
Нур-Султан, «28» желтоқсан 2020 жыл  

 

«АЗАМАТТЫҚ БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ» КЕАҚ 

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР БЕРУ  

  КОНКУРСЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ 

 

1. Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор  

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (арықарай – Орталық) – Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жыл 31 желтоқсандағы № 1192  қаулысына сәйкес үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру 

саласы бойынша оператор болып табылатын коммерциялық емес ұйым.   
 

2. Конкурс жөнінде 

 

Орталық ҚР Қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік гранттарды ұсыну конкурсын 

жариялайды. Конкурс Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы үкіметтік емес ұйымдарға арналған Мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс, грант және сыйлықақылар туралы» Заңына, ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы  

№413 бұйрығымен бекітілген Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру 

қағидаларына (бұдан әрі - Қағидалар) сәйкес азаматтық бастамаларды қолдап, әлеуметтік саланың дамуындағы өзекті проблемаларды 

шешуге азаматтық институттар әлеуетін тарту үшін ұйымдастырылады.   

 

Мемлекеттік гранттарды алу конкурсына қауқарсыз деп танылған (банкрот), мүлкі  қамауға алынып, қаржылық әрекеті тоқтатылған, 

тарау үдерісінде тұрған ҮЕҰ-дан өзге, гранттарды алу үшін өтінім жасаған, ҮЕҰ-дың мәліметтер базасында мәліметтері бар және 

конкурсқа қатысуға Қағидалармен бекітілген талаптарға сәйкес келетін өтінім ұсынған ҮЕҰ қатыса алады.  

 

Оператор мынадай: 

      1) осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген талаптарға өтінімнің сәйкес келмеуі анықталған; 

      2) өтінім бекітілген Жоспарға сәйкес келмеген; 

      3) Заңның 6-1-бабының 3-тармағына сәйкес Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында өтінім беруші туралы мәліметтер болмаған және 

(немесе) уақытылы ұсынылмаған; 

      4) грант тақырыбының Жарғыға сәйкес өтінім беруші қызметінің мәніне, мақсаты мен түрлеріне сәйкес келмеген жағдайларда конкурсқа 

қатысуға қабылдаудан бас тартады және өтініш берушіге тиісті хабарламаны жолдайды. 

 

Бекітілген Жоспармен көзделген гранттың бір немесе бірнеше тақырыбына сәйкес келесі негіздемелердің бірі бойынша: 

      1) грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы; 

      2) грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бір өтінімнің ұсынылуы; 



      3) егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға бір өтінім ғана жіберілсе; 

      4) егер грант тақырыбы бойынша конкурсқа қатысуға өтінімдердің бір де біреуі жіберілмесе; 

      5) егер грант тақырыбы бойынша конкурстық комиссияның бағалауына ұсынылған өтінімдердің бір де біреуі балдың ең жоғарғы 

қорытынды санынан 50 (елу) пайыздан жоғары балл алмаса, конкурс өткізілмеді деп танылады. 

 

3. Өтінімдерді қабылдау мерзімі. Өтінімдер жолданатын пошта мекен-жайы және электрондык пошта.  

          Қағаз бетіндегі өтінімдер мен электронды тасымалдағыштағы қосымшасын мына пошта мекен-жайына жолдау керек: Нұр-Сұлтан қ., 

Мангілік Ел даңғылы, 30, 2 қабат,  («Астана Банкі» АҚ-ның бұрынғы ғимараты) 

 

MS Word және PDF форматындағы (бір құжат ретінде) құжаттарды бірінші басшының қолы бар сканерленген өтініш нұсқасын 

grants@cisc.kz электрондық поштасына қосымша жіберуге болады. 

 

Сұраныстар 2020 жылдың «22» қантары күні сағат 18.00-ге дейін қабылданады.    

Орталық қызметкерлерінің сұраныстарды қабылдау уақыты: дүйсенбі мен жұма күндері аралығы Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 9.00-

ден 18.00-ге дейін (түскі үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін). 

 

4. Сұраныс форматы мен грант алу үшін қажетті құжаттар тізімі: 

 

Мемлекеттік гранттар алу туралы конкурсқа қатысуға сұраныс  Орталыққа  қазақ және (немесе) орыс тілдерінде қағаз бетінде  және 

электронды тасымалдағыш арқылы (USB флешкаға немесе CD-диск) пошта байланысымен және электрондық поштаға (grants@cisc.kz 

электрондық поштасына) жіберіледі немесе Орталыққа қолма-қол конкурсқа сұранымдар қабылдау мерзімінен кешіктірілмей өткізіледі. 

Өтінімнің электронды нұсқасы ұсынылған электрондық тасымалдағыш Орталықта өтінімнің қағаз нұсқасымен сақталады, өтінім беруші 

ұйымға тасымалдағыш құрал қайтарылмайды.  

Электронды тасымалдағыштағы конкурсқа қатысу туралы сұраныс MsWord форматындағы бір құжат пен жетекшінің қолы қойылып, 

мөрі басылған сұраныстың сканерден өткізілген нұсқасының PDF форматындағы (бір құжат ретінде) түрінде болуы тиіс. 

Егер бір ҮЕҰ бірнеше әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға сұраныс берсе, әр сұранысты жеке хат түрінде 

жолдауды, ал сұраныстың электронды тасымалдағыштағы  (USB флеш карта  немесе CD-диск) көшірмесін қағаздағы нұсқаға қосымша 

ретінде жалғап, төменде көрсетілген мекен-жайға белгіленген уақытта жолдануы тиіс. 

 

5. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі: 

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға cәйкес нысан бойынша үкіметтік емес ұйымдарға грантты беруге арналған конкурсқа қатысуға 

өтініш; 

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің сауалнамасы; 

3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің әлеуеті туралы мәліметтер; 



4) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылып отырған әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны; 

5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама барысында 

материалдық-техникалық қамтамасыз етуге болжамды шығыстар сомасын көрсету арқылы (әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның сомасына белгіленген пайыздар шеңберінде) әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске 

асыру бойынша шығындар сметасы. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп грантты іске асырумен тікелей байланысты емес және 

ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ұғынылады; 

5-тармақша бойынша ескертпелер: 

Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру мерзімі 3 (үш) жыл болса, 4 және 5 қосымшаны әр жылға сәйке толтыру қажет. 

Шығындар сметасын жасау кезінде гранттық келісімшартта бекітілген мынадай негізгі талаптар есепке алынады: 

- әлеуметтік жобалардың іс-шараларына міндетті түрде қысқаша бейне шолу жасау; 

- қоғммен байланыс жөніндегі маманның, бірінші басшының және бухгалтердің жобалық топтаа міндетті түрде болуы тиіс; 

- қоғамдық шаралар болған жағдайда Орталықтың логотипі мен Қоғмдық даму министрлігінің логотипі бар баннер орнатылуы 

тиіс. 

_Өтінімді толтыру барысында жобаны жүзеге асыру 2020 жылдың  5 наурызында басталып, 2020 жылдың 

29 қарашасына дейін аяқталатынын ескеру қажет. Грант жоспарында жобаның жүзеге асырылу мерзімі 1 (бір) 

жылдан аз және желтоқсан айын қоса алғандағы мерзім көрсетілген жобалар үшін жобаның жүзеге асрылу 

мерзімі жоспармен 2020 жылғы 7 желтоқсан болып табылады.  
6) ұйым жарғысының көшірмесі; 

7) соңғы есеп күніне ұйымның бухгалтерлік балансы (яғни 2019 жылдың 31 желтоқсанына); 

8) ұсынылған әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламада көрсетілген әріптестер және (немесе) тартылатын 

мамандардың келісімі; 

9) өтiнiм берушiнiң өз салымының немесе әлеуметтiк жоба және (немесе) әлеуметтiк бағдарламаны қаржыландырудың өзге де 

көздерiнiң болуын растайтын құжаттар (жобаға қатысатын ұйымның ресми нысанында болған жағдайда немесе немесе жобаны 

қолдайтын адамнан жеке толтырылған құжат болған жағдайда беріледі). 

9-тармақша бойынша ескертпелер – бар болған жағдайда беріледі 

Әлеуметтік жобаға өз үлесін қосқаны жайлы ақпарат ҮЕҰ хатымен расталады. Хат ұйымның ресми бланкісінде бірінші басшының 

(не оның міндетін атқарушының) қолы қойылған ресми құжат. 

 Әлеуметтік жобаға басқа қаржыландыру көздерінен түскен үлесі жайлы ақпарат қаржыландырып отырған тұлғаның хатымен 

расталады Хат ұйымның ресми бланкісінде бірінші басшының (не оның міндетін атқарушының) қолы қойылған ресми құжат. 

 Жобаға үлесін қосатын заңды тұлға үшін ұйымның ресми бланкісінде; жобаға қолдау көрсететін жеке тұлға үшін өз қолымен 

толтырылған құжат тапсырылуы тиіс. 

 

  Өтінімдерді почта байланысы арқылы және (немесе) қолма-қол енгізер кезде құжаттар тігіледі және өтінім берушінің бірінші 

басшысының не оның орынбасарының қолы қойылып, мөрмен (болған жағдайда) бекітіледі. Құжаттар тігіліп, сұраныс берушінің 

мөрі басылады (егер болса) және бірінші басшы немесе орынбасарының қолы қойылады.  



  

Сұраныс беруші құжаттардың түгел болуын және ондағы мәліметтердің дұрыстығын қамтамасыз етуі керек.   

 

 

6. Өтініштерді бағалау көрсеткіштері 

 

Өтініштер Ереженің 7-қосымшада көрсетілген көрсеткіштер бойынша сыртқы конкурстық комиссия мүшелерімен бағаланады: 

 

№ Показатели оценки Балл Расшифровка баллов 

1 Ұйымның жалпы әлеуеті: 

ұйымның жарғылық қызметі жобаның 

мақсаттарына сәйкес келу дәрежесі; 

әлеуметтік жобаларды және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асырудағы өтінім берушінің 

тәжірибесі; 

осы уақытқа дейін жүзеге асырылған әлеуметтік 

жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламалардың 

нәтижелерінің маңыздылығы; 

ұйымның әлеуметтік жобаны және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға дайындығы. 

1 ден 5-ке 

дейін 

 

1 

Ұйымның жалпы әлеуеті осы көрсеткіш тармақшаларының 

ешқайсысына толығымен сәйкес келмейді 

2 Ұйымның жалпы әлеуеті көрсеткіш тармақшаларының біреуіне 

ғана сәйкес келеді 

3 Ұйымның жалпы әлеуеті көрсеткіш тармақшаларының екеуіне 

сәйкес келеді 

4 Ұйымның жалпы әлеуеті көрсеткіш тармақшаларының үшеуіне 

сәйкес келеді 

5 Ұйымның жалпы әлеуеті көрсеткіш тармақшаларының 

барлығына сәйкес келеді 

2 Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны іске асыруға тартылатын 

мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі: 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін тартылуға 

жоспарланып жатқан мамандардың жобаны тиімді 

жүзеге асыру үшін жұмыс тәжірибесі бар; 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін тартылуға 

жоспарланып жатқан мамандардың жобаны тиімді 

жүзеге асыру үшін біліктілігі бар; 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін тартылуға 

жоспарланып жатқан мамандардың әлеуметтік 

жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламадағы 

міндеттері олардың тәжірибесі мен біліктілігіне 

1 ден 3-ке 

дейін 

1 Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 

іске асыруға тартылатын мамандардың тәжірибесі мен 

біліктілігі көрсеткіш тармақшаларының біреуіне сәйкес келеді 

2 Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 

іске асыруға тартылатын мамандардың тәжірибесі мен 

біліктілігі көрсеткіш тармақшаларының екеуіне сәйкес келеді 

3 Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 

іске асыруға тартылатын мамандардың тәжірибесі мен 

біліктілігі көрсеткіш тармақшаларының үшеуіне сәйкес келеді 



сәйкес келеді. 

