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Қазақстан Республикасы 

Дін істері және азаматтық қоғам 

министрінің 2017 жылғы 

«28»  желтоқсан  №190 

бұйрығына қосымша 

 

ҮЕҰ АРНАЛҒАН 2018 ЖЫЛҒА ГРАНТТАРДЫ ҰСЫНУ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

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

1. 1. Балалар және білім 

беру, бос уақыт және 

мәдени іс-шаралар 

 

Білім беру мекемелеріне бармайтын балаларға, соның ішінде 

босқындар мен көшіп қонушыларға мониторинг жасау. 

Білім алуға балалардың құқықтарының бұзылу себептерін талдау 

және анықтау. 

Заңнамаға ұсыныстар енгізу. 

Балаларды құқықтық ақпараттандыру. 

Бала құқықтары бойынша мектеп бағдарламаларының жобасын 

әзірлеу.  

Балалар еңбегінің ең нашар түрлерінің алдын алу. 

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 

ЖИЫНЫ   19 726 

2. Азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау 

1. 2. 1. Бала және денсаулық 

 

1. Бала және психикалық денсаулық  
Медициналық қызметтер ұсыну сапасы мәселелері бойынша 

денсаулық сақтау ұйымдарының қызметіне мониторинг жасау.  

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Балалардың психикалық денсаулығын қорғау бағдарламалары мен 

денсаулығында психикалық проблемалары бар және өз-өзіне қол 

салуға бейім балаларға арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету 

стандарттарын әзірлеу. 

2. Сексуалдық және репродуктивті денсаулық 

Сексуалдық және репродуктивті денсаулық мәселелері бойынша 

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

пилоттық режимде клиникалар мен орталықталықтарды ашу. 

Ерте некелесу салдары қыздардың психикалық және физикалық 

денсаулығына төнетін қатерлер тәуекелін азайту туралы 

ақпараттық науқандарды өткізу. 

Балаларға, ата-аналарға, мұғалімдерге, діни көшбасшыларға 

арналған ағартушылық бағдарламаларды әзірлеу. 

Шағым білдірген ерте және күштеу арқылы қиылған некелер 

құрбандарын қорғау бойынша іс-қимыл алгоритмін әзірлеу. 

Жасөспірімдердің сексуалдық және репродуктивті денсаулығын 

қорғау бойынша кешенді стратегияларды әзірлеу туралы ҚР 

Үкіметіне ұсыныстар әзірлеу. 

Заңнаманы жетілдіру  бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

2. 3. 2. Мүмкіндігі шектеулі 

балалар 

 

Дамуына ерекше қажеттіліктерді қажет ететін балаларға арналған 

ресурстық орталықтарды құру.  

(пилоттық режимде) 

Психоәлеуметтік ауытқулары бар балаларды оңалту 

бағдарламаларын әзірлеу және ензігу. 

Халықты ағарту, дамуына ерекше қажеттіліктерді қажет ететін 

балаларға толеранттық қарым-қатынастарды қалыптастыру 

бойынша  ақпараттық науқандарды ұйымдастыру мен өткізу.  

Заңнаманы жетілдіру  бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 

ЖИЫНЫ   39 452 

3. 

4. 1. Балалар және 

қоршаған орта 

жағдайы 

 

Білім беру мен ақпараттық сипаттағы экологиялық эко-білім алу 

және қабылдау бойынша іс-шараларды өткізу.  

Балаларға арналған өнімдер мен тауарларға экологиялық 

қауіпсіздік бойынша талдау жасау.  

Заңнаманы жетілдіру  бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

 

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 

ЖИЫНЫ   19 726 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

4. Поддержка молодежной политики и детских инициатив 

5. 1. Ауылдық өңірлердегі 

жастарға арналған 

әлеуметтік 

қызметтердің жұмысын 

ұйымдастыру 

Заңгерлік кеңес бойынша мемлекеттік қолдау бағдарламалары 

шеңберінде жұмыспен қамту мәселері бойынша, оның ішінде 

кәсіпкерлікті дамыту арқылы жастарға арналған мүмкіндіктерді 

түсіндіру бойынша кәсіпкерлік қызмет көрсетуге ауылдық 

жерлердегі жастардың қолжетімділігін қамтамасыз ету.  

Ақпараттық материалдарды тарату арқылы қызметтің 

мүмкіндіктері  туралы ауылдық жерлердегі жастардың 

ақпараттануын артыру. 

4 өңір 

Қостанай, 

Маңғыстау, 

Жамбыл, Шығыс 

Қазақстан 

облыстары 

8 334 

6. 2. Балалардың 

көзқарасын құрметтеу 

 

«Азаматтық сот істерін жүргізу аясында тұру мен бөлек тұратын 

ата-аналарымен тұру және кездесу тәртібін айқындау тұрғысында 

балалар құқықтарының сақталуы: проблемалар және шешу 

жолдары» тақырыбындағы зерттеулерді жүргізу. 

Кәмелетке толмаған жастар істері бойынша судьяларға, 

психологтарға, адвокаттарға, ауданаралық соттар мамандарына 

арналған «Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы 

балалармен жұмыс ерекшеліктері» әдістемелік құралын әзірлеу.  

Жаңа мәртебесіне сәйкес, балалар мен ата-аналарға арналған 

отбасылық психикалық емдеу бағдарламаларына зерттеу жүргізу 

және әдістемесін әзірлеу.   

Заңнаманы жетілдіру  бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

7. 3. Балалар және 

кәсіпкерлік 

Кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасын, экологиялық және 

медициналық стандарттардың сақталуы  бойынша кәсіпорындар, 

компаниялар, сондай-ақ олардың кәсіпкерлік қызметінің қоршаған 

ортаға, адамдардың денсаулығы мен құқығына әсері туралы талдау 

(мониторинг) жасау.  

Заңнамаға ұсыныстар енгізу. 

Балалық ортадағы дамушы заттық кеңістіктің экологиялылығы мен 

қауіпсіздігі.  

Балаларға арналған тауарларды санитариялық-гигиеналық 

тұрғыдан бағалау.  

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Балалар тауарларының бағасы мен қолжетімділігі мониторингі 

бойынша бағдарлмаларды жоспарлау.  

8. 4. Патриоттық тәрбие 

және балалар мен 

жастардың мәдениетін 

қалыптастыру 

 

«Балалар Парламенті» балалар ұйымдары коалициясын құру 

арқылы балаларды шешім қабылдауға тарту. 

БАҚ, соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы балалар мен жастар 

арасында «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттары 

бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстрын жүргізу.  

Балалар мен жасөспірімдерге арналған баспа БАҚ-ты қолдау 

арқылы қалалардың әлеуметтік бастамаларына ақпараттық қолдау 

көрсету.  

Балалар мен жастар азаматтылық пен патриоттылықты 

қалыптастыру бойынша бейресми білім беру бағдарламасыны 

жобасын әзірлеу.  

Балалар мен жастар арасында азаматтылық пен патриоттылықты 

қалыптастыру бойынша жұмыстар үшін еріктілерді даярлау. 

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Қазақстан 

Республикасы 

19 726 

9. 5. Мемлекеттік жастар 

саясатын ақпараттық 

қолдау 

Мақсаты: жастар саясатының мәселелері бойынша бұқаралық 

ақпарат құралдарында мемлекеттік бағдарламаларды насихаттауды 

күшейту. 

1. Жастар саясатын жариялау мәселелері бойынша бұқаралық 

ақпарат құралдарының өкілдерімен 1 кездесу ұйымдастыру және 

өткізу. 

2. 3 жастар PR-акциясын ұйымдастыру және өткізу, 1 деректі 

фильм және 2 бейнеролик шығару. 

Роликтерге ұсынылатын тақырыптар: 

1) қазақстандық жастардың қол жеткізген жетістіктерін насихаттау; 

2) жастарды бизнеске тартуға ынталандыру; 

3) жастар арасындағы отбасы және отбасылық қарым-қатынастары 

институтын қолдау; 

4) жастардың зайырлы имиджін насихаттау; 

5) жұмыс мамандықтарын, сондай-ақ еңбек адамының беделінің 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

11 357,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

деңгейін насихаттау. 

3. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің «Facebook», 

«ВКонтакте», «Twitter» әлеуметтік желілердегі ресми 

парақшаларында мемлекеттік жастар саясаты саласын ілгерілету. 

4. Әлеуметтік желілер үшін жастар саясаты мәселелері бойынша 

видео-репортаждар мен баяндамалар циклі (10 бейне) өндірісі. 

5. Телевизиялық бұқаралық ақпарат құралдарына ақпараттық 

материалдарды дайындау және орналастыру. Жаңалықтарға 

тапсырыс берудің жалпы мерзімі: 10 сюжеттен тұрады. 

6. Баспа БАҚ-та ақпараттық материалдарды дайындау және 

орналастыру. Тапсырыс көлемі 10 000 шаршы метрден кем емес. 

7. Жастардың өзекті мәселелері бойынша интернет-ресурстарда 

ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру. Тапсырыс 

көлемі жыл ішінде 30 бірлік (ақпараттық хабарлама). 

8. Ақпараттық порталын құру және жастарды дамыту және 

әлеуметтендіру бойынша құжаттармен толықтыру. 

