзеге 

асырылады.  

9.4. Бастамалық топтардың еңбек ресурстарын тартуы Ұйымдастырушы 

мен тартылған маман – Мердігер арасындағы 6-қосымшаға сәйкес Үлгілік 

қызмет көрсету шартының негізінде Бастамалық топтың өтінімі бойынша 

бекітілген жобалық сметаға сәйкес жүзеге асырылады. 

9.5. Бастамалық топтың тартылған мамандарының қызметтеріне ақы 

төлеуді Ұйымдастырушы орындалған жұмыстың қол қойылған актісі негізінде 

Орындаушының салық және басқа да міндетті төлемдерді ұстаған есеп шотына 

ақшалай қаражатты аудару арқылы жүзеге асырады. 

9.6. Бағаларды түзетуге конкурсты ұйымдастырушының жазбаша 

хабарламасы арқылы келісімімен ғана жол беріледі.



Қосымша №1 

1. Өтініш берушінің анкетасы 

Жеке тұлға үшін 

Елді мекен  

ТАӘ  

Туған күні  

Білімі  

Оқу/жұмыс орны  

Марапаттар, сертификаттар, курстар  

Ұялы телефон  

Байланыс телефоны  

Электронды адресі  

Әлеуметтік желілердегі аккаунты  

Қосымша ақпарат  

 

Бастамашыл топтар үшін 

Елді мекен  

Бастамашыл топтың жетекшісі туралы ақпарат 

ТАӘ  

Туған күні  

Білімі  

Оқу/жұмыс орны  

Марапаттар, сертификаттар, курстар  

Ұялы телефон  

Байланыс телефоны  

Электронды адресі  

Әлеуметтік желілердегі аккаунты  

Қосымша ақпарат  

Бастамашыл топтың мүшелері туралы ақпарат 

Қатысушы 1 (Әр қатысушы үшін жеке толтырылады) 

ТАӘ  

Туған күні  

Ұялы телефон  

Электронды адресі  

Әлеуметтік желілердегі аккаунты  



Қатысушы  2 

Қатысушы  3 

 

2. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру тәжірибесі бойынша ақпарат 

№ Жоба атауы, 

мақсаты, міндеттері, 

мазмұны 

Жүзеге асыру 

мерзімі 

Іске асқан 

нәтижелер 

Жұмсалған ресурствар (қаржылық, материалдық, адамдық және 

т.б.) 

1.     

2.     

     

 

3. Жоба туралы ақпарат (келісімшартқа міндетті қосымша болып табылады) 

1. Жоба атауы 

(жоба атауын қазақ және орыс 

тілдерінде көрсетіңіз) 

 

2. Жоба мақсаты 

Жобаңыз не үшін қажет? Жобаңыз 

өңіріңіздің қай мәселесін шешуге әсер 

етеді? 

 

3. Жобаның жүзеге асырылу аумағы  

4. Жобаның мақсатты аудиториясы 

Жобаңыз кімге пайда әкеледі? 

 

5. Мақсатты топты жоспарлы сандық 

қамту 

Сіздің жобаңыздан қанша адам пайда 

көреді? Белгілі бір санды көрсетіңіз 

 



6. Жоба әрекеттерінің қысқаша 

сипаттамасы. Жобалық іс-шаралар 

тізімі 

Жобаны жүзеге асыру үшін не 

істейсіз? Оны қалай жасайсыз? 

Қандай іс-шаралар өткізесіз? 

 

7. Жоба серіктестері 

Жобаны кіммен жүзеге асырасыз? 

Кімнен көмек сұрау керек? Кімді 

тарту керек? Сіз серіктес ретінде 

қандай ұйымдар мен мекемелерді 

тартуды жоспарлап отырсыз? 

(Серіктестердің атауын көрсетіңіз) 

 

8. Жобаның күтілетін нәтижелері және 

әлеуметтік әсері 

Нәтижесінде сіз не аласыз? Сіздің 

жобаңыз жергілікті халыққа қандай 

пайда әкеледі? Жобадан кейін сіздің 

аймағыңызда қандай өзгерістер 

болады? 

 

9. Жобаның жалпы құны (теңге) 

Жобаны жүзеге асыру үшін қанша 

қаражат қажет? 

 

10. Жобаның тұрақтылығы 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

жобаны жалғастыра аласыз ба? 

Жобаны жалғастыруды қалай 

жоспарлайсыз? 

 

11. Қолғамды ақпараттандыру. 

Адамдар сіздің жобаңыз туралы қалай 

біледі? Жоба туралы ақпаратты 

қайда орналастырасыз? 