3 Гранттық қаржыландыру Жоспарында көрсетілген 

мақсаттарға қол жеткізуге ұсынылатын әлеуметтік 

жоба (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

мазмұнының бағыты: 

статистикамен және ресми дереккөздерге сілтеме 

жасай отырып, проблеманы (ағымдағы жағдайды) 

түсіну және түсіндіру; 

ұсынылатын әлеуметтік жоба (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның ерекшелігіне сәйкес 

бенефициарларды қамту және жобаны іске асыру 

ауқымы; 

ұсынылатын әлеуметтiк жоба және (немесе) 

әлеуметтiк бағдарламаның аясында жүзеге 

асырылатын іс-шаралар қалай және не себепті 

ұсынылған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның мақсаттарына қол 

жеткізуге мүмкіндік беретіндігін дәлелдермен 

түсіндірілуінің болуы; 

әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жоспарлы мақсатына жетуге 

мүмкіндік беретін сандық және сапалық 

көрсеткіштері бар мониторинг жоспарының болуы; 

алға қойған жетістіктер мен мақсаттарға жетудің 

инновациялық жолдарының болуы; 

1 ден 7 - ге 

дейін 

1 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны аталған көрсеткіштерге сәйкес 

келмейді 

2 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің бес тармақшасының 

біреуіне сәйкес келеді 

3 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің бес тармақшасының 

екеуіне сәйкес келеді 

4 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің бес тармақшасының 

үшеуіне сәйкес келеді 

5 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің бес тармақшасының 

төртеуіне сәйкес келеді 

6 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің бес тармақшасының 

барлығына толығымен сәйкес келмейді 

7 Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны көрсеткіштің барлығына толығымен 

сәйкес келеді 

4 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижелерінің маңыздылығы мен 

қол жетімділігі, тұрақтылығының қамтамасыз 

етілуі: 

әлеуметтік жоба (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның тұрақтылығын қамтамасыз етудегі 

ұйымның рөлі нақты көрсетілген; 

ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның аясындағы 

жоспарланған нәтижелер шындыққа негізделген 

және қол жетімділігі мүмкін; 

1 ден 5-ке 

дейін 

1 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижелерінің маңыздылығы мен қол жетімділігі, 

тұрақтылығының қамтамасыз етілуі көрсеткіш 

тармақшаларының ешқайсысына сәйкес келмейді 

2 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижелерінің маңыздылығы мен қол жетімділігі, 

тұрақтылығының қамтамасыз етілуі көрсеткіш 

тармақшаларының біреуіне сәйкес келеді 

3 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижелерінің маңыздылығы мен қол жетімділігі, 

тұрақтылығының қамтамасыз етілуі көрсеткіш 



жоспарланған нәтижелер тәжірибелік 

маңыздылыққа ие; 

қаржыландыру және нәтижелерді жылжыту 

аяқталғаннан кейінгі әрекеттің жалғасу мүмкіндігі 

нақты сипатталған. 

тармақшаларының екеуіне сәйкес келеді 

4 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижелерінің маңыздылығы мен қол жетімділігі, 

тұрақтылығының қамтамасыз етілуі көрсеткіш 

тармақшаларының үшеуіне сәйкес келеді 

5 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижелерінің маңыздылығы мен қол жетімділігі, 

тұрақтылығының қамтамасыз етілуі көрсеткіш 

тармақшаларының барлығына толығымен сәйкес келеді 

5 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен 

ұсынылған шығыстар сметасының негізділігі, 

әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен 

ұсынылған шығыстар сметасының қызметке сәйкес 

келуі: 

сметада ұсынылған шығындар негізделген және 

шынайы; 

ұсынылған жобаны жүзеге асыру мерзімдері 

негізделген және шынайы; 

сметада ұсынылған шығындар әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның қызметіне 

сәйкес келеді; 

ұсынылған жобаны жүзеге асыру мерзімдері 

әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның қызметіне сәйкес келеді. 

1 ден 5-ке 

дейін 

1 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар сметасының 

негізділігі, әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар 

сметасының қызметке сәйкес келуі көрсеткіш 

тармақшаларының ешқайсысына сәйкес келмейді 

2 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар сметасының 

негізділігі, әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған 

шығыстар сметасының қызметке сәйкес келуі көрсеткіш 

тармақшаларының біреуіне сәйкес келеді 

3 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар сметасының 

негізділігі, әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған 

шығыстар сметасының қызметке сәйкес келуі көрсеткіш 

тармақшаларының екеуіне сәйкес келеді 

4 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар сметасының 

негізділігі, әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған 

шығыстар сметасының қызметке сәйкес келуі көрсеткіш 

тармақшаларының үшеуіне сәйкес келеді 

5 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған шығыстар сметасының 



негізділігі, әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның жүзеге асыру мерзімі мен ұсынылған 

шығыстар сметасының қызметке сәйкес келуі көрсеткіш 

тармақшаларының барлығына толығымен сәйкес келеді 

6 Жергілікті бюджет қаражатынан мемлекеттік 

гранттар ұсынған жағдайда – тиісті өңірдегі 

үкіметтік емес ұйымның жұмыс тәжірибесі 

 

Жергілікті бюджеттен мемлекеттік гранттар алған 

кезде бағаланады 

3 3 Өтінім берушінің тиісті өңірде жұмыс тәжірибесі бар 

 

Әр көрсеткіш бойынша балдар қосылып, жалпы балл есептелінеді.  

 

 

7. Қосымша ақпарат және кеңестер 

Байқау комиссиясының жұмысы мен іріктеу процесі туралы толығырақ «Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру және 

олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығынан таныса аласыздар.  

Орталық қызметкерлері тұрақты түрде кеңес береді. Қосымша ақпарат пен түсініктеме алу үшін Орталықтың Жобаларды басқару 

департаментіне хабарласыңыз: 

✓ Шырын Тленчиева 87073325590 tlenchiyeva@cisc.kz 

✓ Мадина Мажранова 87779975588 mazhranova@cisc.kz 

✓ Сарбалина Асель 87014605055 sarbalina@cisc.kz  

Шығындар сметасын толтыру мәселелері бойынша:  

✓ Сариев Аслан 87016178188 sariev@cisc.kz 

✓ Жаксыбергенова Куралай 87018030067 zhaxybergenova@cisc.kz 

8. Бекітілген ҮЕҰ арналған мемлекеттік гранттар жоспары. 

Конкурс Қазақстан Республикасы Акпарат және қоғамдық даму министрінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 507  «Үкіметтік емес 

ұйымдарға 2020 жылға арналған гранттар беру жоспарын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген үкіметтік емес ұйымдарға 2020 жылға 

арналған гранттар беру жоспарына сәйкес өткізіледі (бұдан әрі - Жоспар).  

Жоспар Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатының, Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарының, Қазақстан Республикасының Президенті жолдауларының басымдықтары, сондай-ақ мемлекетік органдар мен үкіметтік емес 

ұйымдардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады. Бұйрықтың көшірмесі және оның қосымшалары Қазақстан Республикасы ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігінің ресми сайтында орналастырылады: http://qogam.gov.kz/ru/pages/granty 

Конкурс гранттарды беру жоспарымен тіркелген тақырыптар бойынша өткізіледі. 

mailto:tlenchiyeva@cisc.kz
mailto:mazhranova@cisc.kz
mailto:sarbalina@cisc.kz
mailto:sariev@cisc.kz
mailto:zhaxybergenova@cisc.kz
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                                                                                                                                                 Қазақстан Республикасыны ақпарат және 

қоғамдық даму министрінің  

2019 жылғы  «25» желтоқсандағы  

№ 507 бұйрығымен 

бекітілген 

 

ҮЕҰ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ГРАНТТАРДЫ БЕРУ ЖОСПАРЫ 

 

 

№ 
Грант 

тақырыптары 

Жобаның 

мақсаты 

Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Іске 

асырыл

у 

мерзімі 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. 

теңге 

Жобаны іске 

асырудан 

күтілетін 

нәтиже 

1 Білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу 

1 1 Ақмола 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Ақмола облысы 15 665 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2 2 Алматы  

облысының   

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Алматы облысы 15 677 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

3 3 Ақтөбе 

облысының 

ауылдық 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

2020 

жылғы 

ақпан-

Ақтөбе облысы 15 677 100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 



жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

қараша  жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

4 4 Атырау 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Атырау облысы 15 699 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

5 5 Шығыс Қазақстан 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

15 674 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

6 6 Жамбыл 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Жамбыл облысы 15 672 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

7 7 Батыс Қазақстан 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Батыс Қазақстан 

облысы 

15 681 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 



оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

8 8 Қарағанды 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қарағанды 

облысы  

15 664 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

9 9 Қызылорда 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қызылорда 

облысы 

15 681 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



10 10 Қостанай 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қостанай облысы 15 669 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

11 11 Маңғыстау 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Маңғыстау 

облысы 

15 705 

 

100 волонтері 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

ұсынуға көмек 

көрсету 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

12 12 Павлодар 

облысының 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Павлодар 

облысы 

15 666 

 

100 волонтері 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 



жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

13 13 Солтүстік 

Қазақстан 

ауылдық 

жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Солтүстік 

Қазақстан 

облысы 

15 667 

 

100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 

жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

14 14 Түркістан 

облысының 

ауылдық 

Ауылдық 

жерлердегі орта 

мектептердің 

Ауылдық жерлердегі орта мектептердің 

жоғары сынып (8-11 сынып) 

оқушыларын, оның ішінде халықтың 

2020 

жылғы 

ақпан-

Түркістан 

облысы 

15 678 100 волонтерді 

тарта отырып, 

ауылдық 



жерлеріндегі орта 

мектептердің 

жоғары сынып 

оқушыларына 

ҰБТ-ға 

дайындық, 

ағылшын тілін, 

компьютерлік 

және құқықтық 

сауаттылықты 

оқытуға 

волонтерлік 

көмек көрсету 

бойынша 

«Birgemiz: Bilim» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

жоғары сынып 

оқушыларына 

волонтерлер-

оқытушылардың 

білім беру 

қызметтерін 

ұсынуға көмек 

көрсету 

әлеуметтік осал топтарынан (жетім 

балалар, аз қамтылған, көп балалы 

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) 

облыстық, республикалық және 

халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға және т.б. қатысуға 

дайындау үшін волонтерлерді 

(оқытушыларды, студенттерді және т. 

б.) тарту; білім алушыларды қорытынды 

аттестаттауға дайындау және т.б., 

олардың үлгерімін ынталандыру. 

Волонтерлерді (оқытушыларды, 

студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға 

дайындауға, ағылшын тілін, 

компьютерлік және құқықтық 

сауаттылықты және басқа да 

инновациялық дағдыларды оқытуға 

тарту.  Оқушылардың үлгерімі бойынша 

есеп жүргізу (білім алушылардың 

материалды меңгеру дәрежесін, 

динамикасын және т.б. анықтау). 

қараша  жерлердегі 

орта 

мектептердің 

1000 

оқушысын 

оқумен қамту 

15 15 Халық арасында 

оқуды насихаттау 

Азаматтарды оқуға 

тарту 

Оқитын азаматтардың санын ұлғайту; 

Қазақстандық жазушылар мен 

ақындарды насихаттау; 

Балалар әдебиетіне назар аудару 

2020 

жыл 

ішінде 

14 облыс, Алматы  

Шымкент  және  

Нұр-Сұлтан 

қалалары 

12 073 Оқитын 
халықтың 
санын ұлғайту, 
азаматтардың 
білім деңгейін 
арттыру 

  ЖИЫНЫ     231548  

2 Азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау 

16 1 Денсаулық 

сақтау саласына,  

науқастарды 

күту, оның 

Денсаулық сақтау 

саласына,  

науқастарды күту, 

оның ішінде 

Алматы қаласында, Қызылорда 

(Қызылорда қ.), Солтүстік Қазақстан 

облыстарында (Петропавл қ.) 

волонтерлер болуға ниет білдірушілер 

2020 

жылғы 

ақпан-

14 облыс,  
Алматы  

Шымкент  және  

Нұр-Сұлтан 

55 573  

 

азаматтардың 

денсаулық 

сақтау 

саласындағы 



ішінде 

хоспистерде, 

онкологиялық 

диспансерлерде 

көмек көрсету 

және т. б. 

волонтерлерді 

тарту бойынша 

«Birgemiz: 

Saýlyq» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

хоспистерде, 

онкологиялық 

диспансерлерде 

көмек көрсету 

және т. б. 

волонтерлерді 

тарту  

үшін консультациялар, кездесулер, 

оқыту іс-шараларын өткізу үшін 

денсаулық сақтау саласында 

волонтерлерді қолдаудың 3 орталығын 

құру және жұмысын ұйымдастыру. 

