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Азаматтық ресурстық 
орталық

азаматтық бастамаларды дамыту, халықтың азаматтық белсенділігін артты-
ру және азаматтық қоғам институттарының тұрақты дамуына ықпал ететін 
ортаны қалыптастыру саласында жеке және заңды тұлғалар үшін әртүрлі 
ресурстар мен қызметтерді ұсынатын коммерциялық емес ұйым базасында 
жұмыс істейтін көп бейінді сервистік қызмет

Азаматтық қоғам Азаматтық қоғам - онда болып жатқан процестер мен қатынастардың басты 
әрекет етушi тұлғасы мен субъектiсi ретiнде өз қажеттiлiктерiнiң, мүдде-
лерi мен құндылықтарының барлық жүйесiмен бiрге адам болып табыла-
тын қоғам. Бұл ұғым сонымен қатар мемлекет пен оның органдарына тәу-
елсiз өмiр сүретiн қоғамдық: саяси, экономикалық, мәдени, ұлттық, дiни, 
отбасылық және басқа қатынастардың барлық жиынтығын бiлдiредi, жеке 
мүдделердiң әралуандылығын көрсетедi. Қоғам демократиялық дамудың 
белгiлi бiр сатысында ғана азаматтық болады және елдiң экономикалық, 
саяси дамуына, халықтың әл-ауқатының, мәдениетi мен сана-сезiмiнiң өсу 
шамасына қарай қалыптасады.

«Бір терезе» қағидаты жеке және заңды тұлғалар үшін қызмет көрсетудің кең спектрін бір жерде 
шоғырландырумен және қызмет алу рәсімдерін оңтайландырумен сипатта-
латын технологиясы

Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс

әлеуметтік саладағы міндеттерді шешуге бағытталған, үкіметтік емес ұй-
ымдар бюджет қаражаты есебінен орындайтын әлеуметтік бағдарлама-
ларды, әлеуметтік жобаларды, орталық және (немесе) жергілікті атқарушы 
органдардың бәсекелес ортаға жүзеге асыру үшін берілген функцияларын 
іске асыру нысаны

Үкіметтік емес 
ұйымдарға арналған 
грант

үкіметтік емес ұйымдарға арналған грант – азаматтық бастамаларды қол-
дау, әлеуметтік саланы дамытудың өзекті мәселелерін шешуге азамат-
тық қоғам институттарының әлеуетін тарту мақсатында үкіметтік емес ұй-
ымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор үкіметтік емес 
ұйымдарға беретін қаражат

Коммерциялық емес 
ұйымдар

Кiрiс түсiру негiзгi мақсаты болып табылмайтын және алынған таза кiрiстi 
қатысушылар арасында бөлмейтiн заңды тұлға коммерциялық емес ұйым 
деп танылады

Үкіметтік емес ұйым ортақ мақсаттарға жету үшін азаматтар және (немесе) мемлекеттік емес 
заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерік-
ті негізде құрған коммерциялық емес ұйым (саяси партияларды, кәсіптік 
одақтарды және діни бірлестіктерді қоспағанда)

Қызмет орындаушы мен тұтынушының тікелей өзара іс-қимылының, сондай-ақ 
тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыру бойынша орындаушының өз 
қызметінің нәтижесі 

Тұтынушы қызметті алушы, тапсырыс беруші, немесе қызметті алуға немесе тапсырыс 
беруге ниеті бар жеке немесе заңды тұлға 

Қызмет сапасы тұтынушының белгіленген немесе болжамды қажеттіліктерін қанағаттан-
дыру қабілетін айқындайтын қызмет сипаттамаларының жиынтығы

Индикатор / көрсеткіш белгілі бір әдістеме бойынша өлшенуі, тексерілуі және сандық немесе логи-
калық мәнмен көрсетілуі мүмкін, оның қандай да бір қасиетін сипаттайтын 
объектінің сандық немесе сапалық сипаттамасы (латын тілінен «indicator» 
«көрсеткіш» дегенді білдіреді, «индикатор» және «көрсеткіш» ұғымдарын 
анықтаудың әртүрлі тәсілдері, оның ішінде оларды мағынасы бойынша 
жақын деп қарайтын адамдар бар)

Терминдер тізбесі 
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KPI (Key Performance 
Indicator – қызмет нәти-
жесінің негізгі көрсет-
кіші)

бұл белгілі бір қызметте немесе белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуде та-
бысқа қол жеткізу көрсеткіші, нақты қол жеткізілген нәтижелердің сандық 
өлшенетін индикаторы; келесі түрлері пайдаланылады: нәтиже КРІ, шығын 
КРІ, жұмыс істеу КРІ, өнімділік КРІ, тиімділік КРІ

Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс стандарттары

үкіметтік емес ұйымдар көрсететін қызметтердің сапасына, шарттарына, 
мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ олардың сапасын бағалау 
өлшемшарттарын белгілейтін нормативтік құқықтық актілер (Мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұйрығы)

Тәлімгер Азаматтық ресурстық орталықтың қызметін ұйымдастыру және қамтама-
сыз ету тәжірибесі бар және жаңадан құрылған азаматтық ресурстық орта-
лықтарға ақпараттық-әдістемелік және консультациялық қолдау көрсететін 
жеке немесе заңды тұлға

Құзырет олардың көмегімен мамандар қалаған нәтижелерге қол жеткізетін білім, 
білік, дағды, мінез-құлық модельдері және жеке сипаттамалары

Есептік кезең бағдарламалық, қаржылық және басқа да есептер дайындалатын кезең (ай, 
тоқсан, жартыжылдық, жыл және т. б.)