10. 6. Әлеуметтік қолдау 

және жастарды 

жұмыспен қамту 

мәселелері бойынша 

қоғамдық 

мониторингті жүзеге 

асыру  

Мақсаты: әлеуметтік қызмет көрсету және жастарды жұмыспен 

қамту қызметтеріне мемлекеттік органдар жұмысының сапасына 

қоғамдық мониторинг жүргізу үшін әлеуметтік қызметтерді 

ұйымдастыру. 

Міндеттері:  

1. Әлеуметтік қолдау және жастарды жұмыспен қамту мәселелері 

бойынша қолданыстағы бағдарламалар мен жобаларға талдау 

жасау. 

2. Әлеуметтік қолдау және жастарды жұмыспен қамту мәселелері  

жөніндегі қоғамдық тыңдаулар/диалог алаңдарын өткізу. 

3. Әлеуметтік әдістерді қолдана отырып жастарды әлеуметтік 

қолдау және жұмыспен қамту мәселелері бойынша мониторингтік 

іс-шаралар топтамасын өткізу. 

4. Жобаны тәуелсіз сараптамадан өткізу, гранттың орындалу 

сапасы туралы сауалнаманы жүзеге асыру (сауалнама, жасырын 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары  

 

7 533,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

сауалнама және т.б.). 

5. Жастар арасында және бұқаралық ақпарат құралдарында 

жастарды әлеуметтік қолдау және жұмыспен қамту мәселелері 

бойынша жұмыс істеп жатқан бағдарламалар/жобаларға жағымды 

қоғамдық көзқарас қалыптастыру (демотиваторлар/роликтер, 

мерзімді басылымдар, теледидар, радио, интернет-ресурстар, 

әлеуметтік желілерді қоса алғанда) туралы жағымды қоғамдық 

көзқарас қалыптастыру.   

6. Талдамалық баяндамада көрсетілген ұсыныстарды жүзеге асыру 

бойынша іс-шаралар кешенін өткізу.  

7. Жоба қорытындылары бойынша жиынтық бейнеролик дайындау. 

11. 7. Ішкі жастар туризмін 

дамыту  

Мақсаты: Еліміз өңірлеріне саяхат жасау арқылы Қазақстан 

тарихын, мәдениетін, табиғатын зерттеуге жастардың 

қызығушылығын қалыптастыру.  

Міндеттері:   

1. Қазақстан бойынша арнайы жастар экскурсиялық турларын, 

маршруттарын әзірлеу (экстремалды, тарихи, ойын-сауық, бизнес 

бастау үшін перспективалы, этномәдени және т.б.). Қазақстанның 

тарихи және киелі жерлерінің картасын құру.  

2. Этномәдени бірлестіктердің басшылары мен өкілдері, жастар 

ҮЕҰ үшін экскурсиялар жүргізу үйлестірушілерді, гидтерді 

нұсқаулықтар дайындау мақсатында іс-шаралар кешенін өткізу.  

3. Бағыттарды, аялдамаларды көрсету объектілерін көрсете 

отырып, «Экскурсия жетекшісі портфелін» әзірлеу.  

4. Жобаны жүйелі қолдауға және Қазақстандағы бизнес-

тағылымдамалар мен демалысты ұйымдастыруға арналған 

консультациялар беру үшін «Менің елім» ішкі туризм 

орталықтарын құру (Оңтүстік, Солтүстік, Шығыс және Батыс 

өңірлері); шетелдік делегацияларды, қонақтарды, туристерді күту 

және алып жүру. Жаңадан бастаған кәсіпкерлер үшін өңіраралық 

бизнес-тағылымдамалар өткізу. 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Солтүстік 

Қазақстан, 

Шығыс 

Қазақстан, Батыс 

Қазақстан 

облыстары 

10 000,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

5. Саяхат сапары және мақсаттары үшін арнайы мақсаттағы 

қосымшалар арқылы туризм саласын дамыту үшін перспективалы 

өңірлерде жас кәсіпкерлерге іскерлік турлар ұйымдастыру. 

6. Work and trаvel фороматында волонтерлік топтарына, 

педагогикалық ұжымдарға және т.б. конкурстық негізде жол жүру 

гранттарын беру. 

7. Сапар орындарында туристік инфрақұрылымды дамыту 

бойынша ұсыныстар енгізу. 

8. Қазақстан жастарын әлеуметтендіру және дамыту бойынша 

әлеуметтік жобалар марафонын өткізу. 

9. Кең ауқымды медиа-сүйемелдеу (блог турлар, онлайн 

трансляция).  

10. Ел-жастары порталында деректер базасын құру, ақпаратпен 

толтыру. 

12. 8. Қазақстан жастарын 

әлеуметтендіру және 

дамыту бойынша 

әлеуметтік қызметті 

әзірлеу және іске асыру 

(жалпыұлттық жоба) 

 

 

Мақсаты: Жастарды әлеуметтендіру және дамыту бойынша 

әлеуметтік қызметтерді (жалпыұлттық жобаны) іске асыру 

бойынша іс-шараларды ұйымдастыру. 

Міндеттері: 

1. Жастарды дамытуға және әлеуметтендіруге ынталандыру 

бойынша жүйелі шараларды қабылдау, оның ішінде: жастар 

арасында волонтерлық қызметті дамыту, жастарды спортпен 

айналысуға тарту, жастардың шығармашылығын дамыту және 

қолдау. 

2. Барлық өңірлерде конкурстар/жарыстар өткізу, «әлеуметтік 

жобалар марафоны». 

3. Ақпараттық порталды құру және толтыру.  

4. Жобаны насихаттау/жылжыту үшін якорлық ұйымдар мен 

серіктес ұйымдарды тарту.  

5. Жастар арасында және бұқаралық ақпарат құралдарында 

(мерзімді басылымдар, теледидар, радио, интернет-ресурстар, 

әлеуметтік желілер) жағымды қоғамдық көзқарас қалыптастыру.   

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

 

Батыс Қазақстан 

облысында 

пилоттық жоба 

4 423,0 



9 

 

№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

6. Сарапшылардың пулын қамтамасыз ету. 

7. Брендбук кітапшасының және жобаның басқа да өнімдерін 

таныстыру (бренд тұжырымдамасы, фирмалық бланк, жастар 

қозғалысы логотипі, көрнекі рәміздер: 

эмблемалар және белгішелер; аппликация (ою-өрнек, жапсырма 

және т. б.); марапаттау ленталары, белгілер, вымпелдер, кубоктар, 

медальдар; белгілі дәрежелер беру және т. б. 

9. Жалпыұлттық жастар қозғалысын тіркеу. 

10. Батыс Қазақстан облысында пилоттық жобаны іске қосу. 

11. Жобаны әрі қарай іске асыру үшін әкімшілік, материалдық-

техникалық мәселелерді дамыту, сондай-ақ адам ресурстарын 

қамтамасыз ету. 

12. Жобаның жұмыс нәтижелерін бағалау, қатысушыларды 

марапаттау. 

13. 9. Жастар арасында 

мемлекеттік тілді 

насихаттау бойынша іс-

шараларды өткізу 

Мақсаты: «Жайдарман» ойындарын іске асыру аясында 

жастардың шығармашылық мүмкіндігін тарту арқылы мемлекеттік 

тілді насихаттау және дамыту. 

Жоба кезең бойынша жүзеге асырылуы тиіс: 

1-кезең - Астана күніне орай «Жайдарман» КТК ойындарын өткізу.  

2 – кезең - Халықаралық Жастар күніне орай өткізілетін «Жастар 

жазғы фестивалі» республикалық фестивалін өткізу. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

 

Астана қаласында 

КТК ойындары 

6 141,0 

14. 10. Жастарды әскери-

патриоттық тәрбиелеу 

бойынша кешенді                        

іс-шараларды өткізу 

Мақсаты: жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық 

клубтардың, қауымдастықтардың басшыларына, мамандарына 

әскери-патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша 

әдістемелік қолдау көрсету. 

Әскери-патриоттық клубтар мен қауымдастықтардың басшылары 

үшін «Жігер» әскери-патриоттық лагерінің жастарымен әскери-

патриоттық тәрбиелеу бойынша көшпелі іс-шаралар кешенін 

өткізу: дөңгелек үстелдер, оқыту семинарлары, тренингтер, 

шеберлік сағаттар, пікірталас алаңдары. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

 

Алматы 

қаласында әскери-

патриоттық лагері 

3 030,0 

15. 11. Жас отбасыларға Мақсаты: ұрпақ сабақтастығын қамтамасыз ету және Қазақстан 14 облыс, Астана 2 076,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

қолдау көрсету 

бойынша кешенді 

шараларды өткізу 

халқының дәстүрлерін насихаттау бойынша мақсатты шараларды 

ұйымдастыру. 

Жас отбасыларға арналған фестивальдар, кездесулер, кеңестер 

өткізу. 

және Алматы 

қалалары. 

16. 12. Жастар және 

инновациялар 

Мақсаты: жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту және стартаптардың 

экожүйесін құру. 
2 күндік «Жастар Отанға» инновациялық идеялар фестивалін өткізу 

білім беру модулінен және бағалау (инновацияларға маманданған 

білікті жаттықтырушылардан семинар-тренингтер, идеялар мен 

жобалар туралы мастер-класстар, танымал Қазақстандық 

саясаткерлер мен қоғам қайраткерлерімен кездесулер, бизнес 

ойындар және инновациялық идеялар конкурсы).  