Еліміздің барлық өңірлерінде 

денсаулық сақтау, науқастарды күтуде, 

оның ішінде хоспистерде, 

онкологиялық диспансерлерде және 

т.б. көмек көрсету саласындағы 

волонтерлік қызметтің үздік 

тәжірибелерінің жинағын әзірлеу және 

шығару. Денсаулық сақтау 

саласындағы волонтерлердің нақты оң 

істері туралы барлық өңірлер бойынша 

үздік тәжірибелерді жинау, оларды 

БАҚ және әлеуметтік желілерде 

тұрақты негізде тираждау (роликтер, 

жинақтар, жарияланымдар). 

Еліміздің барлық өңірлерінде 

денсаулық сақтау саласындағы нақты 

жергілікті міндеттерді шешуде 

азаматтардың жеке күш-жігерін (ерікті 

миссия) және волонтерлік 

бастамаларды қолдауға бағытталған 

конкурсты ұйымдастыру және шағын 

гранттар (әрбір грант 300 мың теңгеге 

дейін) бөлуді қамтамасыз ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

(еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау және 

т.б.), волонтерлік бастамаларды іске 

асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталуы 

тиіс. 

Медициналық мекемелермен, оның 

ішінде стационарлық жағдайда ем 

қараша қалалары волонтерлік 

қызметке 

қатысуын 

кеңейту, 

 1000 

тартылған 

және 

оқытылған 

азамат пен 

волонтер,  

еліміздің 

барлық 

өңірлерінде 

кемінде 68 

шағын грантты 

іске асыру 



ұсынатын (хоспистер, онкологиялық 

диспансерлер және т. б.) жұмысты 

ұйымдастыру. 

Үйлестірушілерді оқытуды 

ұйымдастыру.   Денсаулық сақтау 

саласына волонтерлерді тарту, 

науқастарды күтуде, оның ішінде 

хоспистерде, онкологиялық 

диспансерлерде және т. б. көмек 

көрсету жөніндегі жұмыстарды 

үйлестірушілермен қамтамасыз ету. 

  ЖИЫНЫ     55 573  

3 Қоршаған ортаны қорғау 

17 1 Қоршаған ортаны 

қорғау, өзендер 

мен ормандарды 

тазалау, ағаш 

отырғызу, 

қоқыстарды 

сұрыптауға 

үйрету бойынша 

«Birgemiz: Taza  

Álem» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

азаматтарды 

қоршаған  

қоршаған ортаны 

қорғау, өзендер 

мен ормандарды 

тазалау, ағаш 

отырғызу, 

қоқыстарды 

сұрыптауға үйрету 

саласындағы 

волонтерлік 

қызметке тарту, 

қоршаған ортаны 

қорғауға және 

экологиялық 

қауіпсіздікке 

бағытталған 

экологиялық 

волонтерлік 

қозғалыстармен 

өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету 

Барлық волонтер болуға ниет 

білдіргендерге кеңес беру, кедесулер, 

оқыту іс-шараларын өткізу үшін 

Алматы қаласында (Талдықорған қ.) 

Батыс Қазақстан (Орал), Қостанай 

(Қостанай қ.) облыстарында   қоршаған 

ортаны қорғау, өзендер мен 

ормандарды тазалау, ағаш отырғызу, 

қоқыстарды сұрыптауға үйрету 

саласында волонтерлерді қолдаудың 3 

орталығын құру және оның жұмысын 

ұйымдастыру. 

Қоршаған ортаны қорғау және 

экологиялық қауіпсіздік, үйсіз 

жануарларға арналған баспаналарға 

көмек көрсету саласында волонтерлікті 

танымал ету бойынша қызметті 

ұйымдастыру. 

Еліміздің барлық өңірлерінде осы 

саладағы волонтерлік қызметтің үздік 

тәжірибелер жинағын әзірлеу және 

шығару. Волонтерлердің нақты оң 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

55 693 азаматтарды 

қоршаған 

ортаны қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік,  

өзендер мен 

ормандарды 

тазалау, ағаш 

отырғызу, 

қоқыстарды 

сұрыптауға 

үйрету  

саласындағы 

волонтерлік 

қызметке 

тарту. 1000 

тартылған 

және 

оқытылған 

азаматтар мен 

волонтерлер,  



істері туралы барлық өңірлер бойынша 

үздік тәжірибелерді жинау, оларды 

БАҚ және әлеуметтік желілерде 

тұрақты негізде тираждау (роликтер, 

жинақтар, жарияланымдар). 

Еліміздің барлық өңірлерінде экология 

саласындағы нақты жергілікті 

міндеттерді шешуде азаматтардың 

жеке күш-жігерін (ерікті миссия) және 

волонтерлік бастамаларды қолдауға 

бағытталған конкурсты ұйымдастыру 

және шағын гранттар (әрбір грант         

300 мың теңгеге дейін) бөлуді 

қамтамасыз ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

(еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау және 

т.б.), волонтерлік бастамаларды іске 

асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталуы 

тиіс. 

Қоршаған ортаны қорғауға және 

экологиялық қауіпсіздікке бағытталған 

экологиялық волонтерлік 

қозғалыстармен өзара іс - қимылды 

қамтамасыз ету 

Үйлестірушілерді оқытуды 

ұйымдастыру. 

Волонтерлерді қоршаған ортаны 

қорғау мен экологиялық қауіпсіздікке 

бағытталған экологиялық волонтерлік 

қозғалыстармен өзара іс-қимыл 

тетіктеріне оқыту және тарту бойынша 

жұмыс үйлестірушілерімен қамтамасыз 

ету. 

елдің барлық 

өңірлерінде 

кемінде 68 

шағын грантты 

іске асыру 

  ЖИЫНЫ     55 693  



4 Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау 

18 1 Мемлекеттік 

жастар саясатын 

ақпараттық 

қолдау 

Жастар саясаты 

мәселелері 

бойынша 

мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы жастардың 

хабардарлығын 

арттыру. 

Жастардың әртүрлі санаттарын 

қолдауға бағытталған іске 

асырылатын мемлекеттік 

бағдарламалар туралы халықты 

ақпараттандыру жөніндегі іс-

шаралар кешенін өткізу; 

Көрнекі үгіт (билбордтар), 

әлеуметтік, вирустық роликтер 

жасау және оларды республикалық 

телеарналарда, әлеуметтік желілерде 

және қоғамдық орындарда 

орналастыру/ротациялау; 

Әлеуметтік желілер мен 

телеарналар үшін жастар саясаты 

саласындағы маңызды оқиғаларды 

жариялау бойынша бейнесюжеттер 

(10 бейнематериалдар) циклін өндіру; 

Жаңа қазақстандық патриотизм 

рухында жастар туралы әлеуметтік 

роликтерді дайындау және 

орналастыру. Роликтердің жалпы 

саны: кемінде 10; 

Мерзімді баспа басылымдарына 

ақпараттық PR материалдарын 

дайындау және орналастыру. 

Тапсырыс көлемі-республикалық, 10 

жергілікті титул бетінде кемінде 5 

мақала; 

Интернет-ресурстарда (ақпараттық 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

11 162 Мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы 

ақпараттандыр

ылған жастар 

санын арттыру. 



агенттіктерде)  жастардың өзекті 

мәселелері бойынша ақпараттық 

материалдарды дайындау және 

орналастыру. Тапсырысты орындау 

көлемі-50 бірлік (ақпараттық 

хабарламалар) жыл бойы; 

Жастарды мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы ақпараттық портал 

құру және сүйемелдеу. 

19 2 Жастар арасында 

отбасылық 

құндылықтарды 

нығайту жөніндегі 

іс-шаралар кешені 

Жастар арасында 

отбасы институтын 

және отбасылық 

құндылықтарды 

нығайтуға көмек 

көрсету. 

Кемінде 300 адам үшін, оның ішінде 

жоғары оқу орындары базасында білікті 

жаттықтырушыларды, медиаторларды, 

психологтарды және басқа да 

мамандарды, сондай-ақ ажырасу 

шегінде тұрған жас отбасыларды 

шақыра отырып, 5 оқыту тренингін 

өткізу;  

Отбасылық құндылықтар мен дәстүрлер 

туралы кемінде 3 мың қарау санымен 

кемінде 5 вирустық бейнеролик, 

отбасылық саясаттың негізгі бағыттары 

туралы кемінде 12 инфографика 

дайындау, статистикалық деректерді 

қосу және әлеуметтік желілерде 

орналастыру; 

Отбасы күні қарсаңында Нұр-сұлтан 

қаласында кемінде 50 жұпты қамти 

отырып, сертификаттар мен естелік 

кәдесыйла табысталатын жас отбасылар 

фестивалін өткізу;    

Әлеуметтік желілерде Ұлттық және 

халықаралық    отбасы күніне арналған 

2020 

жыл 

ішінде 

Қазақстан 

Республикасы 

50 000  Неке-отбасы 

қатынастарын 

құру және 

отбасындағы 

болашақ 

рөлдің 

психологиялық 

ерекшеліктері 

мәселелері 

бойынша 

жастардың 

хабардар болу 

деңгейін 

арттыру;  

Болашақ 

отбасы өміріне 

қатысты 

белсенді және 

жауапты 

позицияны 

қалыптастыру; 

Отбасы мен 

некенің оң 



«Менің отбасым», «Мен отбасымды 

сүйемін»  және т.б. акциялар, 

фотокөрмелер, флешмобтар өткізу; 

Отбасы мен некенің оң бейнесін 

қалыптастыруға бағытталған 

ақпараттық науқан өткізу.  

Отбасылық құндылықтар туралы екі 

тілде бейнесюжеттер дайындау, оларды 

республикалық арналарда және 

әлеуметтік желілерде трансляциялауды 

қамтамасыз ету. 

бейнесін 

қалыптастыру-

әке мен ана 

қуанышы, 

балаларды 

отбасында 

тәрбиелеудің 

маңыздылығы; 

Жанжалды 

конструктивті 

тәсілмен шешу 

дағдыларына 

үйрету (күш 

қолданбай). 

Отбасы мен 

некенің 

жағымды 

бейнесін өсіру 

20 3 Шығармашыл 

жастарды қолдау 

бойынша іс-

шараларды 

ұйымдастыру 

Талантты, 

дарынды жастарды 

анықтау және 

қолдау үшін 

жағдай жасау. 

Талантты жастарға, оның ішінде 

республикалық және халықаралық іс-

шараларға (конкурстарға, 

фестивальдарға, көрмелерге) қатысу 

үшін әлеуметтік осал санаттарға, 

шығармашылық бағыттар: музыка, 

театр, кино, цирк өнері, хореография, 

әдебиет, бейнелеу өнері, сәулет және 

дизайн үшін шағын гранттар ұсыну. 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

50 001  Талантты 

жастарды 

анықтау; 

шетелде 

шығармашылқ

азақстандық 

жастарды 

танымал ету; 

мәдениетаралы

қ 

коммуникация

ны нығайту. 



21 4 Жастардың 

инновациялық 

белсенділігін 

дамыту («Жастар 

және 

инновациялар») 

Жастардың өзін-өзі 

жүзеге асыруы 

және жастардың 

кәсіби 

қауымдастықтарын 

қалыптастыру 

үшін жағдай 

жасау. 

Қазақстандық жастар әлеуетінің 

призмасы арқылы 5 мега трендтті 

талқылау, өзекті мәселелерді талқылау, 

саясатта, бизнесте және social-медиада 

жаңа технологияларға оқыту, тәжірибе 

алмасу және жастар саясаты 

процестерін жетілдіру бойынша 

пәрменді тетіктерді әзірлеу үшін бірегей 

алаң ұйымдастыру. 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

7 802 Жаңа 

идеяларды іске 

асыру, 

инновациялық 

жобаларды іске 

асыруға, 

қоғамда 

табысты 

бейімделу үшін 

жаңа білім алу; 

жаңа жастар 

идеялары мен 

жобаларының 

тізімін 

қалыптастыру. 

22 5 Жастар арасында 

суицидтік мінез-

құлықтың алдын 

алуға 

бағытталған іс-

шаралар кешенін 

өткізу 

Жастар арасында 

суицидтік 

әрекеттердің алдын 

алу бойынша 

профилактикалық 

жұмыстарды 

жүргізуді 

ұйымдастыру, 

сондай-ақ олардың 

психикалық 

денсаулығын 

сақтау және 

нығайту. 

Осы бағытта жұмыс тәжірибесі бар 

мамандар қатарынан ұйымдастыру 

комитетін құру.  

