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Үкіметтік емес ұйымдары үшін берілетін 
гранттар жоспарын бекіту туралы 

со о со ю о о 

Қазақстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрінің 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығымен бекітілген Үкіметтік емес 
ұйымдарға арналған гранттар беру жэне олардың іске асырылуына 
мониторингті жүзеге асыру қағидаларының 9, 10, 11-тармақтарына сәйкес, 
БҮЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Үкіметтік емес ұйымдары үшін берілетін 
гранттар жоспары (бұдан эрі - Жоспар) бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Мәдениет жэне спорт министрлігінің 
Тілдерді дамыту жэне қоғамдық-саяси жүмыс комитеті Жоспарды заңнамада 
белгіленген тэртіпте Қазақстан Республикасы Мэдениет жэне спорт 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бүйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Мәдениет жэне спорт виңе-министрі М.А. Әзілхановқа жүктелсін. 

4. Осы бүйрық оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

Мнниетр А. Мүхамедиүлы 



Қазақстан Республикасы 
Мәдениет жэне спорт 

министрінің 
2016 жылғы « 19 » 

бұйрығымен бекітілген 

Үкіметтік емес ұйымдары үшін берілетін гранттар жоспары 
(«Біртектілік жэне бірлік» төртінші институционалды реформаны іске асыру аясында) 

№ Қоғамдық маңызды 
міндеттердің атауы 

Жалпы сипаттама Жүзеге 
асыру орны 

\Жүзеге асыру 
үшін бөлінетін 

қаражат 
(сомма, 

мың. тенге) 
1. Жалпыұлттық сұхбатты 

жэне мемлекеттік басқару 
процесстерінде азаматтық 
қатысуын * дамыту. 
Қазақстанның VII 
Азаматтық форумын 
өткізу 

Мемлекеттік барлық аймақтарда ҮЕ¥ 
кездесулерін өткізу, Азаматтық форумның күн 
тэртібін әзірлеу; 
- Үкіметтік емес үйымдар жэне мемлекеттік 
органдардың арасындагы сүхбатты алаңшаларды 
үйымдастыру; 

ҮЕ¥ арасында «Таным» республикалық 
байқауын өткізу; 
- ҮЕҮ жетістіктері туралы көрмені үйымдастыру; 
- Әлеуметтік идеялар мен жобалар жэрмеңкесін 
өткізу; 
- Азаматтық форум аясында ТМД елдері мен 
алыс шетелдің ҮЕ¥-мен ынтымақтастықты 

Қазақстан 
Республикасы 

30000,0 



2 

үйымдастыру; 
Қазақстанның VII Азаматтық форумын 

дайындап, өткізу. 

2. Қоғамдық кеңестер 
қызметін үйлестіру 
бойынша ақпараттық-
талдау жэне әдістемелік 
орталықтың жүмысын 
үйымдастыру 

- Қоғамдық кеңестер қызметі туралы ақпаратты 
жинау жэне талдау (барлық аймақтардағы 
кеңестер қүрамдары, кеңестің эр мүшесіне жеке 
анықтама, өткізілген отырыстар бойынша ақпарат 
- саны, күн тэртібі); 
- Барлық қоғамдық кеңестер қызметі туралы 
ақпаратты орналастыру жэне кері байланыс 
орнату мақсатында (сүрақтар, мәселелер, 
үсыныстар, үсынымдар) интерактивті сервис 
форматында азаматтар үшін арнайы сайттың 
жүмысын үйымдастыру; 
- Порталға азаматтардан келіп түскен күрделі 
мәселелерді жинақтап, тиісті аймақтың қоғамдық 
кеңесіне жолдау; 
Қоғамдық кеңестердің мүшелері үшін әдістемелік 
жэне оқу материалдарды эзірлеу, аймақтарда 
тренинг пен семинарларды откізу; 
- Баспа жэне әдістемелік материалдарды әзірлеу, 
басып шығару; 
- Қатысушылармен кері байланысты орнату, 
олардан келіп түскен үсыныстарды, 
үсынымдарды жина жэне талдау; 
- Қоғамдық кеңестер мүшелерінің қызметі мен оу 
нәтижелеріне мониторинг жүргізу; 

Қазақстан 
Республикасы 

15000,0 



3 

Қоғамдық кеңестер қызметін жетілдіру 
бойынша ұсынымдарды, заңнамага өзгерістерді 
енгізу бойынша ұсыныстарды эзірлеу; 
- Нэтижелер жөнінде презентаңияны көрсетуімен 
оқу жэне мониторинг бойынша конференңияны 
өткізу. 