Командалық құрылыс, жобаларды басқару, шешендік өнер, 

тренингтер өткізу, бизнес-жобалар мен тиімді презентация 

дағдыларын үйрету. 

Барлық қатысушылардың көңіл көтерулерін қамтамасыз ету: 

таныстыру экскурсиялар, open air дискотека, сондай-ақ 

интерактивті аймақ - көрме ұйымдастыру. 

Әлеуетті қатысушылардың инновациялық идеясы болуы немесе 

олар жобалардың авторлары болуы тиіс. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

 

Алматы 

қаласында 

фестиваль 

6 154,0 

17. 13. «Ұйымдастырушылық 

және көшбасшылық 

қасиеттері бар жастарға 

және жастар 

ұйымдарының 

басшыларын оқытуға 

бағытталған 

«Жастар кадрлық 

резерві» жобасын іске 

асыру» 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі дамытуға негізделген жас 

көшбасшыларды іздеу және іріктеу, жастарды парламентаризммен 

таныстыру және олардың құқықтық және саяси мәдениетін 

қалыптастыру. 

Міндеті: 

Бірінші бағыт: кемінде 16 жобаға қатысушыларға білім модулінің 

әртүрлі бағыттары бойынша оқыту жүргізу және жоба түлектеріне 

орталық мемлекеттік құрылымдардан және ұлттық 

компаниялардан 2 апталық тағлымдамадан өтуін қамтамасыз ету 

қажет. 

Екінші бағыт: кемінде 32 жобаға қатысушыларға білім модулінің 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

5 211,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

әртүрлі бағыттары бойынша оқыту жүргізу және жоба түлектеріне 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде Қазақстан 

Республикасының Заң жобаларын талқылау және әзірлеуге қатысу 

мақсатында 2 апталық тағлымдамадан өтуін қамтамасыз ету қажет. 

Жобаны кезеңмен іске асырылуын ұйымдастыру қажет. 

Бірінші кезең: ақпараттық жұмыс және жобаның арнайы сайтын 

әзірлеп және оның жұмысын қамтамасыз ете отырып іріктеу, 

сондай-ақ барлық өңірлерден кем дегенде 1 000 конкурсанттың 

ашық тіркелуін қамтамасыз ету. Жобаның ашылуы туралы пресс-

брифинг өткізу. 

Екінші кезең: 16 өңірден кем дегенде 48 адам арасынан іріктеу 

жүргізіп, конкурстық комиссиямен сұхбаттасу жүргізуді 

қамтамасыз ету (әр өңірден 3 адамнан). 

Үшінші кезең: 3 күн бойы оқыту семинарлар-тренингтерін өткізу. 

Төртінші кезең:  
  1). Әр өңірден 1 адамнан 16 адамды орталық мемлекеттік 

құрылымдардан және ұлттық компаниялардан 2 апталық 

тағлымдамадан өту (орталық мемлекеттік құрылымдардан және 

ұлттық компаниялардын тізімін Тапсырыс берушімен жазба хатпен 

келісу); 

  2). Әр өңірден 2 адамнан 32 адамды Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінде 2 апталық тағлымдамадан өту. 

Бесінші кезең: Жастар кадрлық резерві жобасының резервінде 

тұрғандарға сертификаттар беру салтанатты марапаттау рәсімін 

жүргізу. 
ЖКР жобасының 10 жылдығына арналған іс-шаралар кешенін 

ұйымдастыру және өткізу (брендбук құру, өткен жылдар түлектерімен 

кездесу және т.б.). 

18. 14. Жас жазушылардың, 

ақындар мен 

журналистердің 

Мақсаты: жас жазушылардың, ақындар мен журналистердің және 

басқа да санаттағы жастардың шығармашылық әлеуетін 

ынталандыру және дамыту. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

3 024,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

шығармашылық 

әлеуетін дамыту 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Аңсар» әдеби байқауын өткізу. 

Қатысушылар: журналистикамен, поэзиямен әуестенетін және 

прозалық туындылар жазатын жастар. 

Міндеттері:   

1. Конкурс аясында шеңберлік-кластар топтамасын, пікірталас 

алаңдарын және белгілі қазақстандық қоғам қайраткерлері, 

жазушылар және журналистермен кездесулер өткізу. 

2. Жобаны іске асыру үшін ақпараттық науқан өткізу. 

3. Жоба бойынша ағымдағы сайттың жұмысын қамтамасыз ету 

(жаңарту, толтыру). 

4. Журналистер клубы аясында журналистика факультетінің 

студенттері арасында Қазақстан халқы Ассамблеясының «Аңсар» 

байқауы жеңімпаздарының шығармашылық кештерін өткізу. 

5. Жобаны жүзеге асыру үшін жағдай жасау: жол жүру, тұру, 

тамақтану және жүлде қоры. 

6. Марапаттау рәсімі бойынша іс-шараны ұйымдастыру. 

 

Көкшетау 

қаласында 

марапаттау рәсімі 

19. 15. Шығармашылық 

жастарды қолдау 

бойынша «БӘЙТЕРЕК-

fest» фестивалі аясында 

іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Мақсаты: дарынды жастарды анықтау және қолдау. Жастар 

шығармашылығын танымал ету және әртүрлі санаттағы жастардың 

шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау. Қоғамдық 

келісім мен ұлттық бірлікті нығайту. 

Астана қаласында «БӘЙТЕРЕК-fest» жастар шығармашылық 

фестивалін өткізу (мүмкіндігі шектеулі жастарды қоса алғанда). 

Дарынды жастарды және болашақ жастардың шығармашылық 

ұжымдарын табуға және қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін 

өткізу.  

 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

 

Астана қаласында 

«БӘЙТЕРЕК-fest» 

жастар 

шығармашылық 

фестивалін өткізу 

15 133,0 

20. 16. Жастарды патриоттық 

тәрбиелеу бойынша   

 «Туған жер» фестивалі 

аясында іс-шаралар 

ұйымдастыру 

Мақсаты: кішігірім Отанын, өз жерінің, елінің даңқын көтерген, 

жастар шығармашылығының әртүрлі бағыттарындағы жас, 

дарынды авторларды анықтау 

Міндеттері: 

1.«Туған жер» патриоттық шығармашылық фестивалін 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

10 000,0 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

ұйымдастыру. 

2.Жас ұрпаққа отансүйгіштік, ұлттық сана сезімін қалыптастыру. 

3.Өмірдің рухани - адамгершілік құндылықтарын насихаттау. 

4. Жастардың шығармашылық қабілеттерін іске асыру. 

Қатысушылар: елдің барлық өңірлерінің жастары. 

5. Жастар арасында республикалық дебаттық турнир ұйымдастыру. 

ЖИЫНЫ   149 007 

5. Гендерлік проблемаларды шешу 

21. 1. Білім беру 

ұйымдарының барлық 

түрлерінде, еңбек 

ұжымдарында 

тұрмыстық зорлық-

зомбылық 

профилактикасы 

бойынша ақпараттық-

түсіндіру және білім 

беру жұмыстарын 

жүргізу  

7 өңірден ҮЕҰ өкілдерінен жаттықтырушылар мектебін 

ұйымдастыру арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері 

бойынша ҮЕҰ-ның әлеуетін жоғарылату. Тұрмыстық зорлық-

зомбылық мәселелері бойынша 7 өңірдің білім беру ұйымдары 

қызметкерлерінің хабардарлығын оқытылған 

жаттықтырушылардың семинарлар өткізуі арқылы арттыру. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелері бойынша алдын алу 

жұмыстарын қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық 

материалдарды тарату және бейнеролик арқылы күшейту.    

7 өңірден кем 

емес 

4 040 

22. 2. Этностардың мәдениеті 

мен салт-дәстүрлерінің 

ерекшеліктерін ескере 

отырып, қыздардың 

құқықтарының 

бұзылуына, қыздардың 

дамуы мен 

денсаулығына зиян 

келтіретін дәстүрлерге 

қарсы іс-қимыл 

шараларын өткізу 

жөнінде 

Бірлескен іс-шаралар мен әдістемелік және ақпараттық баспа және 

бейне материалдарын тарату арқылы этностардың мәдениеті мен 

салт-дәстүрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, қыздардың 

дамуы мен денсаулығына зиян келтіретін дәстүрлерден арылудың, 

қыздардың құқықтарының бұзылуына қарсы іс-қимылдың 

маңыздылығы жөнінде жергілікті және этномәдени 

қауымдастықтардың көшбасшыларымен білім беру және 

ақпараттық-әдістемелік жұмысты жүргізу.  

3 өңірден кем 

емес 

3 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

23. 3. Қазіргі заманғы қазақ 

қызының имиджін 

қалыптастыру, қазақ 

қыздарының бейнесін 

қабылдау 

Қазіргі заманғы қазақ қызының имиджін қалыптастыруға, 

сараптамалық әлеуетті тарта отырып, қазақ және орыс тілдерінде 

танымал интернет-ресурстарда және әлеуметтік желілерде фото 

және баспа материалдарды әзірлеу және іргерілету арқылы қазақ 

қыздарының бейнесін қабылдауы бойынша бағытталған ақпараттық 

науқан өткізіп, қазақ қызының имиджін ілгерілету. 