Өңірдегі барлық мүдделі тұлғалардың 

(психологтар, педагогтар, әлеуметтік 

қызметкерлер, құқық қорғау органдары 

мен жастар ресурстық орталықтарының 

қызметкерлері, жергілікті атқарушы 

органдар мен БАҚ өкілдері) 

қатысуымен жалпы саны 45 адамнан 

кем емес суицид деңгейі жоғары өңірде 

дөңгелек үстел өткізуді ұйымдастыру  

Дөңгелек үстелді ұйымдастыру 

барысында суицид деңгейі жоғары 

өңірде жастар арасында суицидалды 

мінез-құлықтың алдын алу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру науқанын өткізу 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

18 710 Жастар 

арасындағы 

суицидтік 

әрекеттердің 

алдын алу 

бойынша 

әдістемелік 

құрал; жастар 

арасында 

өмірге деген 

махаббат 

сезімін, оған 

саналы 

көзқарасты 

қалыптастыру, 

олардың 

тұлғалық 

ұстанымдары 



бастау қажет.  

Суицидке бейім жастардың мінез-

құлқына талдау жүргізу және «тәуекел 

тобындағы» жастармен 

профилактикалық  іс-шараларды көздеу. 

Әлеуметтік, вирустық роликтерді 

шығару және оларды республикалық 

телеарналарда, әлеуметтік желілерде 

және қоғамдық орындарда ротациялау. 

мен 

постулаттарын 

анықтау, 

өмірдің күрделі 

әлеуметтік-

психологиялық 

сәттерінде 

иммунитетті 

дамыту: 

қорқыныш, 

күмән. 

23 6 Инновациялық 

жобалардың 

фестиваль-

көрмесін өткізуді 

ұйымдастыру 

Халықтың іскерлік 

белсенділігі мен 

жұмыспен 

қамтылуын, 

жастардың бизнес-

ойлауын дамытуға 

жәрдемдесу, 

сондай-ақ 

жастардың өзін-өзі 

іске асыруы үшін 

жағдай жасау. 

Жастарды қоғамдық өмірге тарту 

тетіктерін әзірлеу; 

Жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту 

және стартап экожүйесін құру; 

Инновациялық идеялардың 2 күндік 

фестиваль-көрмесін өткізуді 

ұйымдастыру; 

Көрнекі үгіт (билбордтар), әлеуметтік, 

вирустық роликтер жасау және оларды 

республикалық телеарналарда, 

әлеуметтік желілерде және қоғамдық 

орындарда орналастыру/ротациялау. 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

24 182 Жоба 

қатысушылары

ның кәсіби 

білімін, 

құзыреттілігін 

арттыру, жаңа 

идеяларды 

таныстыру 

және іске 

асыру. 

Қатысушылард

ың жалпы саны 

– 500 адам. 

  ЖИЫНЫ     161 857  

5 Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу 

24 1 Тұрмыстық 

зорлық-

зомбылық 

құрбандарына 

арналған 

Қазақстандағы 

тұрмыстық 

зорлық-

зомбылықтың 

алдын алу 

Әлеуетті агрессорларды анықтау 

бойынша; отбасы мүшелеріне қатысты 

қылмыс жасаған немесе отбасылық-

тұрмыстық қатынастар саласындағы 

құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік 

2020 

жыл 

ішінде 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

31 021  Агрессорларме

н жұмыстың 

жаңа 

нысандары мен 

әдістерін 



дағдарыс 

орталықтарының 

қызметін 

жетілдіру және 

агрессорлармен 

жұмыс істеу 

жөніндегі іс-

шаралар кешенін 

ұйымдастыру 

тетіктерін 

жетілдіру. 

жауапкершілікке тартылған ер-

агрессорлармен  кешенді жұмысты 

ұйымдастыру;      

Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 

жөніндегі және кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі 

инспекторлар, дағдарыс 

орталықтарының қызметкерлері, ҮЕҰ 

өкілдері үшін әйелдер мен балаларға 

қатысты тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын алу бойынша 

оқыту іс-шаралар кешенін (семинарлар, 

тренингтер, кездесулер, 

консультациялық сабақтар және т. б.) 

өткізу; 

Отбасылық-тұрмыстық қатынастар 

мәселелері, оң тұлғааралық қарым-

қатынас дағдыларын қалыптастыру, 

отбасындағы агрессияның себептерін 

зерделеу бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу; 

Қиын өмірлік жағдайға тап болған 

адамдарға қызмет көрсететін дағдарыс 

орталықтары, әлеуметтік қызметтер, 

мемлекеттік органдар үшін әдістемелік 

материалдарды, нұсқаулықтарды 

қалыптастыру; 

Отбасылық қолайсыздықтың салдарын 

түсіндіруге бағытталғане, жұмыс істеп 

тұрған дағдарыс орталықтары, сенім 

телефондары және өзге де әлеуметтік 

қызметтер туралы ақпараттық 

науқандарды өткізу.  

әзірлеу, 

агрессор-

ерлермен 

жұмыс істеу 

бойынша 

кешенді 

(психокоррекц

иялық) 

бағдарлама 

әзірлеу және 

оны сынақтан 

өткізу;  

халықтың 

дағдарыс 

орталықтарын

ың қызметі 

туралы, 

Қазақстанда 

тұрмыстық 

зорлық-

зомбылықты 

болдырмау 

жөнінде 

қабылданып 

жатқан 

шаралар 

туралы 

хабардар 

болуын 

арттыру. 

Осы тақырып 

бойынша 3 

әлеуметтік 

роликті, 10 

инфографикан

ы әзірлеу. 



  ЖИЫНЫ     31 021 

 

 

6 Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау 

25 1 Қазақстанда 

мүмкіндігі 

шектеулі 

жандарға 

арналған 

ақпараттық-

консультациялық 

қызмет 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

адамдардың 

қоғамдағы 

әлеуметтену 

мүмкіндіктері 

туралы  

хабардарлығын 

арттыру 

Қызылорда және Түркістан 

облыстарында мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға арналған ақпараттық-кеңес 

беру қызметін ұйымдастыру. Қызмет 

қызметі шеңберінде түсіндіру және 

ақпараттық қолдау жүргізу, жұмысқа 

орналасу мүмкіндіктері туралы 

консультациялар беру, мүгедектерге 

психологиялық қолдау көрсету қажет. 

Қызылорда облысының мүмкіндігі 

шектеулі жандарды жұмысқа 

орналастыру мәселелері бойынша 

оқыту іс-шараларын өткізу және 

әдістемелік ұсыныстар әзірлеу. Басқа 

өңірлерде ұқсас жобаларды енгізу 

бойынша ұсыныстар дайындау. 

2020 

жылғы 

наурыз-

қараша 

Қызылорда, 

Түркістан 

облыстары 

5 285 

 

300-ден кем 

емес  

мүмкіндігі 

шектеулі  адам 

түрлі 

мәселелер 

бойынша 

консультациял

ық қызметтер 

алады, 50-ден  

кем емес 

мүмкіндігі 

шектеулі  адам 

білімін 

арттырады, 10-

нан кем емес   

мүмкіндігі 

шектеулі 

адамды 

жұмысқа 

орналастыру 

26 2 Қарттар үйлеріне, 

халықты 

әлеуметтік қорғау 

жүйесінің 

әлеуметтік қызмет 

көрсету 

орталықтарына 

волонтерлерді 

әлеуметтік қызмет 

көрсететін, оның 

ішінде қарттар 

үйлерінде 

әлеуметтік қызмет 

көрсететін 

ұйымдарға 

волонтерлерді 

Алматы қаласында, Маңғыстау            

(Ақтау қ.), Павлодар облыстарында 

(Павлодар қ.)  волонтерлер болғысы 

келетіндерге кеңес беру, кездесулер 

өткізу, оқыту        іс-шараларын өткізу 

үшін  3 волонтерлерді қолдау 

орталықтарын құру және жұмысын 

ұйымдастыру. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

56 070 

 

әлеуметтік 

қызмет 

көрсету, атап 

айтқанда 

әлеуметтік 

қызмет көрсету 

(қарттар үйі) 

саласында 



тарту бойынша 

«Birgemiz: 

Qamqor» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

тарту Еліміздің барлық өңірлерінде 

әлеуметтік қызмет көрсету 

саласындағы волонтерлік қызметтің 

үздік тәжірибелерінің жинағын әзірлеу 

және шығару. 

Волонтерлердің нақты оң істері туралы 

барлық өңірлер бойынша үздік 

тәжірибелерді жинау, оларды БАҚ 

және әлеуметтік желілерде тұрақты 

негізде тираждау (роликтер, жинақтар, 

жарияланымдар). 

Еліміздің барлық өңірлерінде 

әлеуметтік қызмет көрсету 

саласындағы нақты жергілікті 

міндеттерді шешуде азаматтардың 

жеке күш-жігерін (ерікті миссия) және 

волонтерлік бастамаларды қолдауға 

бағытталған конкурсты ұйымдастыру 

және шағын гранттар (әрбір грант 300 

мың теңгеге дейін) бөлуді қамтамасыз 

ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

емес (еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау 

және т.б.), волонтерлік бастамаларды 

іске асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталатын 

болады. 

Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 

саласында волонтерлікті тарту және 

танымал ету үшін өңірлерде жұмыс 

үйлестірушілерімен қамтамасыз ету. 

азаматтар мен 

волонтерлердің 

қатысуын 

кеңейту. 1000 

тартылған 

және 

оқытылған 

азаматтар мен 

волонтерлер,  

кем дегенде 68 

шағын грантты 

іске асыру 

27 3 Жоғалған 

адамдарды 

іздестіру, зілзала 

тәуекелдерін 

жоғалған 

адамдарды 

іздестіру, халықты 

және аумақтарды 

Волонтер болуға ниет білдірушілер 

үшін консультациялар, кездесулер, 

оқыту         іс-шараларын өткізу үшін 

Ақмола (Көкшетау қ.), Ақтөбе (Ақтөбе 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

55 669 

 

азаматтардың 

және 

волонтерлік 

ұйымдардың 



азайту, табиғи 

және техногендік 

сипаттағы 

төтенше 

жағдайлардың 

салдарын жою 

жұмыстарын,  

оның ішінде  

біздің 

отандастарымызд

ың Ұлы Отан 

соғысындағы 

ерліктері туралы 

баяндайтын 

құжаттарды 

іздестіру   

жобаларына 

волонтерлерді 

тарту бойынша 

«Birgemiz: Úmit» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

табиғи және 

техногендік 

сипаттағы төтенше 

жағдайлардан 

қорғау жөніндегі             

іс-шараларды ,  

оның ішінде  біздің 

отандастарымызды

ң Ұлы Отан 

соғысындағы 

ерліктері туралы 

баяндайтын 

құжаттарды 

іздестіру бойынша 

іс-шараларды 

ұйымдастыруға 

және іске асыруға 

волонтерлерді 

тарту 

қ.), Шығыс Қазақстан облыстарында 

(Өскемен қ.) төтенше жағдайлар 

саласында волонтерлерді қолдаудың 3 

орталығын құру және  жоғалған 

адамдарды іздеу, зілзала қауіп-қатерін 

азайту және табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлардың 

салдарын жою, Ұлы Отан соғысындағы 

отандастарымыздың ерлігі туралы 

баяндайтын құжаттарды іздеу  

жұмыстарын  ұйымдастыру.  

Үйлестірушілерді оқытуды 

ұйымдастыру. 

Осы бағыт бойынша волонтерлікті 

танымал етуге волонтерлерді тарту 

үшін өңірлерде жұмыс 

үйлестірушілерімен қамтамасыз ету. 

Еліміздің барлық өңірлерінде ТЖ 

саласындағы нақты жергілікті 

міндеттерді шешуде және  біздің 

отандастарымыздың Ұлы Отан 

соғысындағы ерліктері туралы 

баяндайтын құжаттарды іздестіру 

бойынша  азаматтардың жеке күш-

жігерін (ерікті миссия) және   

волонтерлік бастамаларды қолдауға 

бағытталған конкурсты ұйымдастыру 

және шағын гранттар (әрбір грант 300 

мың теңгеге дейін) бөлуді қамтамасыз 

ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

емес (еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау 

және т.б.), волонтерлік бастамаларды 

іске асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталуы 

тиіс. 

іздестіру                   

іс-шараларына, 

оның ішінде  

біздің 

отандастарымы

здың Ұлы Отан 

соғысындағы 

ерліктері 

туралы 

баяндайтын 

құжаттарды 

іздестіруге, 

халықты 

төтенше 

жағдайлардан 

қорғауға 

қатысуын 

кеңейту.  