АРҚ азаматтық ресурстық қоғам

АҚ азаматтық қоғам

ҚНК қызметтің негізгі көрсеткіші

КЕҰ коммерциялық емес ұйым

ҮЕҰ үкіметтік емес ұйым

ХҮЕҰ халықаралық үкіметтік емес ұйым

АҚДМ ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

СІМ ҚР Сыртқы істер министрлігі

ҰЖМ ҚР Ұлттық экономика министрлігі

ЕӨӘҚМ ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

МСМ ҚР Мәдениет және спорт министрлігі

ӘМ ҚР Әділет министрлігі

БҒМ ҚР Білім және ғылым министрлігі

ІСБ ішкі саясат басқармасы

ЖАО жергілікті атқарушы органдар

ҰҚФ ұйымдастырушылық-құқықтық формасы

МӘТ Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс

Қысқартулар тізбесі
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1. Кіріспе

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған сәттен бастап елдегі қоғамдық 
қайта құрулардың табыстылық көрсеткіштерінің бірі үкіметтік емес сектордың даму 
серпіні болып табылады, ол сондай-ақ Үшінші сектор (мемлекеттік және бизнес-сек-
тормен салыстырғанда), азаматтық немесе қоғамдық сектор деп те аталады. Әлемдік 
практика осы секторда жұмыс істейтін қоғамдық құрылымдар мен ұйымдардың даму 
деңгейі азаматтық қоғамның кемелденуінің маңызды индикаторларының бірі және 
елдегі демократиялық процестердің даму деңгейінің көрінісі болып табылатынын ай-
қын дәлелдейді. Үшінші сектор мемлекеттік биліктің шешім қабылдау процесіне ықпал 
ету үшін саяси емес құралдарды қолдана отырып, қоғамдағы азаматтық белсенділіктің 
өсуіне ықпал етеді.

Қазақстанның тәуелсіз дамуының бүкіл тарихында азаматтық бастамаларды да-
мыту, үкіметтік емес ұйымдарды қолдау, халықтың қоғамдық өзін-өзі ұйымдастыруына 
жағдай жасау мәселелеріне ерекше назар аударылды. Қазіргі уақытта біз осы саланы, 
өзара іс-қимыл мен қолдаудың түрлі тетіктерін, оларды іске асырудың дамушы ин-
фрақұрылымын және осы аспектілерді жетілдіру процесін қолдауға мүмкіндік беретін 
бірқатар диалог алаңдарын реттейтін нормативтік құқықтық құжаттардың ауқымды 
пакетіне ие болдық.

Сонымен қатар, Үшінші секторды дамытудың ағымдағы кезеңі құқықтарды қорға-
удағы түрлі қозғалыстар ретінде азаматтық бастаманың пайда болуымен, дәлірек 
айтқанда жандануымен сипатталады. Бір жағынан, бұл азаматтық сана-сезімнің өте 
жоғары деңгейін айғақтауы мүмкін, екінші жағынан, күшті құқық қорғау ұйымдары-
ның түбімен жоқтығын және азаматтық белсенділікті қолдау мен халықтың әр түрлі 
топтарының қатысу мәдениетін қалыптастыру инфрақұрылымының әлсіз дамығанын 
байқатады. Бүгінгі таңда билік органдарының халықтың түрлі топтарының мүдделерін 
қозғайтын шешімдер қабылдау процесінде конфронтация немесе пассивтілік ғана 
емес, ықпал ету мен ынтымақтастық нысандарының барлық палитрасын қолданудағы 
азаматтық белсенділер мен ҮЕҰ әлеуетін арттыру жөніндегі жұмыстар бұрынғысынша 
өзекті болып отыр.

Белсенді азаматтық қоғам – бұл мықты (тұрақты, құқықтық, демократиялық) мем-
лекетті қалыптастыру үшін негіз, дамыған елдердің тарихында өзінің дәлелін табатыны 
туралы тезис. Әлемдегі жаһандық трендтер (мысалы, Дүниежүзілік экономикалық фо-
рум1) белсенді азаматтық қоғам мен коммерциялық емес ұйымдардың маңыздылығын 
көрсетеді. Осыған байланысты, Қазақстандағы азаматтық ресурстық орталықтар қыз-
метінің әлеуетін күшейту және географиясын кеңейту өзекті мәселе болып отыр.

Қазақстан Республикасындағы алғашқы ресурстық орталықтар 1980 жылдардың 
аяғында-1990 жылдардың басында халықаралық ұйымдардың келуімен және 1997 
жылға дейін үкіметтік емес ұйымдардың белсенді өсуімен құрылды. Ресурстық орта-
лықтардың әлеуетін арттыру жөніндегі бағдарламалар 2000-2005 жылдары (Counterpart 
Consortium бағдарламасы, СОРОС қоры, CordAid және т.б.) үкіметтік емес ұйымдармен 
өзара іс-қимыл жасау жөніндегі мемлекеттік механизмді әзірлеумен қатар іске асы-
рылды. Осындай бағдарламалардың арқасында, АГРО, «ЗУБР» КО, «ЭКОЦЕНТР» ҚБ, 
«Десента» ҚҚ, «КАМЕДА» ҚҚ сияқты ресурстық орталықтардың функцияларын толық 
немесе ішінара орындайтын тұрақты коммерциялық емес ұйымдар пайда болды. 

Қазақстандағы құқықтық өрісті және қабылданатын стратегиялық және бағдар-
ламалық құжаттар анализі мемлекеттік органдардың азаматтық қоғам ұйымдары мен 
АРО ресурстық қолдау инфрақұрылымын олардың әлеуетін нығайтуда және азаматтық 
белсенділікті ынталандыруда маңызды буын ретінде кеңейтуге бағытталуын дәлел-

1  ДЭФ, «Азаматтық қоғамның болашақтағы рөлі» баяндамасы, 2013 ж.
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дейді. Дәл осы, АРО мемлекеттік функциялардың бір бөлігін, оның ішінде әлеуметтік 
қызметтерді көрсетуді,  біздің жағдайда – үкіметтік емес ұйымдарға бәсекелес ортаға 
берудің сапалы процесін құру арқылы өңірлерде әлеуметтік саланы қайта құру және 
оны «мемлекет иелігінен алу» жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру құралдары-
ның бірі. Бұдан басқа, АРО азаматтық секторда түрлі инновацияларды дамыту, қоғам-
дық-маңызды салалардағы құрылымдық реформаларды ынталандыру, атап айтқанда, 
жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту, әлеуметтік қызметтер көрсету және аумақтарды 
дамытуды жобалауды, «еститін мемлекет» және т. б. тұжырымдамасының шеңберінде 
халық үшін жаңа сервистер құруға қатысатын «бір терезе» қағидаты бойынша көмек 
көрсету үшін жеке инвестицияларды тарту және pro bono-ның кез келген қызметінің 
катализаторы бола алады.