(Мүмкіндігінше атауларын көрсетіңіз) 

 



12. Әлеуметтік жоба тәуекелдері 

Қандай тәуекелдер жобаның барысы 

мен нәтижесіне әсер етуі мүмкін? Сіз 

ықтималдылықты азайтуды және 

мұндай салдарды барынша азайтуды 

қалай жоспарлайсыз? 

 

 

4. Жобаны жүзеге асыру жоспары (келісімшартқа міндетті қосымша болып табылады) 

№ Әрекет / 

Іс-шара 

Жоспарланған  

мерзімі 

Қатысушылар Топтың 

жауапты мүшесі 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

5. Жоба шығындарының көрсеткіштері 

№ Шығын 

бабы 

Бірлік саны Бағасы Сомасы 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 Итого    

 

Өтінішке келесі құжаттарды қоса беру қажет: 

• ұсыныс хаттары (бар болған жағдайда); 

• жоба презентациясы, жоба туралы видео (бар болған жағдайда). 

 

Конкурс нәтижелері жарияланғаннан кейін әлеуетті грант иегерлері келесі құжаттарды ұсынуы қажет: 

 

Жеке тұлға үшін: 

- жеке куәліктің сканерленген нұсқасы; 

- 20 таңбалы шот нөмірі бар екенін растайтын қолы мен мөрі бар банк анықтамасының сканерленген нұсқасы; 

- салық органында салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтер; 

- жұмыс орнынан анықтама. 



 

Бастамашыл топтар үшін: 

- жеке куәліктің сканерленген нұсқасы; 

- 20 таңбалы шот нөмірі бар екенін растайтын қолы мен мөрі бар банк анықтамасының сканерленген нұсқасы; 

- салық органында салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтер; 

- жұмыс орнынан анықтама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша №2 

 

ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ НЫСАНЫ 

 

  Критерийлерге сәйкес бағалау шкаласы: 0-5 ұпай  (толық сандар): 

Өтінім нөмірі:  0 ұпай сәйкес емес 

Жоба бағыты:  1-2 ұпай 
әлсіз сәйкестік 

Комиссия 

мүшесінің 

ТАӘ: 

 3 ұпай 
қанағаттанарлық сәйкестік 

Қолы:  4 ұпай 
жақсы сәйкестік 

Күні:  5 ұпай 
өте жақсы сәйкестік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша №3 

 

ЖОБАНЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

 Жобаны бағалау критерийі Баға мәні, % 

1. Өткізіліп жатқан оқиғалардың маңыздылығы 25 

2. Міндеттерді орындаудың тиімділігі 20 

3. Мазмұнның Конкурстың жарияланған бағытына сәйкестігі 20 

4. Орындау жоспарының анықтығы мен ұтымдылығы 20 

5. Бюджеттің негізділігі 15 

 Жалпы: 100 



Қосымша №4 

 

Жоба нәтижесі бойынша есеп 

 

Шағын грант иегері:  

Жоба атауы:  

 

№ Іс-шара Мерзімі Қатысушылар Қол жеткізген нәтиже 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

...     

 

Шағын грант иегері  

Уақыты:  

Қолы:  

  



Қосымша №5 

Жоба шығындары бойынша есеп 

 

Шағын грант иегері:  

Жоба атауы:  

 

№ Шығын бабы Өлшем 

бірлігі 

Саны Теңгедегі 

құны 

Жалпы 

сомасы 

Қызмет, тауар 

беруші 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

... 
      

 Жалпы:      

 

 

Шағын грант иегері:  

Уақыты:  

Қолы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша №6 

 

Қызмет көрсетуге арналған типтік келісімшарт 

 

 ___________ қ.                                                                        «__» _____ 2022 ж.  

 

__________________________ (будан арі - Ұйым), бір жағынан бұдан әрі «Тапсырыс 

беруші» деп аталатын Жарғы негізінде әрекет ететін ______________________ өкілі және бір 

жағынан ____________________, ЖСН ____________, берілген ___________ № _______ жеке 

куәлігі. бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын _________, екінші жағынан, ұжымдық түрде 

«Тараптар» деп аталатын, осы шартты төмендегідей етіп жасады: 

 

1. Келісімшарт пәні 

1.1. Тапсырыс беруші нұсқау береді, ал Орындаушы _________________________________ 

бойынша қызмет көрсету міндетін өзіне алады. 

1.2. Шарттың мәні болып табылатын техникалық талаптар осы Шарттың ажырамас бөлігі 

болып табылатын «Техникалық ерекшеліктер» (№ 1 Қосымша) анықталған. 