1000 тартылған 

және 

оқытылған 

азаматтар мен 

волонтерлер, 

кемінде 68 

шағын грантты 

іске асыру 



Барлық өңірлерде осы саладағы 

волонтерлік қызметтің үздік 

тәжірибелерінің жинағын әзірлеу және 

шығару. Волонтерлердің нақты оң 

істері туралы барлық аймақтар 

бойынша үздік тәжірибелерді жинау, 

оларды БАҚ және әлеуметтік 

желілерде тұрақты негізде тираждау 

(роликтер, жинақтар, жарияланымдар). 

    ЖИЫНЫ        117 024  

7 Жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардағы балаларға көмек көрсету 

28 1 Балалар 

үйлеріндегі 

балаларға және 

өмірде қиын 

жағдайға тап 

болған жастарға, 

балаларға 

қатысты 

волонтерлердің 

тәлімгерлік 

практикасын 

халықты 

әлеуметтік қорғау 

жүйесінің 

әлеуметтік 

қызмет көрсету 

орталықтарында 

енгізу бойынша 

«Birgemiz»: 

Sabaqtastyq» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

балалар үйлерінде 

өмірде қиын 

жағдайға тап 

болған балалар 

мен жастарға 

қатысты 

волонтерлердің 

тәлімгерлік 

тәжірибесін 

енгізу 

Волонтерлер болғысы келетіндерге 

кеңес беру, кездесулер өткізу, оқыту       

іс-шараларын өткізу үшін балалар 

үйлеріндегі балаларға және жастарға, 

Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында 

және Атырау облысында (Атырау 

қаласында) халықты әлеуметтік қорғау 

жүйесіне әлеуметтік қызмет көрсету 

орталықтарында өмірде қиын жағдайға 

тап болған балаларға қатысты 

волонтерлердің тәлімгерлік саласында 

волонтерлерді қолдаудың 3 орталығын 

құру және жұмысын ұйымдастыру. 

Үйлестірушілерді оқытуды 

ұйымдастыру. 

Волонтерлерді өмірлік қиын жағдайға 

тап болған балалар мен жастармен 

және балалар үйлерінде жұмыс істеу 

дағдыларына үйрету және осы 

жұмысқа волонтерлерді тарту 

жөніндегі жұмысты 

үйлестірушілермен қамтамасыз ету. 

Еліміздің барлық өңірлерінде осы 

саладағы нақты жергілікті міндеттерді 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы, 

Шымкент және 

Нұр-Сұлтан 

қалалары 

55 079 

 

тәлімгерлік 

тәжірибесін 

енгізу, беделді 

және Құрметті 

азаматтар 

(волонтерлер) 

қатарынан 

кемінде 50 

дербес 

тәлімгер 

даярлау. 

1000 тартылған 

және 

оқытылған 

азаматтар мен 

волонтерлер, 

кемінде 68 

шағын грантты 

іске асыру 



шешуде азаматтардың жеке күш-

жігерін (ерікті миссия) және 

волонтерлік бастамаларды қолдауға 

бағытталған конкурсты ұйымдастыру 

және шағын гранттар (әрбір грант 300 

мың теңгеге дейін) бөлуді қамтамасыз 

ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

емес (еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау 

және т.б.), волонтерлік бастамаларды 

іске асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталуы 

тиіс. 

Барлық өңірлерде осы саладағы 

волонтерлік қызметтің үздік 

тәжірибелерінің жинағын әзірлеу және 

шығару. Волонтерлердің нақты оң 

істері туралы барлық аймақтар 

бойынша үздік тәжірибелерді жинау, 

оларды БАҚ және әлеуметтік 

желілерде тұрақты негізде тираждау 

(роликтер, жинақтар, жарияланымдар). 

  ЖИЫНЫ     55 079  

8 Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау 

29 1 Ауылдық елді 

мекендерді қоса 

алғанда, елдің 

алыс өңірлерінде 

адам құқықтарын 

іске асыру 

жағдайын талдау  

 

Алыс өңірлерді 

қоса алғанда, 

азаматтардың 

құқытарын қорғау  

азаматтардың, оның ішінде елдің 

шалғай ауылдық елді мекендерінде 

тұратын әлеуметтік-осал санаттарының 

құқықтарын іске асыру ахуалына талдау 

жүргізу. Көшпелі фокус-топтарды (16 

өңірде) және тұрғындармен кездесулер 

өткізу үшін мониторингтік топ құру 

(кемінде 6 адам). Ұсыныстар әзірлей 

отырып, елдің шалғай өңірлеріндегі 

тұрғындардың құқықтарын іске асыру 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы, 

Шымкент және 

Нұр-Сұлтан 

қалалары  

5 475 

 

отырып, елдің 

алыс 

өңірлеріндегі 

тұрғындардың 

құқықтарын 

іске асыру 

жағдайы 

туралы  

ұсыныстар 

әзірленген 



жағдайы туралы талдамалық баяндама 

дайындау. Баяндаманы көпшілік 

алдында қоғамдық таныстырылымды 

ұйымдастыру. 

талдамалық 

баяндама. 

30 2 Жергілікті 

қоғамдастықтард

ың әл-ауқаты: 

азаматтардың 

шешімдер 

қабылдауға 

қатысуы  

Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды дамыту, 

қоғамдық 

ұйымдарды, 

жергілікті билік 

органдарын және 

жергілікті 

қоғамдастық 

жиналыстарын 

әлеуметтік-

экономикалық 

дамуға 

жәрдемдесуге 

тарту. 

Жоба шеңберінде 8 өңірде                         

(әрбір өңірде – қала-ауыл) жергілікті 

қоғамдастықтардың әл-ауқатын бағалау 

бойынша әдіснаманы сынақтан өткізу 

жоспарлануда. 8 өңірде әрбір семинарда 

кемінде 30 адамның қатысуымен 

кемінде 16 оқыту семинарларын өткізу. 

8 өңірде жергілікті қоғамдастықты 

дамыту бойынша іс-қимыл 

жоспарларын әзірлеу. 16 бастамашыл 

топ құру (өңірде  кемінде 2 топ – қала-

ауыл). Тәжірибе алмасу үшін 

бастамашыл топтар мен жергілікті өзін-

өзі басқару органдарының өңірлік 

желілерін шоғырландыру бойынша 

жұмысты ұйымдастыру. Жергілікті 

проблемаларды шешудегі және 

жергілікті қоғамдастықтардың әл-

ауқатын жақсартудағы азаматтардың 

үздік мысалдары туралы ақпараттық 

материалдарды қалыптастыру және 

тарату. SMM жылжыту арқылы үздік 

тиімді мысалдарды насихаттау. 

Ұсынымдарды әзірлей отырып, 

жергілікті қоғамдастықтардың әл-

ауқатын бағалау бойынша әдіснаманы 

сынақтан өткізу тәжірибесі туралы 

талдамалық есепті дайындау. 

Қазақстанда жергілікті өзін-өзі 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қазақстан 

Республикасыны

ң 8 облысы 

12 302 

 

Жергілікті 

қоғамдастық 

мәселелерін 

шешу бойынша 

16 тұрақты 

бастамашыл 

топ құру, 

жергілікті 

қоғамдастықта

рдың әл-

ауқатын 

бағалау 

жөніндегі 

әдіснаманы 

сынақтан 

өткізу, 

азаматтардың 

жергілікті 

қоғамдастық 

проблемаларын 

шешуге қатысу 

тетіктері 

туралы 

хабардар 

болуын 

арттыру, 400-

ден астам  ҮЕҰ 

өкілдерін, 

азаматтарды 



басқаруды дамыту туралы әдістемелік 

материалдарды, оның ішінде 

республика бойынша жергілікті 

қоғамдастықтың проблемаларын 

шешуге азаматтардың қатысуының 

тиімді 10 үлгісін (success story) қоса 

отырып әзірлеу және тарату. 

жергілікті өзін-

өзі басқару 

негіздеріне 

оқыту. 

31 3 Азаматтардың 

құқықтарын 

қорғау мәселелері 

бойынша ҮЕҰ 

мен мемлекеттік 

органдардың 

өзара іс-қимыл 

деңгейін арттыру 

азаматтардың 

құқықтарын қорғау 

және өз 

құқықтарын қорғау 

мәселелері 

бойынша 

халықтың 

сауаттылығын 

арттыру 

Құқықтық қызмет жұмысын қамтамасыз 

ету. Құқықтық қызмет шеңберінде 

заңгер-студенттерге арналған құқықтық 

мектепті ұйымдастыру (айына 2 рет), 

халықтың әлеуметтік осал топтарына 

арналған құқықтың барлық салалары 

бойынша жеке консультациялар көрсету 

және барлық өңірлерде ҮЕҰ мен 

азаматтар үшін түсіндіру семинарларын 

өткізу жоспарлануда. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы, 

Шымкент және 

Нұр-Сұлтан 

қалалары 

7 560 

 

Халықтың 

әлеуметтік 

жағынан осал 

топтарынан 

кемінде 250 

азамат 

құқықтың 

барлық 

салалары 

бойынша жеке 

консультациял

ар алады және 

ҮЕҰ мен 

азаматтардың 

кемінде 300 

өкілі өздерінің 

құқықтық 

білімдерін 

арттырады 

және құқықтық 

мектепте оқыту 

арқылы 

кемінде 30 

заңгер-студент 

біліктілігін 

арттырады. 



32 4 Мүмкіндігі 

шектеулі 

адамдардың 

құқықтарын 

ілгерілету үшін 

ұлттық құқық 

қорғау 

институттарының 

мүмкіндіктерін 

нығайту 

мүмкіндіктері 

шектеулі 

адамдардың 

құқықтарын сақтау 

тәжірибесіне 

талдау жүргізу 

және ұсынымдар 

әзірлеу 

Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 

құқықтарының сақталу жағдайы туралы 

зерттеу жүргізу (зерттеудің кемінде 2 

әдісі). Қазақстанда мүгедектігі бар 

адамдардың құқықтарын сақтау 

саласындағы ахуалды жақсарту 

жөніндегі ұсынымдары бар 

Аналитикалық баяндаманы дайындау. 

Талдау баяндамасының нәтижелерін 

кеңінен ақпараттандыру. Баяндаманың 

қоғамдық тұсаукесерін өткізу. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы, 

Шымкент және 

Нұр-Сұлтан 

қалалары 

4 340 

 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

адамдардың 

құқықтарын 

сақтау жағдайы 

туралы 

Аналитикалық 

баяндама. 

33 5 Ақтөбе 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Ақтөбе облысы 3 249 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 



саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

34 6 Ақмола 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Ақмола облысы 3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 



арттыру. 

35 7 Алматы 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Алматы облысы 3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

36 8 Атырау 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

2020 

жылғы 

ақпан-

Атырау облысы 3 249 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 



қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

қараша  кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

37 9 Шығыс Қазақстан 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 



арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

38 10 Батыс Қазақстан 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Батыс Қазақстан 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 



Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

39 11 Жамбыл 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Жамбыл облысы 3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар



дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

40 12 Маңғыстау 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Маңғыстау 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 



құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

41 13 Қарағанды 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қарағанды 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 



42 14 Қостанай 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қостанай облысы 3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

43 15 Қызылорда 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қызылорда 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 



саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

сауаттылығын 

арттыру   

 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

44 16 Павлодар 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Павлодар 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар



іс-шаралар өткізу анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

45 17 Солтүстік 

Қазақстан 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Солтүстік 

Қазақстан 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 



кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

46 18 Түркістан 

облысында 

тұтынушылардың 

құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру бойынша 

іс-шаралар өткізу 

Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру   

 

Бұзылған тұтыну құқықтарын қорғау 

үшін азаматтардың әлеуметтік осал 

топтарының жүгінуі үшін тегін заң 

консультациясы кабинетінің қызметін 

ұйымдастыру. Кемінде 200 жеке заңдық 

кеңес беру. Заңгер студенттер үшін 

құқықтық кеңес беру мектебін 

ұйымдастыру.  Тұтынушылардың 

құқықтарына қатысты өзекті мәселелер 

тізбесі бойынша құқықтық 

анимациялық роликтер жасау, лайфхак-

жарияланымдар, схемалық 

инфографика жасау және БАҚ-та және 

әлеуметтік желілерде алға жылжыту. 

Құқықтық мектеп және заң кеңесі 

кабинетінің қызметі шеңберінде кемінде 

400 флаерді тарату. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Түркістан 

облысы 

3 249 

 

 

Азаматтардың 

әлеуметтік 

осал 

топтарынан 

кемінде 200 

адам тұтыну 

құқықтарыны

ң деңгейін 

арттыру. 