Бұл саясат «КАМЕДА» ҚҚ іске асыратын «Азаматтық бастамаларды қолдау орта-
лығы» КЕАҚ жобаларында, «Береке» ҚБ және «Эко-орталық» «Даму және гүлдену мақ-
сатындағы серіктестік» (ЮСАИД қолдауымен) жобаларында, облыстар мен аудандар 
деңгейіндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарда көрініс табады. Мемлекеттік әле-
уметтік тапсырысты бөлудің жалпы үрдісі кезінде, 8-9 айға дейінгі кезеңде бірнеше об-
лыстар ресурстық/азаматтық орталықтардың қызметіне үш жылдық қаржыландыруды 
бөлгенін атап өту қажет. Атап айтқанда, жалпы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мем-
лекеттік грант шеңберінде: 1 Республикалық азаматтық орталық, 16 өңірлік азамат-
тық орталық және 52 ауылдық Ресурстық орталық құрылды. Сонымен қатар, 2018 жылы 
«КАМЕДА» ҚҚ («АБҚО» КЕАҚ мемлекеттік грантының шеңберінде) жүргізген ресурстық 
орталықтардың функцияларын орындайтын 46 Азаматтық ресурстық орталықтарға 
сауалнама жүргізудің нәтижелері бойынша жеке әлеуетті арттыру, атап айтқанда кәсі-
би сараптаманы өсіруге мүдделі болған.

Азаматтық ресурстық орталықтарды дамыту стратегиясы Қазақстанның Азамат-
тық қоғам институттарын дамыту саласындағы стратегиялық міндеттерді ескере оты-
рып, қолда бар әлеует пен ресурстарды негізге ала отырып, оларды алдағы 5 жылға 
дамытудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін айқындайды. Себебі АРО желісін тиімді 
дамыту процесі әртүрлі мүдделі тараптардың өзара әрекеттесуінің сапасымен анықта-
латындықтан, Стратегияда негізгі қатысушылардың рөлі, қойылған міндеттерді іске 
асыру үшін қолдануға ұсынылатын іс-әрекеттер және жоспарланған нәтижелерге қол 
жеткізуді бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіштер (индикаторлар) нақты анықталған.
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2. Ағымдағы жағдай анализі

«…Сондықтан, әлемдегі оқиғаларды ой елегінен өткізіп, қорытынды жасау – қоғам-
ның да, саяси партиялар мен қозғалыстардың да, білім беру жүйесінің де ауқымды 
дүниетанымдық, рухани жұ мысының бір бөлігі»

Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту»

Қазіргі заманғы зерттеулер, әлемнің көптеген елдерінде коммерциялық емес сек-
тордың даму трендтері азаматтардың өзін-өзі ұйымдастыру және өзара көмек көрсету 
сияқты жалпы қабылданған ұғымдардан барған сайын алшақтап бара жатқандығын 
көрсетеді. Азаматтық бастамалардың дәстүрлі нысандары айтарлықтай өзгеруде2. 
Үшінші сектор ұйымдары өз қызметінің бағыттары мен қамтылатын мәселелер спек-
трін кеңейтуде: жұмысқа орналастырудан, мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдаудан 
бастап, әлеуметтік инновацияларды енгізуге дейін. Көптеген зерттеушілер азаматтық 
бірлестіктердің кәсіпқойлығының, олардың бюрократизациясы мен маркетингінің 
өскендігін атап өтуде. Атап айтқанда, бұл үрдістер, белгілі бір дәрежеде Батыс және 
Шығыс Еуропаның барлық елдеріне тән.

Коммерциялық емес (үшінші) сектордың қазіргі заманғы тұжырымдамалары Хель-
синки университетінің әлеуметтану профессоры Ристо Алапуроның пікірінше, ұйымдар-
дың құрылымы мен сапасындағы өзгерістер азаматтар, мемлекет және қоғамның әл-а-
уқаты үшін нарық арасындағы жауапкершілік шараларын жаһандық қайта қараудың бір 
бөлігі болып табылатындығына негізделеді. Үшінші сектордағы болып жатқан өзгері-
стердің қазіргі заманғы түсіндірмелерінің бірі - оларды әл-ауқат мемлекетінің транс-
формациясының салдары ретінде қарастырады. Бұл процеске тән белгілер: 

1) әлеуметтік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттің монополиясы на-
рықтық механизмдерді құру мен реттеуге жол береді;

2) әлеуметтік міндеттемелердің бір бөлігін өзіне алып, қызметтерді «сатып алушы-
ларға» айналатын азаматтардың рөлін трансформациялау.

Қоғамдық ұйымдардың нарықтық механизмдері мен әлеуметтік инновациялары 
бюджеттік экономика және тиімді, сапалы басқаруға, оның ішінде әлеуметтік саланы 
басқаруға бағдарлану жағдайларында барған сайын сұранысқа ие болып келеді. Бар-
лық жерлерде, атап айтқанда Еуропалық Одақ елдерінде субсидиарлық қағидатын ен-
гізу (төмен тұрған деңгейде шешілуі ықтимал міндеттерді шешу үшін, оларды жоғары 
деңгейге берілудің қажеті жоқ) және өкілеттіктерді бөлу, мемлекеттік функциялардың 
бір бөлігін аутсорсингтау және коммерциялық емес ұйымдардың қызметін жобалық 
қаржыландыру - бұл бұгіші таңда дамыған елдердегі Үшінші сектордағы жағдайды 
ерекшелейтін негізгі трендтер. Гиссен университетінің саясаттанушысы Адалберт 
Эверстің пікірінше, болып жатқан өзгерістер мемлекеттік, жеке және қоғамдық сектор 
арасындағы шекараларды жояды және олардың арасындағы өзара қарым-қатынас 
моделін қайта қарауға ықпал етеді.