 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

3 000 

24. 4. Отбасы-тұрмыстық 

қатынастар 

саласындағы әйелдерге 

қатысты құқық 

бұзушылықтарды 

болдырмау  

Профилактикалық іс-шаралар өткізу мен ақпараттық және 

әдістемелік материалдар тарату арқылы қоғамда әйелдер мен 

балаларға зорлық-зомбылыққа «мүлде төзбеушілікті» ілгерілету. 

Жаттықтырушыларды тарта отырып, отбасы-тұрмыстық 

қатынастар саласындағы әйелдерге қатысты құқық 

бұзушылықтарға жол бермеу бойынша профилактикалық іс-

шаралар сериясын өткізу. Ақпараттық материалдарды дайындау, 

шығару және тарату. Қазақ және орыс тілдерінде бейнероликтер 

дайындау және оларды әлеуметтік желілерде ілгерілету. 

 

2 өңірден кем 

емес 

2 765 

ЖИЫНЫ   12 805 

6. Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау 

25. 1. Қазақстанда мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарға 

арналған ақпараттық-

кеңестік қызметті құру 

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру, психологиялық қолдау 

көрсету туралы ақпараттандыру және консультация беру 

мақсатында мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған ақпараттық-

консультациялық қызметті ұйымдастыру. 

Қажетті кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету.  

Аталған тақырыптағы ақпараттық бейнероликтерді дайындау. 

Қазақстан 

Республикасы 

3 000 

ЖИЫНЫ   3 000 

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

26. 1. Бала және  отбасы 
 

Өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларға арнайы әлеуметтік 

қызметтер көрсету және қорғау қызметтерін дамыту.   

Ана мен әкенің жауапкершілігін, отбасылық қарым-қатынастар 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

мәдениетін, отбасы құндылықтарын насихаттау. 

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

27. 2. Бала және оның 

құқықтары: 

кемсітпеушілік 

 

Балаларға қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 

мақсатында заңға қосымша нормативтік құқықтық актілерге 

тексеру жүргізу.  

НҚА-ға ұсыныстар енгізу, соның ішінде «кемсітушілік» 

анықтамасын қабылдау бойынша 

Өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды кемсітушілік фактілерін 

және нысандарын анықтау мәніне әлеуметтік зерттеу жүргізу: 

- тұрмысы қолайсыз отбасылардың балалары; 

- маргиналды балалар; 

- ерекше қажеттіліктері бар балалар; 

- жетім балалар; 

- әлеуметтік мәнді аурулары бар балалар; 

- мигрант-балалар, 

- босқын-балалар. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

28. 3. Кәмелетке толмаған 

балалармен жұмыс 

бойынша әлеуметтік 

қызметтер құру.   

 

Заңмен байланыстағы балаларға, зорлықтың құрабандары 

болған балаларға  құқықтық, психологиялық көмек көрсету 

бойынша консультациялық бөлімдерді құру.  

Балалардың жыныстық қаналушылықтарын және оларға 

көрсетілетін қорлықтарды болдырмау, сондай-ақ зардап шеккен 

балаларды әлеуметтік қайта бейімдеу бойынша 

бағдарламаларды әзірлеу. 

Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлықтың алдын алу және 

ескерту бойынша жүйені әзірлеу бойынша жұмыс тобының 

қызметін ұйымдастыру. 

Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлықтың алдын алу және 

болдырмау жүйесі қызметі механизмін әзірлеу. 

Пилоттық режимде 6 өңірдің бірнеше мекемелеріне жүйені енгізу. 

Ақпараттық-ағартушылық материалдарды әзірлеу, шығару және 

тарату. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу. 

29. 4. Бала және заң 

 

Заңнамамен байланысты балаларға құқықтық, әлеуметтік-

психологиялық көмек көрсету: 

-құрбан болғандар балалары; 

-балалар-кәулар; 

- сотталған ата-аналардың балалары; 

- қылмыстың жасауына күдікті балалар. 

Заңмен байланыстағы кәмелетке толмаған тұлғаларға арналған 

арнайы әлеуметтік қызметер көрсету стандарттарын әзірлеу.  

Түрлі әлеуметтік қызметтерге барлық балалардың қолжетімділігі 

мәселелері бойынша қажетті нормаларды сәйкестендіру үшін 

халықаралық және ұлттық заңнамаға салыстырмалық талдау. 

 БҰҰ Балалар құқықтары жөніндегі комитетінің 2015 жылғы 

ұлттық баяндаманы қорғау қорытындысы бойынша берген 

ұсыныстарын ескере отырып, заңнаманы жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

30. 5. Тәуелсіз мониторинг 

және балалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы жағдайды 

талдау 

Көпшілік мақұлдаған халықаралық стандарттардың негізінде 

республиканың балалық мекемелерінде балалардың құқықтарын 

сақтау бойынша тұрақты, жиі және тәуелсіз тексеруді қамтамассыз 

ету бойынша Қазақстан Республикасындағы Балалар құқықтары 

жөніндегі уәкілеттінің мониторингтік топтарының қызметін 

ұйымдастыру. 

Мониторингтік топтардың сапарының қорытындысы бойынша ҚР 

Балаларының құқықтары жөніндегі уәкілетіне есеп дайындау, 

лайықты ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну, олардың орындалуын 

қадағалау.  

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

31. 6. Бала және әділ сот  

 

Балаларға қатысты әділ сот саласында ведомствоаралық өзара іс-

қимылды ұйымдастыру. 

Заңмен қайшылықтағы балаларға рәсімдердің бастапқы кезеңінде 

және талқылау барысында білікті және құқықтық көмек көрсету. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Кәмелетке толмағандар істері бойынша судьяларға, прокуратура 

қызметкерлеріне, полицияға, адвокаттарға арналған тренингтер, 

курстар ұйымдастыру және БҰҰ-ның Балалар құқықтары туралы 

конвенцияға сәйкес балалардың ең жақсы мүдделерін қамтамассыз 

ету мәселелері бойынша әдістемелік ұсыныстарды жасау. 

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау. 

32. 7. Балалардың 

құқықтары саласында 

мониторинг, талдау 

және зерттеулер жүргізу 

Қоғамдық бастамада Балалар құқықтары жөніндегі уәкілетті 

кеңсесінің қызмет істеуіне жәрдемдесу. 

Жастар мен балалар үшін Қоғамдық қабылддау қызметін 

ұйымдастыру. 

ҚР Балалардың құқықтары жөніндегі уәкілетті қызметінің 

қорытындысы және балалардың құқықтарын сақтау жағдайы 

бойынша жылсайынғы Баяндаманы дайындау және шығару.     

Қазақстандық балалардың өмір сапасын жақсарту бойынша 

ұсыныстар жасау.  

Балалардың құқықтары жөніндегі уәкілеттінің қызметін ақпараттық 

сүйемелдеу. 

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

33. 8. «111» Қазақстанның 

балаларына арналған 

жедел желі» 

ақпараттық қызметін 

ұйымдастыру   

111 жедел қызметіне жүгінген балаларды сүйемелдеу бойынша 

пилоттық түрде консультациялық пунктер құру (4 өңір).    

Қазақстанның жастары мен балаларына арналған сенім телефонын 

ілгерілету бойынша ақпараттық баспа өнімдерін, бейнероликтерді 

әзірлеу және шығару.            

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 

ЖИЫНЫ   137 112 

8. Азаматтардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу 

34. 1. Жұмысқа орналастыру 

қызметін ұйымдастыру 

Ауыл халқы арасында 

оқыту өткізу 

Жалпы кемінде 120 адамды қамтумен әртүрлі өңірлерде ауыл 

халқы арасында кешендік оқыту іс-шараларын жүргізу.   

Практикалық көмек көрсету – жұмысқа орналастыруды алғашқы 

кезеңдерде ілесіп жүру.   

Аталған тақырыпта ақпараттық бейнеролик дайындау. 

8 өңір 8 334 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

ЖИЫНЫ   8 334 

9. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау;  

Шешімдер қабылдау мен ҮЕҰ тұрақтылығын арттыру процесінде ҮЕҰ қатысуын кеңейту 

35. 1. Республикалық және 

жергілікті қоғамдық 

кеңестердің 

тұрақтылығын 

арттыру және дамыту 

kazkenes.kz сайтының жұмыс істеуін қамтамасыз ету арқылы 

қоғамдық кеңестер қызметінің ашықтығын және халық үшін қол 

жетімділігін арттыру. Бейнематериалдарды және оң тәжірибелерді 

ілгерілету арқылы қоғамдық кеңестердің рөлін арттыруға 

бағытталған ақпараттық стратегияны әзірлеу және іске асыру. 

Қажеттіліктерді бағалау негізінде оқытуды өткізу және әдістемелік 

материалдарды тарату арқылы қоғамдық кеңестердің мүшелерінің 

әлеуетін өсіру. Қоғамдық кеңестердің қызметі туралы оң 

тәжірибелердің (кейстер) электронды жинағын құру (қазақ және 

орыс тілдерінде). Әлеуметтік желілерде парақша құру. Барлық 

өңірлік (қалалық, аудандық, облыстық, Астана, Алматы ққ.) және 

республикалық қоғамдық кеңестер қызметінің тәжірибесін талдау 

және ұсынымдар әзірлеу. 