Тұтынушылар

дың 

құқықтарын 

қорғау 

бойынша кем 

дегенде 15 

заңгер-

студентті 

дайындау. 

Тұтынушылар

дың 



құқықтарын 

қорғау 

саласындағы 

халықтың 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру. 

   Жиыны        75 163  

9 Қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті нығайту 

47 1 Дін мәселелері 

бойынша 

ақпараттық-

түсіндіру 

топтарының 

мүшелерін 

даярлау және 

қайта даярлау 

бойынша 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Халықтың 

нысаналы топтары 

арасында 

ақпараттық-

түсіндіру 

жұмыстары 

мүшелерінің 

құзыреттілігі мен 

әлеуетін арттыру 

және 

профилактикалық 

жұмыста 

инновациялық 

тәсілдерді енгізу. 

1. Дін мәселелері жөніндегі өңірлік АТТ 

мүшелерін дайындау және қайта 

даярлау: 

1) Еліміздің 17 өңірінде дін мәселелері 

жөнінде өңірлік АТТ мүшелері үшін 

көшпелі оқыту курстарын ұйымдастыру 

(60-70 адамнан кем емес). 

Дін мәселелері жөніндегі өңірлік АТТ 

мүшелерін оқыту үшін әдістемелік 

базаны қалыптастыру: 

1) мақсатты топтармен 

профилактикалық және атаулы 

жұмысты өткізу бойынша 

инновациялық әдістерін көрсете 

отырып, әдістемелік ұсынымдар 

дайындау (әдістемелік құрал); 

2) атаулы топтарымен жұмыс істеу үшін 

дін мәселелері жөніндегі өңірлік АТТ 

мүшелері үшін типтік дәрістер 

материалдар жинағын (17 дәріс) 

2020 

жылғы 

наурыз-

қараша  

14 облыс және  

Нұр-Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент 

қалалары 

29 208 Дін мәселелері 

жөніндегі АТТ 

мүшелерін 

дайындау және 

қайта даярлау 

60-70 адамнан 

кем емес (әрбір 

өңірде). 

Жалпы қамту 

1020 адамнан 

кем емес. 

Куәлік: 

кемінде 5 адам. 

Сертификат: 

935 адамнан 

кем емес. 



дайындау 

3) әрбір атаулы топтың ерекшеліктерін 

ескере отырып, шешендік шеберлік пен 

көпшілік алдында сөз сөйлеу бойынша 

өңірлік АТТ мүшелері үшін әдістемелік 

ұсынымдар дайындау; 

4) Дін мәселелері бойынша өңірлік АТТ 

мүшелері үшін дін саласындағы өзекті 

мәселелер бойынша 5 дәрістік 

бейнематериалдар дайындау. 

    ЖИЫНЫ        29 208  

10 Өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметіне жәрдемдесу 

48 1 Бас 

бостандығынан 

айыру 

орындарынан 

босатылған 

адамдарды 

әлеуметтік 

бейімдеу қызметін 

сүйемелдеу 

Сотталғандардың 

өз құқықтары 

туралы хабардар 

болу деңгейін 

арттыру 

Қарағанды, Шығыс Қазақстан 

облыстарында бас бостандығынан 

айыру орындарынан босатылған 

адамдарды әлеуметтік бейімдеу 

бойынша қызмет құру. 

Қызметтің негізгі міндеттері: бас 

бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған адамдарға еңбек және 

тұрмыстық орналастыру мәселелерін 

шешуде, әлеуметтік-пайдалы 

байланыстарды қалпына келтіруде 

көмек көрсету, бұрынғы сотталғандарға 

тегін заңгерлік, психологиялық көмек 

көрсету. Қарағанды облысының 

пробация қызметтерімен өзара іс-қимыл 

орнату. Басқа өңірлерде ұқсас 

жобаларды енгізу бойынша ұсыныстар 

дайындау. 

2020 

жылғы 

наурыз-

қараша  

Қарағанды, 

Шығыс-

Қазақстан 

облыстары 

5 278 

 

құқықтық 

сауаттылық 

деңгейін 

арттыру, 

кемінде 50 

сотталған және 

бас 

бостандығынан 

айыру 

орындарынан 

босатылған 

адамдардың өз 

құқықтары 

туралы 

хабардар 

болуы, кемінде 

50 

сотталғандарға 

және бас 



бостандығынан 

айыру 

орындарынан 

босатылған 

адамдарға 

психологиялық 

қолдау 

көрсету. 

49 2 Бас 

бостандығынан 

айыру 

орындарынан 

босатылған 

жастарға 

арналған 

консультациялық 

қызметтер кешені 

Өмірлік қиын 

жағдайға тап 

болған жастарды 

әлеуметтік 

оңалтуға 

бағытталған 

консультациялық 

қызметтер көрсету. 

Уақытша болу орнымен қамтамасыз 

ету; 

ақпараттық-ағарту жұмысын күшейту; 

Бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған жастарға арналған 

консультациялық қызметтер кешені: 

1) медициналық көмек; білім алу; 

кәсіпті игеру (кәсіптік даярлау, қайта 

даярлау және біліктілікті арттыру); 

жұмысқа орналасуға жәрдемдесу; 

психологиялық сүйемелдеу; Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

белгіленген жеңілдіктер, өзге де 

әлеуметтік төлемдер алу мәселелері 

бойынша әлеуметтік-құқықтық көмек 

көрсету; 

2) әлеуметтік байланыстардың қолдау 

жүйесін қалпына келтіруге және 

қалыптастыруға жәрдемдесу 

(әлеуметтік-психологиялық және 

психологиялық консультация беру; 

әлеуметтік патронаж; отбасылық және 

өзге де әлеуметтік-оң байланыстарды 

2020 

жылғы 

наурыз- 

қараша   

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы  

және Шымкент 

қалалары 

22 017  Аса жоғары 

қылмыс 

деңгейі бар 4 

облыста 

жастардың 

қайта жасаған 

қылмыстары 

үлесінің азаюы. 



қалпына келтіруге көмек); 

3) әлеуметтік-тұрмыстық және мәдени 

бейімдеу (оңалту іс-шараларын 

ұйымдастыру, мәдени іс-шараларға 

қатысуға тарту); 

4) әлеуметтік-құқықтық және өзге де 

мәселелер бойынша консультациялар 

беру. 

Жоба шеңберіндегі барлық жүргізілетін 

жұмыс бас бостандығынан айыру 

орындарынан босатылған жастарға 

арналған консультациялық қызметтер 

кешені және оның алгоритмі кешенді 

сипатта болады және мекемелер мен 

ұйымдардың қызметін үйлестіруді, 

жергілікті атқарушы биліктің құрылған 

тетіктерін пайдалануды қамтамасыз ету 

үшін бірыңғай схемада жұмыс істейтін 

болады. 

    ЖИЫНЫ        27 295  

11 
Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу бойынша жүзеге 

асырылады 

50 1 Азаматтық 

қоғамды 

дамытудағы 

диалог 

алаңдарының 

рөлі: 

халықаралық 

тәжірибе 

республикада ҮЕҰ 

әлеуетін күшейту 

және нақты 

ұсыныстар бере 

отырып, әртүрлі 

мәселелер 

бойынша ҮЕҰ 

позицияларын 

Отандық ҮЕҰ өкілдерінің халықаралық 

алаңдарға қатысуын қамтамасыз ету 

(кемінде 3 алаң)): 

- ЕҚЫҰ-ның Варшава қаласында 

(Польша) ұйымдастыратын адам өлшемі 

бойынша конференциясында (5 адам).); 

- Женева қаласында (Швейцария) адам 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Нұр-Сұлтан 

қаласы, 

халықаралық 

алаңдар 

9 772 

 

Қазақстандық 

ҮЕҰ-ның 15-

тен кем емес 

өкілдерінің 

халықаралық 

диалог 

алаңдарына 

қатысуы, 



әзірлеу құқықтары жөніндегі кеңестің 43 

отырысына қатысу (5 адам); 

- Вашингтон қаласында (АҚШ) 

Әйелдердің жаһандық саммитіне қатысу 

(5 адам). 

Диалог алаңдарында талқыланатын 

мәселелерге талдау жүргізу, нақты 

ұсыныстар бере отырып және оларды 

мүдделі тараптардың кең ауқымымен 

талқылай отырып, әртүрлі мәселелер 

бойынша ҮЕҰ позицияларын әзірлеу. 

ҮЕҰ өкілдері үшін қоғамдық 

дипломатия саласындағы әлеуетті 

арттыру бойынша семинар өткізу. 

қоғамдық 

дипломатия 

саласындағы 

ҮЕҰ-ның 15-

тен кем емес 

өкілдерінің 

әлеуетін 

арттыру. 

51 3 Қазақстандағы 

БҰҰ Тұрақты 

даму мақсаттарын 

іске асыруға 

азаматтық қоғам 

институттарын 

тарту 

БҰҰ 16-шы ТДМ 

енгізу процесіне 

азаматтық 

сектордың 

тартылуын 

жандандыру 

 

Өңірлерде азаматтық қоғам өкілдерінің, 

сарапшылардың және мүдделі 

мемлекеттік органдардың қатысуымен 

БҰҰ-ның 16-шы ТДМ іске асыру 

жөнінде мынадай өзекті аспектілер 

бойынша 14 семинар ұйымдастыру: 

күшті институттар, Ашық үкімет және 

ТДМ енгізу бойынша кейіннен қолайлы 

мүмкіндіктерді жасау үшін мемлекеттік 

және қоғамдық құрылымдардың 

әлеуетін біріктіру. Сараптамалық 

зерттеу жүргізу. ҚР-да БҰҰ Тұрақты 

даму мақсаттарын имплементациялау 

бойынша қазақ және орыс тілдерінде 

әдістемелік ұсынымдар дайындау. 

Нұр-сұлтан қаласында қауіпсіздік, адам 

құқықтарын қорғау, экономикалық және 

әлеуметтік даму, кедейлікті еңсеру, 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы, 

Шымкент және 

Нұр-Сұлтан 

қалалары  

13 339 

 

350 адам 14 

семинарда 

білім алады, 

БҰҰ Тұрақты 

даму 

мақсаттарын 

имплементация

лау мәселесі 

бойынша қазақ 

және орыс 

тілдерінде 

әдістемелік 

ұсынымдар.  



қоршаған ортаны қорғау, білім беру, 

ғылым, мәдениет, шұғыл гуманитарлық 

және техникалық көмек көрсету, 

бітімгерлік сияқты түрлі салалардағы 

уақыттың сын-қатерлеріне ден қою 

тетіктерінің мәселелері бойынша 

конференция өткізу. 

Халық арасында ТДМ танымал ету 

бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу 

52 4 ҮЕҰ арасында 

мемлекеттік тілді 

ілгерілету 

бойынша іс-

шараларды 

ұйымдастыру 

үкіметтік емес 

ұйымдар арасында 

мемлекеттік тілді 

дамыту, ҮЕҰ 

қызметінде 

мемлекеттік тілдің 

маңыздылығын 

арттыру. 

Жоба шеңберінде елдің 6 өңірінде 

(Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, 

Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, 

Павлодар облыстары және Алматы қ..) 

ҮЕҰ арасында мемлекеттік тілді 

ілгерілетуге бағытталған оқыту іс-

шараларын өткізу бойынша білім беру 

бағдарламасын дайындау 

жоспарлануда.  Білікті 

жаттықтырушыларды тарта отырып 6 

өңірдің әрқайсысында ҮЕҰ өкілдері 

үшін конкурстық өтінімдерді, 

жобаларды мемлекеттік тілде жазу 

бойынша өңірлік оқыту іс-шараларын 

ұйымдастыру, әлеуметтік саладағы 

жұмыс технологияларына, оның ішінде 

ауылдық жерлерде халықпен жұмыс 

жүргізу бойынша  оқыту.. SMM арқылы 

мемлекеттік тілді насихаттау және 

дамыту (белгілі және беделді 

блогерлерді, ҮЕҰ тарту, бейнеролик 

дайындау (мемлекеттік тілде), 

ақпараттық ресурстар мен 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Шығыс 

Қазақстан, Батыс 

Қазақстан, 

Ақтөбе, 

Солтүстік 

Қазақстан, 

Павлодар 

облыстары және 

Алматы қаласы 

4 981 

 

жобаларды, 

конкурстық 

өтінімдерді 

іске асыруға 

қатысу, 

әлеуметтік 

жобаларды іске 

асыруда 

серіктестік 

дағдыларын 

дамыту үшін 

кемінде 300 

қазақ тілінде 

жұмыс 

жасайтын ҮЕҰ 

әлеуетін 

арттыру. 



әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін жарияланымдар дайындау). ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру бойынша мемлекеттік 

тілде әдістемелік құралдарды дайындау 

және тарату. 

53 5 Қазақстанда 

волонтерлік 

қызметті дамыту 

туралы баяндама 

дайындау  

Қазақстандағы 

волонтерліктің 

ағымдағы 

жағдайын және 

даму келешегін 

талдау 

«Қазақстандағы волонтерліктің 

жағдайы мен даму болашағы» атты 

волонтерлықты дамыту туралы 

ұсынымдары бар баяндаманы дайындау. 

Атап айтқанда, әлеуметтік зерттеу        

(1400 респондент) және сараптамалық 

сауалнама (500 адам) жүргізу жолымен 

волонтерліктің ағымдағы жағдайы мен 

дамуына талдау жүргізу. 

Презентациямен волонтерлік саланы 

жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Сарапшылар, ҮЕҰ және волонтерлер 

ұйымдары, халықаралық ұйымдар, 

мемлекеттік органдар туралы кешенді 

баяндаманың нәтижелерін көпшілік 

алдында таныстыру. 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы,  Нұр-

Сұлтан, 

Шымкент 

қалалары 

22 146 

 

«Қазақстандағ

ы волонтерлер 

дамуының 

жағдайы мен 

болашағы» 

баяндамасы 

54 5 Корпоративтік 

волонтерлікті 

дамытудың оң 

тәжірибесін  

зерделеу және 

конференция  

өткізу 

 

корпоративтік 

волонтерлік 

қызметті дамыту 

Елдегі корпоративтік волонтерлер 

саласындағы жағдайды зерделеу үшін 

сараптамалық сауалнама жүргізу. 

Сауалнама қорытындысы бойынша 

баяндама дайындау. Ұйымдарда 

корпоративтік волонтерлік 

тәжірибелерді енгізу бойынша оқыту 

және тәжірибе алмасу үшін кемінде 100 

волонтерлер  - ірі компаниялар 

өкілдерінің қатысуымен қорытынды 

конференция өткізу. Конференция 

жұмысын ұйымдастыру үшін 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы,  Нұр-

Сұлтан, 

Шымкент 

қалалары 

4 249 

 

 

 

 

 

 

ұйымдарда 

корпоративтік 

волонтерлікті 

дамыту және 

енгізу үшін 

конференциян

ың 

қорытындысы 

бойынша 

баяндама және 

ұсынымдар 



халықаралық жаттықтырушы мен 

жаттықтырушы-кеңесшілерді тарту. 

Конференция қорытындысы бойынша 

корпоративтік волонтерлік бойынша 

ұсынымдар әзірлеу. 

әзірлеу 

55 6 Қазақстанның 

мүдделерін 

әлемдік деңгейде 

ілгерілету 

мақсатында 

халықаралық 

диалог 

алаңдарына 

волонтерлік 

ұйымдардың 

қатысуы 

волонтерлік 

саласындағы 

халықаралық 

ынтымақтастықты 

дамыту 

Волонтерлікті дамыту бойынша 

халықаралық сарапшылармен 

консультациялар өткізу. 

Азаматтық сектор өкілдерінің 

халықаралық іс-шараларға қатысуы 

үшін қажетті имидждік материалдарды 

дайындау. 

Қазақстан делегациясының Нью-Йорк 

қаласында (АҚШ) Ғаламдық 

техникалық кездесуге қатысуын 

қамтамасыз ету         (7 адам); 

Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) 

волонтерлердің жыл сайынғы 

конференциясы (5 адам); 

БҰҰ ерікті бағдарламасының (UNV) 

штаб-пәтеріне бару (Германия) (5 адам); 

Сингапурға (Сингапур) (5 адам), Сеул 

қаласына (Оңтүстік Корея) (5 адам) 

волонтерлықтың үздік тәжірибелері мен 

тәжірибесімен алмасу үшін бару); 

«Expo 2020» қатысу Дубай (5 адам). 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Халықаралық 

алаңдар 

35 507 

 

Қазақстанның 

халықаралық 

аренадағы 

өкілдігін 

арттыру 

56 7 Волонтерлік 

қызметтің 

еліміздің 

елдің әлеуметтік-

экономикалық 

дамуына 

Халықаралық тәжірибені зерттеу, 

сараптамалық сауалнама жүргізу. 

Сарапшыларды, оның ішінде 

2020 

жылғы 

ақпан-

14 облыс, 

Алматы,  Нұр-

Сұлтан, 

17 063 

 

Елдің 

әлеуметтік-

экономикалық 



әлеуметтік-

экономикалық 

дамуына қосқан 

үлесін бағалау 

волонтерлік 

қызметтің үлесін 

бағалауды жүргізу 

халықаралық сарапшыларды тарта 

отырып, елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуына волонтерлік 

қызметтің үлесін бағалауды жүргізу. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына волонтерлік қызметтің үлесін 

бағалау туралы талдамалық баяндама 

дайындау. Азаматтық сектор және 

мемлекеттік органдар өкілдерімен 

бағалау қорытындыларын талқылау. 

қараша Шымкент 

қалалары 

дамуына 

волонтерлік 

қызметтің 

үлесін бағалау 

туралы 

баяндама. 

57 8 Шығыс Қазақстан 

облысында «бір 

терезе» қағидаты 

бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге 

арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Өңірлердегі ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу үшін өңірлердің 

үкіметтік емес ұйымдары үшін жағдай 

жасау. ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның ішінде 

Деректер қоры, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге де 

қызметтер көрсету. Ақпараттық 

өнімдерді оқыту және тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

Азаматтық орталықтар қызметінің 

тиімділік индикаторлары: өңірде ҮЕҰ 

үшін тартылған қаражат көлемі; оның 

ішінде бизнестің ҮЕҰ әлеуметтік 

жобаларын қаржыландыруы, жұмыс 

істемейтін ҮЕҰ-мен жұмыс (таратылған 

2020 

жылдың 

наурыз-

желтоқс

ан 

айлары,  

2021 

жыл 

қаңтар-

қараша 

айлары  

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

2020ж.-

3 847,0мың 

теңге 

2021ж.-

3 847,0 мың 

теңге 

Өңірдегі 

барлық жұмыс 

істемейтін 

ҮЕҰ-ды жоюға 

жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, 

ҮЕҰ 

жобаларын 

бизнеспен 

қаржыландыру

ға тарту, ҮЕҰ 

Деректер 

базасында 

тіркеуге 

жәрдемдесу, 

өңірде 

әлеуметтік 

жобалар мен 

әлеуметтік 

бастамаларды 

жинау және 

мемлекеттік 

органдарға 



ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында 

тіркелген ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік 

жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын 

қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл 

жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-

қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер 

картасын 

қалыптастыру, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

уәкілетті, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

кеңестермен 

жұмыс жасау. 

58 9 Қызылорда 

облысында «бір 

терезе» қағидаты 

бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге 

арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Өңірлердегі ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу үшін өңірлердің 

үкіметтік емес ұйымдары үшін жағдай 

жасау. ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның ішінде 

Деректер қоры, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге де 

қызметтер көрсету. Ақпараттық 

өнімдерді оқыту және тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

2020 

жылдың 

наурыз-

желтоқс

ан 

айлары,  

2021 

жыл 

қаңтар-

қараша 

айлары   

Қызылорда 

облысы 

2020ж.-

3 847,0мың 

теңге 

2021ж.-

3 847,0 мың 

теңге 

Өңірдегі 

барлық жұмыс 

істемейтін 

ҮЕҰ-ды жоюға 

жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, 

ҮЕҰ 

жобаларын 

бизнеспен 

қаржыландыру

ға тарту, ҮЕҰ 

Деректер 

базасында 

тіркеуге 

жәрдемдесу, 

өңірде 

әлеуметтік 



Азаматтық орталықтар қызметінің 

тиімділік индикаторлары: өңірде ҮЕҰ 

үшін тартылған қаражат көлемі; оның 

ішінде бизнестің ҮЕҰ әлеуметтік 

жобаларын қаржыландыруы, жұмыс 

істемейтін ҮЕҰ-мен жұмыс (таратылған 

ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында 

тіркелген ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік 

жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын 

қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл 

жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-

қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

жобалар мен 

әлеуметтік 

бастамаларды 

жинау және 

мемлекеттік 

органдарға 

енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер 

картасын 

қалыптастыру, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

уәкілетті, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

кеңестермен 

жұмыс жасау. 

59 10 Маңғыстау 

облысында «бір 

терезе» қағидаты 

бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге 

арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

Өңірлердегі ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу үшін өңірлердің 

үкіметтік емес ұйымдары үшін жағдай 

жасау. ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның ішінде 

Деректер қоры, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және 

2020 

жылдың 

наурыз-

желтоқс

ан 

айлары,  

2021 

жыл 

қаңтар-

қараша 

айлары 

Маңғыстау 

облысы 

2020ж.-

3 847,0мың 

теңге 

2021ж.-

3 847,0 мың 

теңге 

Өңірдегі 

барлық жұмыс 

істемейтін 

ҮЕҰ-ды жоюға 

жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, 

ҮЕҰ 

жобаларын 

бизнеспен 

қаржыландыру

ға тарту, ҮЕҰ 



дамыту ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге де 

қызметтер көрсету. Ақпараттық 

өнімдерді оқыту және тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

Азаматтық орталықтар қызметінің 

тиімділік индикаторлары: өңірде ҮЕҰ 

үшін тартылған қаражат көлемі; оның 

ішінде бизнестің ҮЕҰ әлеуметтік 

жобаларын қаржыландыруы, жұмыс 

істемейтін ҮЕҰ-мен жұмыс (таратылған 

ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында 

тіркелген ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік 

жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын 

қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл 

жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-

қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

Деректер 

базасында 

тіркеуге 

жәрдемдесу, 

өңірде 

әлеуметтік 

жобалар мен 

әлеуметтік 

бастамаларды 

жинау және 

мемлекеттік 

органдарға 

енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер 

картасын 

қалыптастыру, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

уәкілетті, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

кеңестермен 

жұмыс жасау. 

60 11 Шымкент 

қаласында «бір 

терезе» қағидаты 

бойынша 

үкіметтік емес 

Өңірлердегі ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Тұрақты жұмыс істейтін азаматтық 

орталықты ұйымдастыру арқылы ҮЕҰ 

дамыту және олардың әлеуетін арттыру 

мәселелері бойынша кәсіби 

практикалық көмек алу үшін өңірлердің 

2020 

жылдың 

наурыз-

желтоқс

ан 

Шымкент қаласы 2020ж.-

3 850,0мың 

теңге 

2021ж.-

3 850,0 мың 

Өңірдегі 

барлық жұмыс 

істемейтін 

ҮЕҰ-ды жоюға 

жәрдемдесуді 



ұйымдарға қолдау 

көрсетуге 

арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

үкіметтік емес ұйымдары үшін жағдай 

жасау. ҮЕҰ құру және қызметі 

мәселелері бойынша, оның ішінде 

Деректер қоры, мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен 

сыйлықтар, Қоғамдық кеңестер және 

ҮЕҰ үшін басқа да мүмкіндіктер 

мәселелері бойынша консультациялық, 

әдістемелік, білім беру және өзге де 

қызметтер көрсету. Ақпараттық 

өнімдерді оқыту және тарату арқылы 

өңірлердің ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

Азаматтық орталықтар қызметінің 

тиімділік индикаторлары: өңірде ҮЕҰ 

үшін тартылған қаражат көлемі; оның 

ішінде бизнестің ҮЕҰ әлеуметтік 

жобаларын қаржыландыруы, жұмыс 

істемейтін ҮЕҰ-мен жұмыс (таратылған 

ҮЕҰ саны), ҮЕҰ Деректер базасында 

тіркелген ҮЕҰ саны, өңірде әлеуметтік 

жобалар мен әлеуметтік бастамаларды 

жинау, өңірдегі қажеттіліктер картасын 

қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл 

жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-

қимыл жөніндегі кеңестермен жұмыс 

жасау. 