Сондай-ақ, еуропалық елдерде, атап айтқанда, Германияда азаматтық қоғамдық 
пайдалы бірлестіктерге көрсетілетін мемлекеттік көмек тікелей субсидиялау мен са-
лықтық жеңілдіктер берумен ғана шектелмейтіндігін атап өту керек. Қоғамдық бастама-
ларда оларға қолайлы жұмыс орнын табуға ниеттілерге көмектесетін, инфрақұрылым-
ды - агенттіктерді дамытуға қолдау көрсету де айтарлықта маңызды болып табылады.

Қазақстанда азаматтық қоғамның (бұдан әрі - АҚ) даму, рөлі мен орны мәселелері 
тәуелсіздік алғалы бері талқыланып келеді. «Кипр» талдау тобы қатысушыларының 

2 Тарасенко А. Некоммерческий сектор в странах Европейского Союза и России в контексте 
трансформации государства благосостояния. – СПб.: Норма, 2015
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пікірінше, әртүрлі бағалаулар бар, оның ішінде диаметральды қарама-қарсы: біреулер 
біздің еліміздегі азаматтық қоғам – бұл қалыптасқан факт, басқалары алдыңғылары 
сияқты оптимист есем және объективті және субъективті шектеуші факторлардың сал-
дарынан АҚ даму деңгейін жеткіліксіз деп бағалайды. Сонымен қатар, сарапшылар АҚ 
тұрақтылық пен қоғамдық келісімді сақтауда, өзекті мәселелерді шешуде және елдің 
дамуында мемлекеттің нақты пәрменді серіктесі бола алады деген пікірге тоқталады. 
Бүгінгі таңда, бір жағынан, мемлекет бұл үшін үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Ал екін-
ші жағынан, бақылау және әкімшілдендіру мақсатындағы заңнамалық, рәсімдік нор-
маларды қатаңдату фактісі айқын көрініп тұрады. Бұл жағдайда қоғам, мемлекет, билік 
пен ел үшін әсер АҚ әкімшілендіруден дамуға, бақылаудан ырықтандыруға және әріп-
тестік өзара іс-қимылға көші парадигмасын өзгерткенде ғана мүмкін болатындығын 
есте сақтаған жөн.

Жоғарыда көрсетілген дамыған елдердегі Үшінші секторды өзгерту үрдістері 
мен АҚ біздің елде дамуына қатысты сараптамалық пікірлер - осы саладағы ахуал-
ды тұрақты кешенді талдау негізінде және шетелдік тәжірибенің үздік тәжірибелерін 
ескере отырып, Қазақстанда азаматтық бастамаларды және үкіметтік емес ұйымдарды 
қолдау және дамыту инфрақұрылымын құру бойынша іс-қимылдарды жүйелендірудің 
аса қажет екендігін көрсетеді.

Бұл міндеттерді іске асыру үшін Қазақстанның барлық өңірлерінде және барлық 
деңгейлерде (республикалық – облыстық – қалалық – ауылдық) Азаматтық орталықтар 
желісін дамыту және кеңейту ерекше өзекті болып табылады. Дәл осы Азаматтық орта-
лық аумақта ҮЕҰ-ның серпінді, тұрақты дамуы, азаматтық белсенділердің позицияла-
рының пайда болуы мен нығаюы, өзекті әлеуметтік мәселелер, азаматтардың құқықта-
рын қорғау және іске асыру, тұрғындардың өзін-өзі ұйымдастыру және т. б. мәселелері 
бойынша өркениетті диалогқа қатысу және жүргізу мәдениетін арттыру үшін өсу нүк-
тесі мен драйверге айналуы  және солай болуы тиіс.

Бүгінгі таңда Қазақстанда ҮЕҰ адам өмірінің түрлі салаларындағы азаматтық 
құқықтар мен бостандықтарды қорғауда белгілі рөл атқарады. Дегенмен, жекелеген 
сарапшылардың пікірлері бойынша, осы қоғамдық институттар жұмысының сапалық 
және сандық көрсеткіштері демократиялық дамыған елдерде қолданылатын стандарт-
тар мен қағидаттардан мүлде басқа. Бұдан басқа, біздің елдегі ҮЕҰ-ды бұрынғысынша 
халықтың басым тобы білмейді және оларды пайдалы ақпарат қызмет көздері, мүдде-
лерді қорғаудағы және проблемаларды шешудегі көмекшілер ретінде әлі де қабылда-
майды. Соңғы 1,5 жылда арттарында айтарлықтай үкіметтік емес ұйымдары жоқ аза-
маттық белсенділердің әсер ету үрдісі байқалады, алайда олардың салмағы мен халық 
арасындағы әсері жалпы алғандағы ҮЕҰ-ға қарағанда біршама жоғары. Сонымен қатар, 
Қазақстандағы Үшінші сектордың барлық қолданыстағы инфрақұрылымдық қолдауы, 
негізінен, оның институттарының бірі ретінде ҮЕҰ-ға бағытталған. Бұл теңгерімсіздік 
жоғарыда көрсетілген себептердің салдары болып табылады: халықтың қатысу мәде-
ниетінің төмендігі, азаматтық белсенділердің әлсіз қолдауы, азаматтық бастамаларды 
қолдау механизмдерінің кіші спектрі және т.б.. Осы себептерді жоюдың және белгілен-
ген проблемаларды шешудің маңызды және пәрменді құралдарының бірі Азаматтық 
орталықтарды дамыту болып табылады.