 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

10 000 

36. 2. Шешімдер қабылдауда 

азаматтардың қатысуы 

  

Әрбір өңірде жергілікті өзін-өзі басқару мен пилоттық жобаларды 

енгізу мәселелері бойынша оқыту семинарларын жүргізу арқылы 

жергілікті деңгейде әлеуметтік-экономикалық дамуға жәрдемдесуге 

қоғамдық ұйымдар, жергілікті билік органдары мен жергілікті 

қоғамдастықтың жиналыстарын тарту. Жергілікті өзін өзі 

басқаруды дамытудың және Қазақстанда жергілікті өзін-өзі 

басқарудың механизмдерін түсіндіруге, сондай-ақ жергілікті өзін-

өзі басқарудың оң тәжірибесін таратуға бағытталған "вирустық" 

бейнероликтер мен мақалаларды жариялауды қоса алып, 

ақпараттық науқан өткізу. 

 

5 өңірден кем 

емес 

10 000 

37. 3. Қоғамның құқықтық 

мәдениеті мен 

құқықтық санасын 

Еліміздің батыс өңірлерінде құқықтық қызметтің жұмысын дамыту 

арқылы (әр өңірде 1 қалада, 1 ауданда қызметті құру) және бүкіл 

жоба үстінде үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету арқылы халықтың 

4 батыстық өңір 10 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

қалыптастыру кәсіби заң қызметтеріне  қол жеткізуін қамтамасыз ету. Құқықтық 

мәселелер бойынша ақпараттық және әдістемелік материалдарды 

тарату арқылы халықтың өз құқықтары және сауаттылығы туралы 

хабардар болу деңгейін арттыру. Өңірлерде көтеріліп отырған 

неғұрлым өзекті құқықтық мәселелерге мониторинг жүргізу және 

олардың негізінде мемлекеттік органдарға арналған ұсынымдар 

әзірлеу. Қызмет жұмысының танымалдылығын ақпараттық науқан 

өткізу арқылы арттыру. Халықтың көтеріп отырған неғұрлым 

өзекті мәселелері бойынша "100 сұрақтар мен жауаптар" 

әдістемелік дайындау және оны қызметтің шеңберінде тарату, 

сондай-ақ әлеуметтік желілерде, интернет-ресурстарына 

орналастыру. 

38. 4. Қаржылық және 

әлеуметтік әсерді есепке 

алумен мемлекеттік 

функциялардың бір 

бөлігін азаматтық 

сектор өкілдеріне 

табыстау 

Мемлекеттік басқарудың қалалық және аудандық деңгейлерін қоса, 

барлық орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар 

атқаратын мемлекеттік міндеттерге кешенді талдау жасау.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген 

әдістемеге сәйкес, түрлер бойынша саралаумен мемлекеттік 

міндеттердің сәйкесінше тізілімін әзірлеу. 

Мемлекеттік міндеттерді бәсекелік ортаға табыстау механизмін 

түсіндіру бойынша әрбір өңірде сарапшыларды тартумен (кем 

дегенде 4 адам) ҮЕҰ мен мемлекеттік органдар үшін семинарлар 

әзірлеу және өткізу. 

Бәсекелік ортада азаматтық қоғам институттары орындайтын 

мемлекеттік функциялары бойынша семинарларға қатысушыларға 

қазақ және орыс тілдерінде әдістемелік ұсыныстар әзірлеу. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

11 871 

39. 5. Халықаралық тәжірибе 

негізінде, өңірлердің 

кескінінде азаматтық 

қоғамның даму 

индексін өлшеу 

әдістемесін сынау 

Елдің барлық өңірлерінде, оның ішінде қалалық және аудандық 

деңгейлерде, азаматтық қоғамның жағдайы бойынша 

тұрақтылықтың келесі параметрлеріне қатысты сарапшыларды 

тартумен зерттеу жасау: қаржылық, инфрақұрылымдық, құқықтық 

орта, қызметтер көрсету, қоғамдық бедел және басқалары. 

Қорытындылары бойынша қазақ және орыс тілдерінде талдамалық 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

8 334 



20 

 

№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

арқылы азаматтық 

сектордың рөлін 

күшейту 

баяндама шығару. Сәйкесінше әкімшілік-аумақтық бірліктің 

әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуде ҮЕҰ-дың 

тартылу деңгейі бойынша Қазақстанның өңірлерінің рейтингін 

қазақ және орыс тілдерінде әзірлеу және оның визуалдылығын 

қамтамасыз ету. 

40. 6. ЭЫДҰ елдерінің 

халықаралық 

тәжірибесінің негізінде 

әлеуметтік-

экономикалық дамуға 

КЕҰ-дың үлесін есепке 

алу бойынша әдістемені 

ендіру 

Әзірленген әдістемені мекемеаралық келістіруді ұйымдастыру 

арқылы 2017 жылдың мемлекеттік грантының шеңберінде 

әзірленген ҮЕҰ-ның салған үлесін есепке алу бойынша әдістеменің 

келесі дамуын қамтамасыз ету.  

Заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу. 

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына КЕҰ-ның салған үлесін 

есепке алу әдістемесі бойынша ақпараттық-түсіндіру сипатындағы 

қазақ және орыс тілдеріндегі мемлекеттік органдар үшін ұсыныстар 

әзірлеу және шығару. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына 

Мемлекеттік органдар өкілдері үшін КЕҰ-ның салған үлесін есепке 

алу әдістемесін түсіндіруге арналған оқыту жүргізу. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

4 989 

41. 7. Мемлекет пен үкіметтік 

емес ұйымдардың өзара 

әрекеттесу деңгейін 

арттыру  

 

Халықаралық және республикалық сарапшыларды тарта отырып, 

өңірлерде оқытуды жүргізу, әдістемелік материалдарды әзірлеу, 

мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ әр түрлі өзара іс-қимыл 

нысандарын талқылау бойынша кемінде төрт алаң өткізу арқылы 

әртүрлі бағыттарда орталық және жергілікті мемлекеттік органдар 

мен үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің дағдыларын күшейту. 

Мемлекеттік функцияларды бәсекелі ортаға беру, мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс және гранттар саласындағы заңнаманың 

өзгеруі   және басқа да соңғы бастамалар жағдайында  өзара іс-

қимылдың жаңа мүмкіндіктерін талдау.   

 

7 өңірден кем 

емес 

8 334 

42. 8. Азаматтық сектор 

қызметін жариялау 

бойынша бұқаралық 

ақпарат құралдарының 

Тілшілермен кездесулер және оларды оқытуды ұйымдастыру  

арқылы азаматтық қоғамды (ҮЕҰ секторы) дамыту мәселелерін 

жариялау бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің дағдыларын  

арттыру. ҮЕҰ мәселелері жариялау үшін журналистер пулын 

Қазақстан  

Республикасы 

5 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

әлеуетін арттыру қарыптастыру арқылы азаматтық сектордың жұмысын жариялау 

және мақалалар топтамасын шығару. 

Қазақстандағы азаматтық сектордың дамуы туралы республикалық 

телеарналарында көрсету үшін тиісті талаптарға сәйкес келетін 

форматта, 1 деректі  фильм шығару (мемлекеттік және орыс 

тілдерінде, 20 минуттан кем емес). Фильмнің контентін тапсырыс 

берушімен келісу қажет.  

43. 9. Халықаралық және 

мемлекеттік 

қаржыландыру 

аясындағы ҮЕҰ 

жобаларының 

ықпалын бағалау және 

мониторинг жүргізу 

Әлеуметтік жобалардың ықпалын бағалау мен мониторинг 

жүргізудің шетелдік тәжірибесіне талдау жасау. Шетелдік 

сарапшыларды тартумен әлеуметтік жобалардың ықпалы мен 

сапасын бағалау және мониторинг жүргізу әдістемесін әзірлеу. 

Оқыту іс-шараларын ұйымдастыру мен оқыту материалдарын 

тарату арқылы  мемлекеттік қаржыландыру аясында жобаларды 

жүзеге асырушы ҮЕҰ-дың бағалау мен мониторинг жүргізу 

дағдыларын арттыру. 

Қазақстан 

Республикасы 

8 334 

44. 10. Азаматтардың 

құқықтарын қорғау 

мәселелері бойынша 

ҮЕҰ мен мемлекеттік 

органдардың өзара 

әрекеттесу деңгейін 

жоғарылату 

Мақсатты аудиторияның орналасу жеріне шығу мүмкіндігімен 

тұрақты әрекет ететін құқықтық қызметті қамтамасыз ету арқылы 

әлеуметтік әлсіз топтардың қатарынан тұрғындарға кәсіби 

құқықтық көмекке қол жеткізуді ұсыну. 

Халықтың әлеуметтік әлсіз топтарының қатарынан азаматтардың 

құқықтарын қорғау мәселелерін шешуде нақты көмек көрсету.  

Оқытатын іс-шаралар сериясын өткізу арқылы құқықтарын қорғау 

мәселелері бойынша халықтың сауаттылығын арттыру. 

Құқықтарын қорғау мәселелері бойынша ақпараттық жұмыс 

жүргізу арқылы халықтың құқықтық санасының деңгейін 

жоғарылату. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

11 895 

45. 11. Ауылдық өңірлерді 

қоса, өңірлер бойынша 

халықтың 

мұқтаждықтарын және 

қажеттіліктерін бағалау 

2017 жылы гранттық қаржыландыру шеңберінде әзірленген өңірлер 

бойынша халықтың мұқтаждықтарын және қажеттіліктерін бағалау 

әдістемесін енгізу және өткізу, қажет болса, оны жаңартып отыру. 