1.3. Қызмет көрсету мерзімі ___________ жылдан ____________ жылға дейін. 

 

2. Тараптар құқықтары мен міндеттері 

2.1. Мердігердің құқығы бар: 

2.1.1. Ұйымның қызметі бойынша кеңес және/немесе ұсыныстар алу үшін Тұтынушымен 

байланысу; 

2.1.2. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаса немесе тиісінше 

орындамаса, қызметтердің орындалуын тоқтата тұру. 

2.2. Мердігер міндеттенеді: 

2.2.1. Қызметтерді тиісті сапамен уақтылы ұсынуды жүзеге асыру, яғни қоғам қызметіне кәсіби 

қаржылық кеңес беру бойынша жоғары сапалы қызметтерді көрсету; 

2.2.2. Тапсырыс берушіден дәлелді шағым алған жағдайда қателерді немесе дәлсіздіктерді 

Тараптар келіскен мерзімде қосымша төлемсіз жоюға; 

2.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді: 

2.3.1. Осы келісімшарттың 3.1-тармағына сәйкес, мердігердің қызметтерін уақытылы төлеуге 

2.4. Тұтынушының құқығы бар: 

2.4.1. елеулі кемшіліктер болған жағдайда қызмет көрсету сапасына талаптар қоюға. Шағымда 

Тапсырыс берушінің Қызметтердің сапасына, сондай-ақ мерзімдері мен кемшіліктерді жою 

тәсілдеріне қатысты нақты ескертулері болуы керек. Егер Орындаушы талапты қабылдамаса 

немесе Орындаушы талапта көрсетілген әрекеттерді орындамаса, Тапсырыс беруші Мердігерге 

тиесілі сыйақыны төлеу шартымен 3.1 тармағына сәйкес Орындаушыға кез келген шығынды 

өтемей-ақ осы Шартты бұзуға құқылы. 

2.4.2. Орындалған жұмыс/көрсетілген қызмет актісін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде оған қол қою және бір данасын Орындаушыға жіберу. Орындалған 

жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің сапасы туралы ескертулер болған жағдайда, осы 

тармақта көрсетілген мерзімде Орындаушыға бас тарту себептерін көрсете отырып, жазбаша 

бас тарту жіберу. 

2.4.3. Ескертулер жойылғаннан кейін Орындаушыдан жұмысты/қызметті қабылдау және 



орындалған жұмыстарды/қызметтерді орындау актісіне қол қою. Орындаушы кемшіліктерді 

жоймаса, орындалған жұмыстарды/қызметтерді орындау актісіне қол қойылмайды. 

2.4.4. Кез келген уақытта Шартты біржақты тәртіппен бұзу. 

 

3. Шарттың бағасы және есеп айырысу тәртібі 

3.1. Қызметтердің құны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды, 

алымдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда, ай сайын 

__________ (________________________) теңгені құрайды және Тапсырыс беруші 5 жұмыс күні 

ішінде аяқталғаны туралы актісіне қол қойғаннан кейін ай сайын төлейді.  

3.2. Қызметтер Тарап орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қойған 

күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде осы Шарттың деректемелерінде көрсетілген 

Орындаушының банк шотына банктік аударым арқылы төленеді. 

 

4. Тараптар жауапкершілігі 

4.1. Тараптар Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше 

орындамаған жағдайда, кінәлі Тарап басқа Тарапқа келтірілген залалдарды өтейді. 

4.2. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың 

(форс-мажорлық мән-жайлар) салдарынан орын алса. Мұндай жағдайларға, бірақ олармен 

шектелмей: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, жарылыс, дауыл, шөгу, эпидемия және басқа да 

табиғи апаттар, сондай-ақ соғыс немесе соғыс қимылдары жатады. 

 

5. Қорытынды ережелер 

5.1. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы 

сотқа дейінгі реттеу арқылы шешіледі. 

5.2. Тараптар келісімге келмеген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес сот тәртібімен шешіледі. 

5.3. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша нысанда жасалған және 

Тараптардың өкілдері қол қойған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана жарамды болады. 

5.4. Осы Шарт орыс тілінде екі данада жасалды, олардың әрқайсысының заңды күші бірдей. 

 

7. Тараптардың мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары 

 

Тапсырыс беруші 

 

Төраға _____________  

 

Мердігер 

                  

__________________ Жеке тұлға    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Келісімшартқа 1-қосымша  

 

Қызметтердің техникалық сипаттамасы 

 

Осы техникалық ерекшелік _______________________________________ сәйкес 

қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптарды қамтиды. 

Талаптар: 

 

 

 

 

 