Айта кету керек, бұл жерде мәселе ҮЕҰ-ны дамыту бойынша кешенді қызмет көр-
сететін орталықтар туралы ғана емес, атап айтқанда, өз жұмысында аумақта, оның 
ішінде ҮЕҰ-ны ұйымдастырушылық дамытудан басқа, жүйелі негізде келесі функция-
ларды орындайтын азаматтық орталықтар туралы:

• Үшінші сектордың ақпараттық кеңістігін, ҮЕҰ танымалдығын, белсенділерді 
және т.б. қалыптастыру;

• аумақтың немесе қоғамдастықтың әлеуметтік мәселелері бойынша сараптама 
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және ақпараттық қызметтер, әлеуметтік технологияларды әзірлеу және тара-
ту, әлеуметте жұмыстың жаңа нысандары мен әдістерін енгізу, халықтың көп 
бөлігі үшін белсенді азаматтық ұстанымды көрсету арқылы «мүмкіндіктер те-
резесін» кеңейту;

• билік органдарының, бизнестің бағдарламаларына, жобаларына қоғамдық 
сараптама жасау, мүдделерді жақындастыруды қамтамасыз ету, тәуекелдер 
мен шығындарды азайту қажеттіліктерін талдау және нысаналы топпен – осы 
бастамалар мүдделерін қозғайтын халықтың әртүрлі санаттарымен жанама 
жұмыс жасау арқылы қамтамасыз ету;

• маңызды ортамен және мүдделі тараптармен жұмыс істеу (билік, бизнес, БАҚ, 
қоғамдастық) арқылы азаматтық қоғамның түрлі институттарын дамыту үшін 
қолайлы орта қалыптастыру, сектораралық әріптестікті дамыту3.

Көптеген әлеуметтік проблемалардың, сондай-ақ билік органдары мен азаматтық 
белсенділердің, АҚ институттарының өзара қарым-қатынастарындағы даулы жағдай-
лардың себебі әлеуметтік капиталды жинақтау деңгейінің төмендігі болып табылады. 
Үшінші секторды дамыту саласындағы ірі зерттеулердің көпшілігі (Лестер Саламон, 
Азаматтық қоғамды зерттеу орталығының жетекшісі, Джонс Хопкинс университетінің 
профессоры, Теда Скочпол, американдық әлеуметтанушы, саясаттанушы, АҚШ Ұлттық 
Ғылым академиясының мүшесі және т.б.) бүгінгі таңда азаматтық қоғам демократи-
ялық, саяси құрылым мен экономикалық әл-ауқаттың негізін құрайтын әлеуметтік 
капиталды жинақтау көзі болып табылатынын мойындайды. Азаматтық орталықтар 
жоғарыда көрсетілген функцияларды толық көлемде орындай отырып, аумақта әлеу-
меттік капиталды жинақтаудың катализаторы болады, бұл өз кезегінде әлеуметтік ка-
питалдың негізгі компоненттері: сенім (тұлғааралық және институционалдық), қатысу, 
азаматтық сәйкестік және төзімділік бойынша көрсеткіштерді арттыруға әсер етеді.

Сонымен, жоғарыда келтірілген дәлелдер Қазақстандағы Азаматтық орталықтар 
желісін дамытудың өзектілігі мен мақсаттылығын растайды. Бұдан әрі осы Стратегия-
ны іске асыруға арналған факторлар тұрғысынан қазіргі саяси және құқықтық алаңды 
талдаймыз.

«Азаматтық ресурстық орталықтар» түсінігі нормативтік-құқықтық актілерде, 
нақтырақ айтқанда, «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы» (бұ-
даны әрі – Стандарт) Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 
15 тамыздағы № 19 бұйрығында келтірілген.

Стандартқа сәйкес, азаматтық (ресурстық) орталық – бұл жеке және заңды тұлға-
ларға әртүрлі ресурстар мен қызметтердің түрлерін ұсынатын көп салалы сервистік 
ұйым.

«Азаматтық ресурстық орталықтар» ұғымы «Рухани жаңғыру» бағдарламасында, 
«Туған Жер» бағытында, «Атамекен» кіші бағдарламасында көрініс тапқан. «Атамекен» 
кіші бағдарламасының мақсаты бәсекеге қабілеттілікке, әрбір қазақстандықтың, жер-
гілікті қоғамдастықтардың прагматизміне және жалпы қоғамның эволюциялық да-
муына бағытталған халықтың азаматтық жауапкершілігі мен әлеуметтік белсенділігін 
арттыру болып табылады. Осы кіші бағдарлама туралы толық ақпарат 1-қосымшада 
берілген.

АРО ұғымын тікелей бекітуден басқа, АРО желісін дамытуға арналған алаң құра-
тын түрлі бастамалардың қолайлы сипатын да атап өту маңызды. Атап айтқанда, мәсе-
ле келесі жобалар мен бағдарламалар туралы болып отыр.

  Президенттің «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
3 Малицкая Е.П., Решта И.В., Панин П.С. материалдары бойынша. Рекомендации по оценке и раз-
витию Ресурсных центров. НП «ИнА-Центр», Новосибирск қ., 2018
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өркендеуінің негізі» атты Жолдауында, Қ.К. Тоқаев осы АРО дамыту стратегия-
сын іске асыру үшін оңтайлы ортаны жасайтын бірқатар маңызды міндеттерді 
атап өтті: 

• «Біздің ортақ міндетіміз – азаматтардың барлық сындарлы сауалдарына 
жедел және тиімді жауап беретін «Еститін мемлекеттің» стратегиясын іске 
асыру. Тек билік пен қоғамның тұрақты диалогы арқылы ғана қазіргі гео-
саясаттың контекстіне енгізілген үйлесімді мемлекет құруға болады. Сон-
дықтан азаматтық қоғамды қолдау және нығайту, оны шешу мақсатында 
неғұрлым өзекті жалпымемлекеттік міндеттерді талқылауға тарту қажет».

• «Біздің қоғамды толғандыратын негізгі мәселелер көшелерде емес, тек 
Парламентте және азаматтық диалог шеңберінде талқылануы және өз 
шешімін табуы тиіс».

• «Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың қажеттіліктеріне жедел ден 
қою мемлекеттік органдар қызметіндені басты басымдықтары болып та-
былады».

• «2020 жыл «Еріктілер жылы» деп жарияланды. Өзекті міндет –азаматтар-
дың, әсіресе жастардың, студенттер мен оқушылардың ерікті қызметке 
қатысуын кеңейту, оларға белсенді өмірлік ұстаным дағдыларын қалып-
тастыру. Бұл азаматтық қоғамды нығайту жөніндегі біздің жұмысымыздың 
маңызды бөлігі.

 БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ)

Тұрақты даму мақсаттары 2015 жылы БҰҰ Бас сессиясында қа-
былданды. Жалпы алғанда, ТМД-лар болашақ халықаралық қарым-қатынасқа ар-
налған мақсаттардың жиынтығы. Қорытынды құжат «Біздің әлемді түрлендіру: 2030 
жылға дейінгі тұрақты даму саласындағы күн тәртібі» 17 жаһандық мақсаттар мен 169 
тиісті міндеттерді қамтиды.

Барлық 17 ТМД-лардың іске асыру адамның, азаматтық қоғамның қажеттіліктері 
мен құқықтарына бағытталған. АРО 17 мақатты «Тұрақты даму мақсатындағы әріпте-
стік» іске асырады. 17-ші мақсатқа қол жеткізу үкімет, жеке бизнес және азаматтық 
қоғам арасындағы жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде әріптестік қатына-
старды реттемей мүмкін емес.

 Дүниежүзілік экономикалық форум

Дүниежүзілік экономикалық форумның 2013 жылғы «Азаматтық 
қоғамның болашағы» баяндамасында жарияланған болжамына сәй-
кес, халықтың мемлекеттік мекемелерге және ірі корпорацияларға де-
ген сенім деңгейі мен азаматтық қоғам институттарының халықтың са-
на-сезіміне әсер ету деңгейі арасындағы айырмашылық та ұлғаюда. 

 Астана экономикалық форумы 

2018 жылы Астана экономикалық форумы аясында азаматтық 
қоғамды дамыту мәселелеріне арналған жеке сессия өтті. Аталған фак-
ті АРО тұлғасындағы коммерциялық емес ұйымдарды, саясатты, ең ал-
дымен әлеуметтік және азаматтардың құқықтарын қорғау саласындағы 
саясатты талқылауға және қалыптастыруға енгізудің кепілі болып табы-
лады.
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 Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
(ЭЫДҰ)

Қазақстан Халықаралық инвестициялар және көп ұлтты кәсіпорындар бойын-
ша ЭЫДҰ Декларациясына қосылған 48-ші ел және ЭЫДҰ Инвестициялар комитетінің 
қауымдастырылған мүшесі болды. Декларацияға қосылу және ЭЫДҰ Инвестициялар 
жөніндегі комитетіне кіру Қазақстанның халықаралық инвестициялар үшін әділ және 
ашық ортаны қамтамасыз етуге ұмтылысын, сондай-ақ экономикалық, әлеуметтік про-
греске және қоршаған ортаны қорғауға оң үлесін ынталандыратын инвестицияларды 
көтермелеуге дайындығын куәландырады. Қазіргі уақытта Қазақстан ЭЫДҰ стандарт-
тарын белсенді енгізуде, оның бірі дамыған күшті азаматтық қоғам болып табылады. 
ЭЫДҰ-ның 27 елінде, ҮЕҰ сенім білдірген халықтың арасында ең сенімді мекеме болып 
табылады.

 Қоғамдық кеңетерді (ҚК) құру және қызметі

Қоғамдық кеңестердің маңызды рөлі мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы 
өзара қарым-қатынасты құру. Қоғамдық кеңестер азаматтық қоғамның мемлекеттік 
басқаруға қатысу құралдарының бірі болып табылады. Бүгінгі күні республикада 229 
ӨК, оның ішінде 16 республикалық деңгейде, 16 – облыс деңгейінде, Астана және Ал-
маты қалалары деңгейінде, 197 – қалалар мен аудандарда құрылған. Өңірлік қоғамдық 
кеңестердің сапалық құрамы келесідей: ҮЕҰ өкілдері – 20,6%, бизнес-қоғамдастық – 
9,2%, саяси партиялар – 6,6%, кәсіподақтар – 4,6%, бюджеттік ұйымдар – 8,7%, мәсли-
хаттар – 7,7 қоғам қайраткерлері – 7,3%.

 «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы

«Рухани Жаңғыру» - барлық қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен 
жаһандану сын-қатерлерін ескере отырып, қазақстандықтардың ру-
хани құндылықтарын жаңғыртуға бағытталған Мемлекет Басшысы-
ның бағдарламалық мақаласы. Мақала қоғамдық сананы жаңғырту-
дың, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамытудың, ұлттық бірегейлікті сақтаудың, 
азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын насихаттаудың маңыздылығын атап 
көрсетеді. Бұл қасиеттер қазіргі заманғы қазақстандықтың негізгі бағдарына айналуы 
тиіс. Азаматтық сектордың желісі осы процестерді ынталандыру және оларды тиісті 
мазмұнмен толықтыру үшін барлық қажетті ресурстар мен иінтіректер бар. 

 Мемлекеттік жүйені реформалау, мемлекеттік қызметтерді бәсекелестік 
ортаға беру

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында бірқатар мемлекеттік қызметтерді бәсеке-
лестік ортаға беру қарастырылған. 97-қадам – өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі 
басқаруды дамыту арқылы азаматтардың шешім қабылдау процесіне қатысу мүмкінді-
гін кеңейту. Осы қадамның мақсаты азаматтардың шешімдер қабылдау процесіне қа-
тысу мүмкіндігін кеңейту және мемлекеттік функцияларды ҮЕҰ-ға, ең алдымен, ақпа-
раттық, түсіндіру, әлеуметтік сипаттағы басқа да қызметтерді беру арқылы мемлекеттік 
басқару жүйесін жетілдіру болып табылады. «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 97-қа-
дамын іске асыру шеңберінде бәсекелес ортаға тән емес және артық функцияларды 
беру есебінен жинақы үкіметті қалыптастыру Стратегиясы әзірленді. Бұл азаматтарға 
өзін-өзі реттейтін ұйымдар арқылы шешім қабылдауға, талқылау мәселелеріне қаты-
суға мүмкіндік береді. 200-ден астам мемлекеттік функциялар ҮЕҰ берілетін болады.
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 МӘТ, мемлекеттік гранттар және мемлекеттік сыйақылар  

Қазақстанда «Қазақстан Республикасындағы мемле-
кеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға ар-
налған гранттар мен сыйлықтар туралы» ҚР Заңы қабыл-
данды, оның шеңберінде ҮЕҰ мемлекеттік органдардың 
тапсырысы бойынша бюджет қаражаты есебінен жұмыстар мен қызметтерді орында-
уға мүмкіндігі бар. МӘТ, гранттар, сыйлықтар және мемлекеттік сатып алулар сияқты 
қаржы құралдары арқылы бюджет қаражаты есебінен үкіметтік емес ұйымдар орын-
дайтын әлеуметтік саладағы міндеттерді шешуге бағытталған әлеуметтік бағдарлама-
лар, әлеуметтік жобалар іске асырылуда.