Әдістемені қалалық және ауылдық әкімшілік-аумақтық бірліктерге 

тарату. Өңірлер бойынша халықтың мұқтаждықтарын және 

Қазақстан 

Республикасы 

17 139 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

қажеттіліктерін бағалау әдістемесін қазақ және орыс тілдерінде 

ендіру бойынша мемлекеттік органдарға ұсыныстар әзірлеу 

(электрондық нұсқаны тираждаумен кем дегенде 300 дана). 

Өңірлер кескінінде халықтың мұқтаждықтары мен қажеттіліктері 

картасының мониторингін және толықтырылуын қамтамасыз ету. 

Қорытындылар бойынша қазақ және орыс тілдерінде талдамалық 

баяндама шығару. 

46. 12. Волонтерлік қызметті 

дамыту үшін 

ақпараттық қызметті 

құру  

 

"Атамекен" кіші бағдарламасы шеңберінде ҚР волонтерлік 

қызметті үйлестіру  және Волонтерлік корпустың өңірлік 

орталықтары қызметін ақпараттық сүйемелдеу бойынша 

функционалдық онлайн-платформаны (қазақ және орыс тілдерінде) 

әзірлеу. Волонтерлік қызметтің онлайн-платформасының мобильді 

қосымшасын әзірлеу (қазақ және орыс тілдерінде). Қазақ және орыс 

тілдерінде ҚР волонтерлік қызметтің оң тәжірибесі туралы 

әлеуметтік бейнеролик дайындау. Әлеуметтік желілерде онлайн-

платформаның ресми парақтарын құру және ілгерілету. 

Волонтерлік ұйымдардың қызметі туралы ақпараттық 

материалдарды БАҚ-да жариялау (қазақ және орыс тілдерінде). 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

9 150 

 

47. 13. Нәсілдік (ұлттық) 

кемсітушілік 

фактілерінің жағдайын 

талдау. Адамның, оның 

ішінде нәсілдік 

(ұлттық, этностық) 

белгі бойынша 

кемсітушілікпен 

байланысты емес іргелі 

құқықтары жөнінде 

құқықтық көмек 

көрсету және 

құқықтық ағарту 

Кемсіту себептерін, жағдайларын, жергілікті атқарушы және 

орталық мемлекеттік органдардың осы салада өткізілетін жұмысын 

қарауды қоса Қазақстанның белгілі бір әкімшілік-аумақтық ықшам 

бірлігінде тұратын этностық халықтың өкілдерінің арасында 

нәсілдік (ұлттық) кемсіту мәселелері бойынша ағымдағы жағдайды 

талдау.  

Өткізілген жұмыс қорытындылары бойынша талдамлық баяндама 

әзірлеу және қазақ және орыс тілдерінде шығару. 

Қазақстанның барлық өңірлерінде баяндаманы презентациялау. 

14 облыс 4 040 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

48. 14. Ауылдық елді 

мекендерді қоса, елдің 

шалғай өңірлерінде 

адам құқықтарын іске 

асырумен байланысты 

жағдайды талдау 

Елдің шалғай орналасқан ауылдық елді мекендерінде тұратын 

әлеуметтік әлсіз санаттары азаматтардың құқықтарын іске 

асырумен жағдайды талдау (білім алуға, еңбек етуге, денсаулық 

сақтауға, әділдікке құқық).  

Жасалған жұмыс қорытындылары бойынша аналитикалық 

баяндаманы әзірлеу және қазақ және орыс тілдерінде шығару. 

Баяндаманы Қазақстанның барлық өңірлерінде презентациялау. 

14 облыс 4 040 

49. 15. Мүмкіндігі шектеулі 

адамдардың 

құқықтарын жылжыту 

үшін ұлттық құқық 

қорғау 

институттарының 

мүмкіндіктерін 

нығайту 

Қазақстанда мүгедектігі бар адамдардың құқықтарының сақталу 

тәжірибесіне талдау жасау. Мүгедектігі бар адамдардың негізгі 

құқықтарының сақталу мәселесіне ҚР заңнамасын, БҰҰ тұрақты 

даму мақсаттары шеңберінде халықаралық құжаттарды, Әмбебап 

кезеңді шолу шеңберінде Қазақстанға берілген ұсыныстарды, БҰҰ 

шарттық органдарын және арнайы рәсімдерін талдау, заңнаманы 

жетілдіру бойынша сәйкесінше ұсыныстар әзірлеу. 

«Мүгедектер құқықтары туралы конвенцияның іске асырылуын 

қорғауды және мониторингілеуді көтермелеу үшін тәуелсіз 

механизмді» енгізу бойынша халықаралық тәжірибені зерттеу, 

Қазақстанда мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын сақтау 

саласында жағдайды жақсарту бойынша қорытындылармен және 

мемлекеттік органдарға ұсыныстармен талдамалық баяндаманы 

әзірлеу және қазақ және орыс тілдерінде шығару. 

Қоғамды ақпараттандыру. 

Астана қ. 4 040 

50. 16. Мемлекеттік басқару 

процесстерінде 

жалпыұлттық 

диалогты және 

азаматтық  қатысуды 

дамыту (Қазақстанның 

VIII Азаматтық 

форумын өткізу) 

400-ден кем емес-адамның қатысуымен Қазақстанның VIII 

Азаматтық форумын ұйымдастыру және өткізу. Қатысушылар – 

Қазақстанның барлық өңірлерінің ҮЕҰ, мемлекеттік 

органдарының, халықаралық ұйымдарының өкілдері. Кемінде 4 

халықаралық сарапшының қатысуымен ҮЕҰ-мен мемлекеттің 

өзара іс-қимыл мәселелерін талқылау бойынша диалогтік 

алаңдарды, оқыту іс-шараларын  ұйымдастыру. ҮЕҰ арасында 

«Таным» республикалық конкурсын өткізу. Өңірлер бөлінісінде 

Қазақстанның ҮЕҰ жетістіктері Көрмесін ұйымдастыру. ҮЕҰ 

16 өңір 20 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесін өткізу.Жобаға жалпы 

қатысушылар саны – 400 адамнан кем емес. 

51. 17. Қоғамдық сананы 

жаңғырту 

бағдарламасын 

ілгерілету 

Қоғаммен байланыс, бейнероликтер сериясын дайындау және 

тарату, танымал интернет-порталдарында мақалалар сериясын 

шығару, әлеуметтік желілерде пікірталастар ұйымдастыру және 

басқа да ақпараттық науқан өткізу құралдарын пайдалану арқылы 

қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы шеңберінде «Атамекен» 

кіші бағдарламасын  кең ауқымда ілгерілету. 

«Атамекен» кіші бағдарламасының  іске асыру барысы және 

бағдарламаға қатысу мүмкіндіктері туралы халықты 

ақпараттандыруды арттыруға блогсаланың өкілдерін қоса 

сарапшылық әлеуетін тарту. 

16 өңір 8 000 

52. 18. Қазақстанның 

заманауи азаматтық 

қоғамының ағымдағы 

жағдайына және даму 

келешектеріне шолу 

жасау 

Ілеспе аударманы қамтамасыз етуді, Қазақстанда азаматтық 

қоғамның жағдайы туралы үш тілде ақпараттық материалдарды 

әзірлеуді және таратуды қоса, азаматтық қоғам, ашық үкімет 

саласында беделді шетел сарапшыларын тарту арқылы Астана 

экономикалық форумында Қазақстан мен әлемдегі азаматтық қоғам 

институттарының даму тақырыбын ілгерілету. 

Астана қаласы 6 022 

53. 19. Қазақстан 

Республикасында 

үкіметтік емес 

сектордың даму 

қарқындары туралы 

ұлттық баяндаманы 

әзірлеу және шығару 

ҮЕҰ секторының дамуының ағымдағы жағдайын талдау, Қазақстан 

Республикасында үкіметтік емес сектордың даму қарқындары, 

сондай-ақ осы салада жыл сайынғы сандық және сапалық 

өзгерістерді өлшеуге мүмкіндік беретін әдістеменің негізінде ҮЕҰ -

да орын алған өзгерістерді және қарқынды ескерумен дамуының 

тұжырымдамалық көрінісі туралы ұлттық баяндаманы әзірлеу және 

қазақ және орыс тілдерінде шығару. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

6 022 

54. 20. «Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

республикалық 

«Жалғыз терезе» қағидаты бойынша азаматтық орталық 

желілерінің қызметін ұйымдастыру және стратегиясын әзірлеу 

арқылыҚазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына арналған 

азаматтық орталықтар желілерін дамыту. Өңірлік азаматтық 

орталықтарға талдау жасау және қызметін бағалау мен өсу 

динамикасын өлшеу мүмкіншілігімен әр қайсысына  іс-шаралар 

Астана қ. 11 379 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

азаматтық 

орталығының 

қызметін ұйымдастыру 

мен дамыту 

жоспарын әзірлеу. Орталықтандырылған оқуды және қызметіне 

қолдауды ұйымдастыру арқылы өңірлік азаматтық орталықтардың 

әлеуетін арттыру. Ай сайын азаматтық орталықтар қызметіне 

мониторинг және жұмыстарының тиімділігіне талдау жасау. 