3. Қазақстандық біртектілік 
пен этносаралық 
келісімді нығайту жэне 
қоғамның тіл мәдениетін 
арттыру 

- Қазақстанның барлық аймақтардағы этномэдени 
орталықтардың әлеуетін тартуымен «Бірлігіміз 
жарасқан!» республикалық акңияны өткізу; 

«Мэңгіліқ ел» жалпыұлттық патриоттық 
идеяның басымдықтарын ақпараттық қолдау 
бойынша әдістемені эзірлеу; 
- Қазақстанда жэне шетелде жалпыұлттық 
біртектілікті нығайту факторын зерделеу 
бойынша зерттеулерді откізу; 
- Мемлекеттік тілді жэне Қазақстан халқының 
өзге де тілдерді үйрену бойынша инноваңиялық 
әдістерін енгізу мақсатында тіл мектептерін 
ұйымдастыру. 

Қазақстан 
Республикасы 

14500,0 

4. Азаматтық бірлігі мен 
ҮЕ¥ аймақаралық 
ынтымақтастығын 
нығайту 

- Азаматтық бастамаларды дамыту бойынша 
аймақтық ресурстық орталықтарды біріктіру 
мақсатында ҮЕ¥ үшін республикалы Ресурстық 
орталықты жасау; 
- ҮЕҮ қызметін ұйымдастыру саласында ақысыз 
кеңестік құқықтық қолдауды көрсету бойынша 
аймақты қоғамдық қабылдау бөлмелер желісін 

Қазақстан 
Республикасы 

14550,0 
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жасау; 
Халыққа элеуметтік қызметтерді түрлі 

салаларда көрсету үшін ҮЕ¥-ды аттестациядан 
өткізу әдістемесін эзірлеу; 
- Үкіметтік емес үйымдардың өкілдері мен 
белсенділер үшін көшбасшылар мектептерінің 
жүмысын үйымдастыру. 

5. Қазақстандық және 
халықаралық ҮЕ¥ өзара 
іс-қимылын әлеуметтік 
салада кеңейту 

- ХҮЕ¥ Форумын өткізу; 
- Қазақстанның бүкіл аймақтардан қазақстандық 
ҮЕ¥-ларды тартуымен халықаралық ҮЕ¥ 
Жэрмеңкесін өткізу; 
- Қазақстанның түрлі аймақтардағы мақсатты 
топтарды қолдауына бағытталған белсенді 
қоғамдық топтарының, ҮЕҮ-ның элеуметтік 
жобалар Көрме-байқауын өткізу; 

Азаматтық ерлігін көрсеткен, 
қайырымдылықпен, меңенаттықпен, ауылды 
дамытуымен айналысатын үйымдардың 
тәжірибелерін БАҚ пен элеуметтік желілерде 
жылжыту бойынша жобаны іске асыру. 

Қазақстан 
Республикасы 

14700,0 

6. Қазақстанның кэсіби 
және сараптамалық 
қоғамдардың өзара 
іс-қимылын дамыту 

- Кәсіби қоғамдар әлеуетін дамыту мақсатында 
Қазақстанның түрлі кәсіби жэне сараптамалық 
қоғам өкілдерінің кездесулер мен түрлі 
деңгейдегі зерттеулерді өткізу; 
- Кәсіби қоғамдар элеуетін дамыту саласында 
тәжірибемен, кэсіби жэне ғылыми өңдеулермен 

Қазақстан 
Республикасы 

30000,0 
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алмасу бойынша сүхбаттық алаңшаларды 
дамыту; 
- Қазақстанның, ТМД елдерінің жэне алыс шетел 
сарапшыларының қатысуымен кәсіби мен 
сараптамалық қоғамдардың ынтымақтастығы 
жөнінде халықаралық тәжірибені зерттеу 
бойынша тэжірибелік іс-шаралар кешенін 
үйымдастыру; 

Кэсіби жэне сараптамалық қоғамдардың 
қызметі туралы жариялайтын арнайы интернет-
ресурстың контентін жасау жэне түрақты 
жүмысты қамтамасыз ету; 
- Қазақстандағы кәсіби жэне сараптамалық 
қоғамдар әлеуетін дамыту, Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамы идеясын жылжыту мэселелеріне 
арналған монографияларды әзірлеу, басып 
шығару. 