 «Ашық Үкімет серіктестігі» (Open Government Partnership, OGP)

«Ашық үкімет» серіктестігі — бұл мемлекеттік басқару жүйесін жақ-
сартуға бағытталған халықаралық бастама. Қозғалысқа қосылудың арқа-
сында айқын, тиімді және есеп беретін Үкіметті құру үшін алғышарттар 
жасалатын болады, ол азаматтардың үміттеріне ден қоятын және оларға 
сәйкес әрекет ететін болады.

Бұдан әрі 2019 жылғы қыркүйек-қараша аралығында ҚР АҚДМ қолдауымен «АБҚО» 
мемлекеттік гранты бойынша «Республикалық азаматтық орталығының жұмысын ұй-
ымдастыру» жобасы аясында «КАМЕДА» ҚҚ әзіреген Қазақстандағы азаматтық ресур-
стық орталықтардың бүгінгі жағдайына қысқаша шолуды ұсынамыз. Зерттеу Қазақстан-
ның 15 өңірін, оның ішінде 3 Республикалық маңызы бар қаланы қамтыды. Азаматтық 
ресурстық орталықтардың 22 өкіліне сауалнама жүргізілді. Зерттеудің мақсаты: жұмыс 
істеп тұрған азаматтық орталықтардың әлеуетін бағалау, өз қызметін тиімді жүзеге 
асыру үшін қажетті олардың қажеттіліктерін анықтау.

Сауалнама нәтижесі бойынша келесілерді атап өтуге болады:
Қызмет мерзімі бойынша 22 ұйымның 13 (59,1%) 10 жылдан астам жұмыс істейді. 

4 ұйым бойынша 3 жастан 5 жасқа дейін (18,2%) және 5 жастан 10 жасқа дейін (18,2%) 
жұмыс істейді. Бір ұйым ғана құрылған.

АО РЕТІНДЕГІ СІЗДІҢ ҰЙЫМНЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

18,2 18,2

  2019 жылы құрылған
  1 жылдан 3 жылға дейін
  3-тен 5 жылға дейін
  5-тен 10 жылға дейін
  10 жылдан аса

27,3

27,3

9,2

АО қатысушылардың көпшілігі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен грант-
тар, оның ішінде халықаралық гранттар арқылы қаржыландырылады. Краудфандинг 
принципі бойынша, құрылтайшылардан қаржыландыру, сондай-ақ сыйлықтар қаржы-
ның сирек көздері болып табылады.
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ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗІН БЕЛГІЛЕҢІЗ

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 68,2

Халықаралық грант 31,8

Мемлекеттік грант 68,2

Сыйақылар 13,6

Құрылтайшылардан түсетін жарналар 13,6

Елбасының Бірінші Президент қоры 4,5

Қаржыландыру жоқ 4,5

27,3Краудфандинг (қоғамдық қаржыландыру, жеке/
физикалық тұлғалардың ерікті жарналары)

* Сомасы 100% - ға тең емес, себебі респонденттер жауаптың бірнеше нұсқаларын атап өткен.

Сондай-ақ, барлығының (4,5%) кез келген қаржыландыру түрін алуға мүмкіндігі 
жоқ. Қаржыландыру сомасы орта есеппен 5 000 000 тг. 30 000 000 теңгеге дейін. жылы-
на. Қаржыландыру мерзімі көбінесе 1 жылға дейін, әсіресе мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысқа қатысты. Қаржыландыру көздерінің ешқайсысы 3 жылдан аспайды. Бар-
лық азаматтық орталықтардың қысқа мерзімді түрде де қаржыландыру мүмкіндігі жоқ. 
Бұл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен гранттар бойынша конкурстарға қатысу-
дың шектеулерін білдіреді.

МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, ГРАНТТАРДЫ, АҚЫЛЫ ҚЫЗ-
МЕТТЕРДІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДОНОРЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА, ЖЫЛ САЙ-
ЫНҒЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЛЕМІ (ОРТА ЕСЕППЕН).

 

Жауап нұқсалар Саны Проценттері

500 000 теңгеге дейін 1 4,5 

500 001-ден 1 000 000 теңгеге дейін 2 9,1 

1 000 001-ден 5 000 000 теңгеге дейін 3 13,6 

5 000 0001-ден 10 000 000 теңгеге дейін 4 18,2 

10 000 001-ден15 000 000 теңгеге дейін 4 18,2 

15 000 001-ден 20 000 000 теңгеге дейін 3 13,6 

20 000 001-ден до 25 000 000 теңгеге дейін - - 

25 000 001-ден 30 000 000 теңгеге дейін 4 18,2 

Қаржыландыру жоқ 1 4,6 

Барлығы 22 100,0

Сұрақтар блоктарының бірі азаматтық орталықтардың қажеттіліктеріне арналды.

Азаматтық орталықтардың қажеттіліктері білікті қызметкерлер мен жобалар са-
нының ұлғаюынан байқалады. Қажетті нормативтік құжаттар іс жүзінде қатысатын 
азаматтық орталықтардың жартысында бар. Ал портфолио тек үш ұйымда ғана бар. 
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Барлық АО өздерінің клиенттері олардың жұмысына және жобалар мен қызметтердің 
тиімділігіне қанағаттанатынына сенімді. Ұйым стратегиясын құру және қызметкер-
лердің біліктілігін арттыру, сондай-ақ қызметкерлердің жұмысын бағалау және уәждеу 
жүйесі әлсіз буын болып табылады.