айлары,  

2021 

жыл 

қаңтар-

қараша 

айлары 

теңге ұйымдастыру, 

ҮЕҰ 

жобаларын 

бизнеспен 

қаржыландыру

ға тарту, ҮЕҰ 

Деректер 

базасында 

тіркеуге 

жәрдемдесу, 

өңірде 

әлеуметтік 

жобалар мен 

әлеуметтік 

бастамаларды 

жинау және 

мемлекеттік 

органдарға 

енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер 

картасын 

қалыптастыру, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлікті 

дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

уәкілетті, ҮЕҰ-

мен өзара іс-

қимыл 

жөніндегі 

кеңестермен 



жұмыс жасау. 

61 12 Ақмола 

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  Ақмола 

облысының ауылдық жерлерді 

дамытудың өзекті бағыттарын анықтау 

бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір 

тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Ақмола облысы 8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың әлеуетін 

арттыру мәселелері бойынша (жобалық 

басқару, әлеуметтік салада жұмыс 

істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

62 13 Ақтөбе 

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Алматы облысының ауылдық жерлерді 

дамытудың өзекті бағыттарын анықтау 

бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір 

тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Ақтөбе облысы 8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

63 14 Алматы 

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Алматы облысының ауылдық жерлерді 

дамытудың өзекті бағыттарын анықтау 

бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір 

тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Алматы облысы 8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 



гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

топтардың 10 

шағын грантын 

іске асыру. 

64 15 Атырау   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  Атырау 

облысының ауылдық жерлерді 

дамытудың өзекті бағыттарын анықтау 

бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір 

тұрғындарының және сарапшылық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Атырау облысы 8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 



қамтамасыз ету. қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

65 16 Батыс Қазақстан  

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру   

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  Батыс 

Қазақстан облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Батыс Қазақстан 

облысы 

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

66 17 Жамбыл   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Жамбыл облысының ауылдық жерлерді 

дамытудың өзекті бағыттарын анықтау 

бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір 

тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Жамбыл облысы  8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

67 18 Қарағанды  

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Қарағанды облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қарағанды 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 



гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 

68 19 Қостанай   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Қостанай облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қостанай облысы  8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 



қамтамасыз ету. қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

69 20 Қызылорда  

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Қызылорда облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Қызылорда 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде  10 

шағын грантын 

іске асыру. 



презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

70 21 Маңғыстау  

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Маңғыстау  облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Маңғыстау 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

71 22 Павлодар   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Павлодар облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Павлодар 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 



гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 

72 23 Солтүстік 

Қазақстан   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Солтүстік Қазақстан облысының 

ауылдық жерлерді дамытудың өзекті 

бағыттарын анықтау бойынша ауылдық 

ҮЕҰ өкілдерінің, бастамашылық 

топтардың, өңір тұрғындарының және 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Солтүстік 

Қазақстан 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 



қамтамасыз ету. сарапшылық қоғамдастығының 

қажеттіліктеріне бағалау жүргізу 

жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

73 24 Түркістан   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  

Түркістан облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Түркістан 

облысы  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

74 25 Шығыс Қазақстан   

облысының 

ауылдық ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру 

Әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын 

арттыру, азаматтық 

бастамаларды 

дамыту арқылы 

ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

Жоба шеңберінде шағын гранттар 

тақырыбын қалыптастыру үшін  Шығыс 

Қазақстан облысының ауылдық 

жерлерді дамытудың өзекті бағыттарын 

анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерінің, бастамашылық топтардың, 

өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне 

бағалау жүргізу жоспарлануда. 

 Осы бағыттардың негізінде конкурс 

ережесін әзірлеу және ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл топтар үшін 

әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып 

отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың 

әлеуметтік жобаларын таныстыру.

  SMM арқылы шағын гранттар 

жеңімпаздарының әлеуметтік 

жобаларын іске асыруды танымал ету 

және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

Шығыс 

Қазақстан  

8 128 

 

ауылдық ҮЕҰ 

50-ден кем емес 

өкілдерінің, 25-

тен кем емес 

бастамашыл 

топтардың 

әлеуетін 

арттыру, 

ауылдық 

жерлерде 

тұрақты, 

бәсекеге 

қабілетті ҮЕҰ 

дамыту, 

ауылдық ҮЕҰ 

мен бастамашыл 

топтардың 

кемінде 10 

шағын грантын 

іске асыру. 



және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, 

ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру 

үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

 Шағын гранттарды іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру және 

гранттық жобаларды іске асыру 

қорытындыларының көпшілік алдында 

презентациясын өткізу. 

 Ауылдық ҮЕҰ үшін олардың 

әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

(жобалық басқару, әлеуметтік салада 

жұмыс істеу дағдылары, конкурстық 

өтінімдер жазу және т. б.) және ҮЕҰ 

құру және ҮЕҰ жұмысының дағдылары 

бойынша бастамашыл топтар үшін 

кемінде 3 оқыту іс-шараларын өткізу 

  2020 жылғы 

ЖИЫНЫ 

 248 046  

  2021 жылғы 

ЖИЫНЫ 

 15 391  

12 Тарихи-мәдени мұраны қорғау 

75 1 Тарихи-мәдени 

мұра объектілерін 

сақтау бойынша 

жобаларға 

волонтерлерді 

тарту бойынша      

«Birgemiz: Asyl 

мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және мемориалдық 

кешендерді 

Волонтерлер болғысы келетіндер үшін 

кеңес беру, кездесулер, оқыту                      

іс-шараларын өткізу үшін  

Жамбыл (Тараз қ.), Қарағанды 

(Қарағанды қ.)  Түркістан 

облыстарында (Түркістан қаласы) 

тарихи-мәдени мұра объектілерін 

сақтау жөніндегі жобаларға 

2020 

жылғы 

ақпан-

қараша 

14 облыс, 

Алматы,  Нұр-

Сұлтан, 

Шымкент 

қалалары 

55 559 

 

мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, 

мәдениет 

ескерткіштерін 

және 



мura» 

жалпыұлттық 

жобасын іске 

асыру 

қалпына келтіру 

және сақтау 

жобаларына 

волонтерлерді 

тарту 

волонтерлерді тарту бойынша 

волонтерлерді қолдаудың 3 орталығын 

құру және жұмысын ұйымдастыру. 

Үйлестірушілерді оқытуды 

ұйымдастыру.  

Мәдени-тарихи мұраны сақтау және 

дамыту, тарих, мәдениет 

ескерткіштерін және мемориалдық 

кешендерді қалпына келтіру және 

сақтау жобаларына волонтерлерді 

тарту жөніндегі жұмыстарды 

үйлестірушілермен қамтамасыз ету. 

Еліміздің барлық өңірлерінде тарихи-

мәдени мұра объектілерін сақтау 

жөніндегі нақты жергілікті міндеттерді 

шешуде азаматтардың жеке күш-

жігерін (ерікті миссия) және 

волонтерлік бастамаларды қолдауға 

бағытталған конкурсты ұйымдастыру 

және шағын гранттар (әрбір грант         

300 мың теңгеге дейін) бөлуді 

қамтамасыз ету. 

Шағын гранттар жобаны іске асыруға 

емес (еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау 

және т.б.), волонтерлік бастамаларды 

іске асыру үшін түрлі шығын 

материалдарын қолдауға бағытталуы 

тиіс. 

Осы салада волонтерлікті танымал ету 

бойынша қызметті ұйымдастыру. 

Барлық өңірлерде осы бағыт бойынша 

волонтерлік қызметтің үздік 

тәжірибелерінің жинағын әзірлеу және 

шығару. Волонтерлердің нақты оң 

істері туралы барлық аймақтар 

бойынша үздік тәжірибелерді жинау, 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына 

келтіру және 

сақтау 

жөніндегі 

жобаларды іске 

асыруға 

азаматтардың 

қатысуын 

кеңейту. 1000 

тартылған 

және 

оқытылған 

азаматтар мен 

волонтерлер,  

кем дегенде 68 

шағын грантты 

іске асыру. 



 

 
 

 

 

оларды БАҚ және әлеуметтік 

желілерде тұрақты негізде тираждау 

(роликтер, жинақтар, жарияланымдар). 

    2020 жылғы 

ЖИЫНЫ 

       55 559  

  
  

2020 жылғы 

БАРЛЫҒЫ 

     
  

1 131 260  

 
 

2021 жылғы  

БАРЛЫҒЫ 

   
 

15 391  



1-қосымша 
Нысан 

 
Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: ____________________________ 

(сұраныс берушінің толық 

атауын көрсету) 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 
 

Осы өтінішті бере отырып ______________________________________________  (ұйымның толық атауын 

көрсету) (ары қарай – өтініш беруші) "________________________________________________" (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.  

_______________________________ ________ ___________________________ (ұйым жетекшісінің лауазымы) 

(қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы) 

 

 

Толтырған күні "____" ________________20___жыл 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

* Өтініш берушінің бланкісінде жасалады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 

 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 

 

4 Нақты мекенжайы 

 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат 

 

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

нөмірлері мен электронды мекенжайы 

 

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

нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды мекенжайы 

 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

 

 

Штаттағы қызметкерлер 

 

 

Шақырылған мамандар 

 

 

Волонтерлер 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3-қосымша 

 Нысан  
 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

      1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның жарғылық қызметіне 

сәйкестігінің негіздемесі. 

      2. Өтінің 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 

бағдарламаның 

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 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

      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). 

      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 

      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 

бағдарламаның 

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 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 

 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның міндеттері 

 

Ұсынылатын іс-шаралар 

 

Аумақтық қамтылуы 

 

Мақсатты топтар 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

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

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бағытталған мәселелер бойынша ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

 

Статистикалық деректерге және (немесе) зерттеу деректеріне, соның ішінде өз зерттеулеріне сілтеме 

 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау бойынша жұмыс туралы ақпарат (қажеттіліктерді бағалау)  

 

      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. 

Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

      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 

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

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 
  

  

      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 

     

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



Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай … 
        

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту стратегиясы 
  

      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.) 

Ақпараттың 

таралуы жиілігі 

    

    

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

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру және (немесе) нәтижелерді насихаттау 

мүмкіндігі 

 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе) нәтижелерді одан әрі насихаттаудағы ұйымның рөлі 

қандай 

 



   5-қосымша  

Нысан 

 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру 

бойынша шығыстардың сметасы 
       

№ Шығыстардың бабтары* Өлшем 

бірлігі 

Саны Құны, 

теңгемен 

Барлығы, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 

Өтініш 

беруші 

(өз 

салымы) 

Қоса 

қаржыландырудың 

басқа көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар: 

       

 

1) жалақы, оның ішінде 

       

 

… 

       

 

2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

       

 

3) міндетті медициналық 

сақтандыру 

       

 

4) банк қызметтері 

       

 

5) байланыс қызметтерін 

төлеуге арналған шығыстар 

       

 

6) коммуналдық қызметтер 

және (немесе) пайдалану 

шығыстары 

       

 

7) үй-жайды жалға алуды 

төлеуге арналған шығыстар 

       

 

8) шығыс материалдары, 

негізгі құралдарға қызмет 

көрсетуге және оларды 

ұстауға қажетті тауарларды 

сатып алу және басқа да 

қорлар, оның ішінде: 

       

 

… 

       

 

9) өзге де шығыстар, оның 

ішінде: 

       

 

… 

       

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

       

 

… 

       

3 Тура шығыстар: 

       

 

1) 1-іс-шара 

       

 

қызметтік іссапарларға 

арналған шығыстар, оның 

       



ішінде: 
 

тәуліктік ақы (іссапарлардың 

және адамдардың санын, 

адам-күнін көрсету) 

       

 

тұру (іссапарлардың және 

адамдардың санын, адам-

күнін көрсету) 

       

 

жолақысы (іссапарлардың 

және адамдардың санын жазу) 

       

 

тарату материалдарын сатып 

алу, оның ішінде: 

       

 

… 

       

 

заңды және жеке тұлғалар 

орындайтын жұмыстар мен 

көрсететін қызметтерге ақы 

төлеу бойынша шығыстар, 

оның ішінде: 

       

 

жеке тұлғалардың жұмыстары 

және қызметтері, оның ішінде: 

       

 

… 

       

 

заңды тұлғалардың 

жұмыстары және қызметтері, 

оның ішінде: 

       

 

… 

       

 

өкілдік шығыстар: 

       

 

кофе-брейк 

       

 

Түскі ас 

       

 

Залды жалға алу 

       

 

… 

       

 

2) 2-іс-шара 

       

 

Барлығы: 

       

      _______________________________ 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспарына сәйкес 

барлық іс-шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға байланысты 

жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын 

толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне байланысты жол беріледі. 

 

 

 

 

 

 