Видеороликтерді, қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық 

материалдарды  әзірлеу және насихаттау арқылы азаматтық 

орталықтар желілерінің қызметі туралы ақпараттандырылуды 

арттыру.  ҮЕҰ-ға консультациялық, әдістемелік, білім беру және 

ҮЕҰ қызметі мен құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді 

тұрақты түрде көрсету. 

55. 21. Ақмола облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Ақмола облысы 4 241 

56. 22. Ақтөбе облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

Ақтөбе облысы 4 240 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

дамыту қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

57. 23. Алматы облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Алматы облысы 4 241 

58. 24. Атырау облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Атырау облысы 4 241 

59. 25. Шығыс-Қазақстан 

облысында  «Жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

Шығыс-Қазақстан 

облысы 

4 241 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

60. 26. Жамбыл облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Жамбыл облысы 4 241 

61. 27. Батыс Қазақстан 

облысында «Жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

Батыс Қазақстан 

облысы 

4 240 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

әлеуетін арттыру. 

62. 28. Маңғыстау облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Маңғыстау 

облысы 

4 241 

63. 29. Қарағанды облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Қарағанды 

облысы 

4 241 

64. 30. Қостанай облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

Қостанай облысы 4 240 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

65. 31. Қызылорда облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Қызылорда 

облысы 

4 241 

66. 32. Павлодар облысында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Павлодар облысы 4 241 

67. 33. Солтүстік Қазақстан Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері Солтүстік 4 241 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

облысында «Жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Қазақстан облысы 

68. 34. Оңтүстік Қазақстан 

облысында «Жалғыз 

терезе» қағидаты 

бойынша үкіметтік 

емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Оңтүстік 

Қазақстан облысы 

4 240 

69. 35. Астана қаласында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

Астана қ. 4 941 



31 

 

№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

70. 36. Алматы қаласында 

«Жалғыз терезе» 

қағидаты бойынша 

үкіметтік емес 

ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған 

азаматтық 

орталықтарды 

ұйымдастыру мен 

дамыту 

Қазақстанның үкіметік емес ұйымдарына ҮЕҰ даму мәселері 

бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған жағдайлар 

туғызу және азаматтық орталықтың қызметін тұрақты түрде 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру. ҮЕҰ-ға 

консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ қызметі мен 

құру мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, соның ішінде 

дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар 

мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» бағдарламасы 

және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіншіліктер бойынша 

қызметтер көрсету.   

Ақпараттық өнімдерді тарату және оқыту арқылы өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін арттыру. 

Алматы қ. 4 940 

71. 37. Жергілікті өзін-өзі 

басқарудың негізі 

ретінде азаматтық 

диалог және қатысуды 

ілгерілету 

Республикалық және халықаралық сарапшыларды тарта отырып 

жергілікті қауымдастық, мемлекеттік органдардың өкілдерінің 

қатысуымен жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша 

ауылда кешенді оқыту іс-шараларын жүргізу. Тәжірибе алмасу, 

озық тәжірибені тарату үшін өңірлік ауылдық бастамашыл топтар 

желілері мен жергілікті өзін өзі басқару органдарының бірігуі 

бойынша жұмысты ұйымдастыру. Жергілікті өзін-өзі басқарудың 

оң тәжірибені тарату бойынша ақпараттық науқан өткізу. 

Ақпараттық-ағартушылық, әдістемелік материалдарды әзірлеу, 

басып шығару және тарату. 

Ақмола, 

Қостанай, 

Солтүстік 

Қазақстан және 

Шығыс Қазақстан 

(Шемонаихинск 

және Глубоковск 

аудандарынан 

басқа),  

Павлодар облысы 

8 334 

72. 38. Репатрианттардың 

(оралмандардың) 

әлеуметтік-мәдени 

бейімделуі 

Қалалық және аудандық деңгейде еліміздің 2 өңірінде 

репатрианттарды (оралмандарды) әлеуметтік-мәдени бейімдеу 

және қолдау қызметін құру. Оралмандарға  ақпараттық, заңгерлік 

және психологиялық көмек көрсету. Көтерілген мәселелерге талдау 

жүргізу. Түрлі форматтарды, соның ішінде мақсатты топпен 

2 өңірден кем 

емес 

6 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

кездесулерді пайдалана отырып ақпараттық жұмыстар жүргізу. 

Әлеуметтік желілерінде орналастыру және БАҚ-тағы жариялау 

үшін қазақ тілінде бейнеролик дайындау. Қазақ және орыс 

тілдерінде оралмандар үшін қызметтің жұмысы бойынша 

практикалық ұсынымдармен талдамалық материалдар дайындау. 

73. 39. ҮЕҰ арасында 

мемлекеттік тілді 

жылжыту жөніндегі іс-

шараларды 

ұйымдастыру 

Конкурстық өтінімдерді жазуды, халықпен жұмысты, әлеуметтік 

медиада қоса алғанда, қазақ тіліндегі жұмыс істеу дағдыларын 

күшейту арқылы ҮЕҰ әлеуетін арттыру. Инфографика және 

бейнероликтерді қоса алғанда, әдістемелік және ақпараттық 

материалдарды әзірлеу және ілгерілету. БАҚ қазақ тілін ілгерілету. 

7 өңірден кем 

емес,  

соның ішінде                       

Астана қ. 

5 000 

74. 40. ҮЕҰ-ға арналған 

сыйлықақылар мен 

гранттар, мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырыстарды жүзеге 

асыру бойынша 

қағидалар мен 

нормаларын  түсіндіру 

ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақылар мен гранттар, мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыстар бойынша қағидалар мен нормаларын 

түсіндіруге арналған ақпараттық материалдарды әзірлеу мен тарату 

арқылы мемлекет тарапынан ҮЕҰ-ларды қолдау әдістерімен 

ақпараттандыруды арттыру. Соның ішінде, өңірлік және 

республикалық БАҚ-та трансляциялануын қамтамасыз ете отырып 

бейнероликтерді әзірлеу,танымал интернет-русурстарда мақалалар 

мен баспа материалдарын және басқаларды шығару. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

6 022 

75. 41. Қоғаммен көтеріліп 

отырған ең өзекті 

мәселелерге 

«Азаматтық бақылау» 

қоғамдық бақылау 

ұйымдастыру 

2018 жылғы гранттық жобаларды іске асыруға қоғамдық 

мониторинг жүргізу бойынша белсенді ҮЕҰ, сарапшылар, 

блогерлер, қоғамдық қайраткерлерден тұратын топ құру арқылы 

қоғамдық бақылауды дамыту. 

Өңірлерге мониторингтік шығу топтамасын ұйымдастыру, грант 

алушы ҮЕҰ жобаларды іске асыру сапасын арттыру мақсатында 

өзара іс-қимыл құру. 

Мемлекеттік гранттық жобалардың іске асырылуын БАҚ-да 

жариялауға мониторинг жүргізу. Қорытындылары бойынша 

мониторингтік карталарды әзірлеу. 

Өңірлердегі халықты толғандыратын мәселелерді анықтау және 

шешу бойынша мемлекеттік органдар қызметіне мониторинг 

жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

18 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Өңірлерді дамытуда азаматтардың қатысуымен азаматтық 

белсенділікті арттыру бойынша іс-шаралар ұйымдастыру. 

БАҚ-да жобаны кеңінен медиа-сүйемелдеуді ұйымдастыру. 

2018 жылғы гранттық жобаларды іске асыруға және өңірлердегі 

мемлекеттік органдардың халықты толғандыратын проблемалық 

мәселелерді анықтау және шешу бойынша қызметіне қоғамдық 

мониторинг қорытындылары бойынша нақты практикалық 

ұсынымдары бар талдамалы баяндама әзірлеу. 

76. 42. «Әлеуметтік 

бастамалар картасы» 

жобасын жүргізу 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің «Атамекен» кіші 

бағдарламасы аясында Әлеуметтік бастамалар картасын толтыру 

бойынша азаматтарға, мемлекеттік органдарға, ҮЕҰ, өңірлік 

азаматтық орталықтарға консультативті, әдістемелік көмек көрсету 

бойынша жұмысты ұйымдастыру.      

Әр өңірде мемлекеттік органдардағы, ҮЕҰ  жауапты тұлғаларға, 

волонтерлерге Картаның қызмет етуінің негізгі механизмдерін 

үйрету бойынша оқыту ұйымдастыру (әр өңірде кемінде 25 адам). 

Өңірлік жобаларды жүзеге асыруға бизнес-құрылым, мемлекеттік 

органдардың, ҮЕҰ өкілдерін, еріктілер және халықты тарту, 

өңірлердің өзекті қажеттіліктерін  анықтау және азаматтық 

бастамаларды ынталандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

«Әлеуметтік бастамалар картасы» интерактивті платформасын 

ілгерілету және іске асыру үшін мобильді қосымшаны әзірлеу.    

Әлеуметтік желілерде «Әлеуметтік бастамалар картасы» 

интерактивті платформасының ресми парақшасын құру және 

сүйемелдеу, әлеуметтік желілерде жобаны талқылау бойынша 

ақпараттық форумдар, чаттар, топтар қалыптастыру. 

Өңірлік жобаларды іске асырудың оң тәжірибесі бойынша БАҚ-та, 

оның ішінде жетекші әлеуметтік желілерде, жаңалықтар 

парақшаларында, мақалалар, сұхбаттар жариялау бойынша 

жұмысты ұйымдастыру. 