7. Қазақстандық -
шығармашылық 
бірлестіктерді дамыту 
үшін жағдайларды жасау 

- Шығармашылық бірлестіктердің элеуетін дамыт 
саласында зерттеулерді өткізіп, бастапқы 
міндеттер картасын қалыптастыру; 

Шығармашылық бірлестіктерді даму 
стратегиясын жэне шығармашылық бірлестіктер 
мен қоғамдар арасында өзара іс-қимыл бойынша 
кешенді жоспарды эзірлеу; 
- Мемлекеттік мәдени саясатының басымдықтар 
жөнінде ақпараттық-түсіндірме жүмысын 
ақпаратты тарату бойынша түрлі каналдарды 

Қазақстан 
Республикасы 

25000,0 
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пайдалануымен (интернет, телеканал мен радиода 
орналастыру, баспа басылымдарды жарияла жэне 
т.б.), ұйымдастыру; 
- Мэдениет жэне шығармашылық саласында 
бағдарламаларды, жобаларды, бастамаларды 
талқылауына бағытталған тұрақты клуб 
форматында арнайы сұхбаттық алаңша жұмысын 
ұйымдастыру; 

Мәдени саясаты дамудың стратегиялық 
бастамалар бойынша тақырыпты іс-шаралар 
кешенін іске асыру жэне шығармашылық 
бірлестіктерді дамыту үшін жағдайларды жасау 

8. Қазақстандағы гендерлік 
теңдікті дамыту 

- «Қазақстандағы гендерлік саясат: 2006-2016 
жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 
Гендерлік стратегияны іске асыруын бағалау» 
кешенді зерттеуді өткізу; 

Отбасыны психологиялық-педагогикалық 
қолдау орталығын жасау; 
- Зорлық-зомбылықты алдын алу мақсатында 
отбасы-тұрмыстық қарым-қатынас мәселелер 
бойынша жас отбасылар мен әйелдерге арналған 
онлайн-кеңес беруді ұйымдастыру; 

Әйелдерді саяси жылжыту бойынша 
іс-шараларды өткізу. 

Қазақстан 
Республикасы 

8800,0 

9. Қоғамдық меднация 
институтын дамытып, 

Халықпен кездесуді үйымдастыру жэне 
мақалаларды жариялау; 

Қазақстан 
Республикасы 

30000,0 
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жаңа әдістемелерді енгізу авторлы коллективтер мен журналистік 
топтармен өзара іс-қимылды жүргізу; 
- Ірі желілік ҮЕ¥-ның өзара іс эрекетін 
үйымдастыру. 

10. Балалар жэне жастар 
құқықтарын қоргау 

- Сенім телефонын ашу; 
- Ғылыми-педагогикалық қоғам окілдері мен 
жастардың қатысуымен іс-шараларды өткізу; 
- Балалар жэне жастардың қүқықтарын қорғау 
саласында мэселелерді зерделеу бойынша 
зерттелерді өткізу; 
- Жастарды әлеуметтік қорғау жэне әлеуметтік 
лифттерді қамтамасыз ету мақсатында жастар 
қоғамның жэне мемлекеттік органдар өкілдерінің 
қатысуымен түрақты сүхбаттық тетіктерін жасау. 

Қазақстан 
Республикасы 

15000,0 

11. ҮЕ¥ элеуетін тартуымен 
сыбайлас-жемқорлыққа 
қарсы мэдениетін 
қалыптастыру 

- Түрғындарға элеуметтік қызметтерді корсету 
сапасын талқылау бойынша сараптамалық 
қоғамның қатысуымен түрақты сүхбаттық 
алаңшаларды жасау; 

- Азаматтарға қүқық кеңестерді беру бойынша 
түрақты қызметті үйымдастыру. Халықтың 
қүқықтық сауатын арттыру бойынша ақпараттық-
әдістемелік материалдарды әзірлеп, тарату. 

Қазақстан 
Республикасы 

10900,0 

Барлығы: 208 450,0 