Әлеуметтік желілерде «вирусты бейнероликтер» топтамасын 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

37 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірлеу және тарату 

Картаның жұмыс істеуіне тұрақты мониторинг және талдау 

жүргізу, оны жетілдіру және ілгерілету стратегиясын әзірлеу. 

ЖИЫНЫ   328 196 

10. Тарихи-мәдени мұраны қорғау 

77. 1. Қиын өмірлік жағдайға 

тап болған жастарға 

экскурсиялық шолу 

өткізу 

Патриоттық сезім қалыптастыру мақсатында  қиын өмірлік 

жағдайдағы жастарға Қазақстанның тарихи-мәдени көрікті 

жерлеріне көшпелі экскурсиялар сериясын өткізу.    

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

5 900 

78. 2. Әскери-патриоттық 

мұра 

Жастар үшін апталық әскери-патриоттық лагерь арқылы жастар 

арасында әскери-патриоттық мұра туралы білімдерін арттыру. 

Әскери дайындық негіздері, алғашқы медициналық көмек көрсету 

және басқа қажетті дағдыларға үйрету. 

кемінде  

2 өңір 

5 000 

79. 3. Туған жерге - тағзым Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің «Атамекен» кіші 

бағдарламасы аясында іске асырылудағы «Туған жерге - тағзым» 

жобасын ілгерілету бойынша ақпараттық стратегияны әзірлеу. 

 «Туған жерге - тағзым» жобасын ілгерілетуге бағытталған 

ақпараттық науқан ұйымдастыру және жүргізу. 

БАҚ және әлеуметтік желілер арқылы «Туған жерге - тағзым» 

республикалық жобасы аясында іске асырылған өңірлік 

жобалардың оң тәжірибесін тарату. 

Мемлекеттік және орыс тілдерінде инфорграфика әзірлеу және 

тарату. 

Жобаны ілгерілетуге белгілі интернет тұтынушыларын тарту. 

Өңірлердегі жобаларды іске асырудың оң тәжірибесі туралы 1 

деректі фильм (ұзақтығы 20 мин) әзірлеу. Ақпараттық 

бейнероликтер топтамасын әзірлеу және оларды әлеуметтік 

желілерде орналастыру. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

10 000 

ЖИЫНЫ   20 900 

11. Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Қоғамды дерадикализациялау 

80. 1. Блогсалада және 

әлеуметтік желілерде 

қоғамдық келісім және 

жалпы ұлттық бірлікті 

ілгерілету 

Таңымал және беделді қоғамдық пікір көшбасшыларын тарата 

отырып, қазақ және орыс тілдерінде ақпараттық науқан 

ұйымдастыру. осы іс-шара аясында SMM технология 

жұмыстарымен үйрететін семинарлар топтамасын ұйымдастыру, 

танымал интернет-ресурстарда мақалаларды жариялау, «вирусты 

бейнероликтерді» және басқа да SMM құралдарын шығару және 

тарату арқылы қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлік идеясын 

тарату. 

Республикалық телеарналарында көрсету үшін тиісті талаптарға 

сәйкес келетін форматта 1 ақпараттық бейнеролик әзірлеу 

(мемлекеттік және орыс тілдерінде 5 минут). 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары. 

5 000 

81. 2. «Болашаққа бағдар: 

қоғамдық сананы 

жаңғырту» 

идеологиялық 

платформасын 

қолдауға бағытталған 

Қазақстанның 

этномәдени 

бірлестіктерін 

шоғырландыру 

бойынша іс-шараны 

ұйымдастыру 

Дәстүрді,  этностардың мәдениетін танымал етуі және туған жердің 

тарихы туралы білімді кеңейту бойынша өңірлік этномәдени 

бірлестіктер мүшелерінің қатысуымен әр өңірде 2 кезеңнен 

тұратын конкурсты өткізу жұмыстарын ұйымдастыру. Марапаттау 

рәсімін Астана қаласында ұйымдастыру. 

14 облыс, Астана 

және Алматы 

қалалары 

5 000 

82. 3. Қазақстан халқы 

ассамблеясы жастар 

арасында қоғамдық 

рухани жаңғырудың  

негізгі бағыттарын 

ілгерілету 

Қазақстан халқы ассамблеясының Жастар қанаты форумының 

шеңберінде «Қазіргі Қазақстанның жастары – елді жаңғыртудың 

басты ресурстары» тақырыбында талқылау алаңдарын интерактивті 

түрде және ҚХА этномәдени бірлестіктер жастарының белсенді 

түрде қатысуымен өткізу.  

Талқылау алаңдарына қоғамдық пікірдің беделді лидерлерін, 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының қатысушыларын тарту. 

Астана қ. 3 000 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

Іс-шараға қатысушыларды арнайы имидждік жабдықпен  

қамтамасыз ету. 

83. 4. Радикалдық 

идеологиядан зардап 

шеккен тұлғаларды 

оңалту және бейімдеу 

орталығының 

қызметін ұйымдастыру 

Радикалды діни топтар мен ұйымдардың арбауынан зардап шеккен 

тұлғаларға оңалту, кеңес беру және бейімделу көмек көрсету 

арқылы халықты радикалдандыру деңгейін төмендету. 

Іске асыру мерзімі: 2018-2020 жылдары 

Қазақстан 

Республикасы 

2018ж. - 95 690 

2019ж. - 95 690 

2020ж. – 95 690 

84. 5. «Kazislam» 

ақпараттық-

ағартушылық 

порталының қызметін 

ұйымдастыру 

Адамның рухани құндылықтарын қалыптастыру және оның рухани 

әлемді тану деңгейін тұрақты түрде қол жетімді исламдық порталы 

арқылы көтеру. Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 

идеологиялық қағидаларын, исламдық ережелерді,  исламның 

Қазақстанда дамуы, зайырлы мемлекетте және қоғамдағы рөлі, 

халықты әр түрлі деструктивті діни радикалдық және экстремистік 

ағымдар және олардың қоғамға қауіптілігі туралы  түсіндіруге 

бағытталған порталдың қызметін қамтамассыз ету, 

Іске асыру мерзімі: 2018-2020 жылдар. 

Қазақстан 

Республикасы 

2018ж.- 42 064 

2019ж.- 42 507 

2020ж.- 42 507 

85. 6. Дәстүрлі рухани 

құндылықтарды 

қолдау жөніндегі 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Қазақстандық қоғамның дәстүрлі және рухани құндылықтарын 

нығайту, діни экстремизм мен терроризм идеологиясына 

иммунитетті жетілдіру. Діни экстремизм мен терроризмның алдын 

алу бойынша жұмыстың сапасын арттыру үшін ресми діни 

басқарманы қайта даярлау және біліктілігін арттыруға қолдау 

көрсету және жеке ауылдық білікті имамдарды жұмысқа тарту 

мүмкіндігін ұсыну. Ағартушылық жұмыстарға діни басқарманы 

тартумен дәстүрлі құндылықтарды ілгерілету бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру. 

Қазақстан 

Республикасы 

17 838 

 

86. 7. Діни қатынастар 

саласында кеңесшілік 

және практикалық 

көмек көрсету 

бойынша «Қауырт 

Азаматтар мен ұйымдардың діни салаға қатысты барлық мәселелер 

бойынша ақпараттарға қол жеткізуін қамтамасыз ету, сондай-ақ 

бірыңғай республикалық «Қауырт желі» қызметі арқылы 

деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге кеңесшілік және 

психологиялық көмек көрсету. Орталықтың қызметін 

Қазақстан 

Республикасы 

15 755 
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№ 

Грант тақырыптары Міндеттері 

(жобаның негізгі бағыттары) 

Аумақтық 

қамтылуы 

Бөлінген 

қаражат 

көлемі 

мың. теңге 

желінің» жұмысын 

ұйымдастыру 

ұйымдастыруда мемлекеттік органдармен және ұқсас 

орталықтармен өзара іс-қимыл бойынша деструктивті діни 

ағымдардан зардап шеккен адамдарға консультативтік көмек 

көрсету бойынша «колл-центр» принципі бойынша «Қауырт 

желіні» қолдау. Қызметті тұрақты мониторинглеу және тиімділігін 

бағалау. 

87. 8. Экстремизмнің алдын 

алу саласындағы 

халықаралық 

институттармен 

ынтымақтастықты 

дамыту 

Зорлық экстремизмге қарсы тұру саласындағы сараптамалық 

зерттеулер жүргізу арқылы сенушілердің жекелеген санаттарын 

діни радикалдандыру деңгейін төмендету бойынша тиімді 

шараларды әзірлеу; халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 

нормативтік базаны және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге 

жәрдемдесу; экстремизмге қарсы тұруға бағытталған 

бағдарламалар мен стратегияларды іске асыруда мүдделі 

мемлекеттік органдардың және үкіметтік емес ұйымдардың тиімді 

ұсыныстарын әзірлеу; әзірленген бағдарламалық құжаттарға 

сараптамалық баға беру.  

Қазақстан 

Республикасы 

42 808 

 

2018 жылғы ЖИЫНЫ  

2019 жылғы ЖИЫНЫ  

2020 жылғы ЖИЫНЫ  

 
 227 155 

138 197 

138 197 

БАРЛЫҒЫ 2018 жылы 

БАРЛЫҒЫ 2019 жылы 

БАРЛЫҒЫ 2020 жылы 

 
 965 413 

138 197 

138 197 

 