Ұйымның ресурстары мен тәжірибесі, жеке әдістемелік әзірлемелері, брошюра-
лардың 90,9% - ы бар, үш немесе одан да көп жобаны бір мезгілде басқару тәжірибесі 
де 90,9% - ы бар. 59,1% - 13 ұйымның өз кеңсесі жоқ.

Өлшемдердің орташа бағалары

8,64Клиенттердің ... жұмысына/жобаларына қанағаттануы
8,27... ұсынатын жобалар мен қызметтердің тиімділігі

... арналған материалдық-техникалық базаның болуы
Жабаны және қызметтерді басқару, әкімшілендіру

Жобаларды және ... мониторингілеу және бағалау жүйесінің болуы
... үшін материалдық-техникалық жабдықтау

Қаржыларды басқару жүйесі, фандрайзинг
Материалдық-техникалық базасы бар жағдай

Ұйымды дамытудың стратегиялық жобасы
Позициялау, ұйымның стратегиясын құру

Ұйымның PR-стратегиясы (коммуникация, СММ)
Біліктілікті арттырудың әзірленген жүйесі

Жұмысты бағалау және уәждемелеудің тиімді жүйесі

7,77
7,64

7,41
7,32

7,18
7

6,86
6,68

6,41
5,77

5,5

7-ден 13-ке дейін ұйым лауазымдық нұсқаулықтар, есеп саясаты, АО туралы ереже, 
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу және оларды есепке алу тәртібі 
туралы ереже сияқты маңызды аспектілерді ескермейді.

СІЗДІҢ ҰЙЫМЫҢЫЗДА АТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ БАР/ЖАСАЛҒАН?

Өзінің жеке әдістемелік әзірлемелері, брошюралары 90,9 9,1

Тренинг өткізуге арналған жеке орынжай 36,4 63,6

Жеке орынжайы/кеңсесі 40,9 59,1

Азаматтық орталық туралы Ереже 40,9 59,1

40,9 59,1Ұйымның қызметі туралы жыл сайынғы есебі, ұйымның 
сайтына немесе басқа орынға орналастыру

54,5 45,5АО көрсеткіштерін қоса алғанда, ұйымның қызмет-
терінің негізгі көрсеткіштері

68,2 31,8
АО жобаларында жұмыс істейтін, еріктілерді қоа алғанда, 

барлық қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары

54,5 45,5Сыртқы басқару органы туралы Ереже 
(Қамқоршылық кеңесі және т.б.)

45,5 54,5Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді алу және олар-
ды есепке қою тәртібі туралы қағидалар  

45,5 54,5Есептік саясат, оның ішінде бухгалтерлік есеп 
процедурасы

90,9 9,1Бір уақытта үш немесе одан да көп жобаларды басқару 
тәжірибесі

13,6 86,4Ұйымның портфолиосы (үйым, қызметтері, тәжірибесі, база-
лық және негізгі құзыреттіліктері туралы мәліметтер)

Ия Жоқ
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Азаматтық қоғамды дамыту стратегиясының тұжырымдамасында (29.10.2019 ж. 
нұсқасы), «Шешімдер қабылдау процесіне және мемлекеттік істерді басқаруға аза-
маттық қоғам институттары мен қатысу деңгейін арттыру» деген 3-міндетте, «ҮЕҰ кәсі-
билендіру» деген кіші бөлімде азаматтық ресурстық орталықтардың қызметін 
бағалау жөніндегі KPI енгізу жоспарлануда. KPI пилоттық бағалау үшін қажеттіліктерді 
бағалау шеңберінде пилоттық бағалау үшін АРО-ның негізгі құзыреті анықталды. Құ-
зыреттілікке қатысты қажеттіліктерді бағалау менеджменті мен қызмет сапасы жоғары 
бағаланған аспектілер екенін көрсетті.

Сонымен қатар, АО басшылары бюджеттік жоспарды, КЕҰ бағалау және аудит 
жүйесін құру және КЕҰ үшін бизнес құралдарды құру дағдыларына сенімді емес. Қыз-
меткерлерге қатысты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та алға жылжыту, қаржыландыруды 
тарту, өнімді немесе қызметті әзірлеу және тестілеу нашар аспектілер болып табыла-
ды. Сондай-ақ, Азаматтық орталықтар шақырылған жаттықтырушылар мен өз бетінше 
тренингтер өткізеді.

Азаматтық орталықтар азаматтық орталықтарды құру, KPI мониторингілеу және 
бағалау үшін бірнеше маңызды аспектілерді бөлді. Бірінші кезекте, бұл АО қаржылан-
дыру мерзімін 3 жылға дейін ұлғайту. Бұл туралы жауап бергендердің 9% - ы айта-
ды. Басқа орталықтармен өзара іс-қимыл жасау, тәжірибе алмасу мүмкіндігі даму үшін 
маңызды болып табылады. Бұдан басқа, қызметтерді сапалы ұсыну үшін қаржыланды-
руды бірнеше есе ұлғайту қажеттігі атап өтілді. Бірнеше рет қызметкерлерді тұрақты 
негізде тренингтер өткізу арқылы оқыту бірнеше рет қайталанып айтылды.

Сондай-ақ, Азаматтық орталықтар Азаматтық орталықтарды дамытудың бірыңғай 
стратегиясын, бүкіл республика бойынша бірыңғай деректер базасын әзірлеу қажет-
тігін айтты. Сондай-ақ білікті мамандар (менеджерлер, СММ/PR-мамандар, IT-маман-
дар) қатарынан штаттағы адам ресурсын ұлғайту маңызды болып табылады.

Азаматтық орталықты ресми БАҚ арналарында тұрақты негізде кәсіби PR-жылжы-
ту (жарнамалау).

Сонымен қатар, азаматтық орталықтар секторы сапаны дамыту мен арттыруды 
талап ететінін ата өту керек. Азаматтық орталықтардың көпшілігі клиенттерінің өз-
дерінің жұмысына қанағаттанады деп айтуына қарамастан, азаматтық орталықтар-
дың өз құзыреттерін жақсарту және біліктілігін арттыру үшін жеткілікті уәждемесі жоқ. 
Бұл жердегі тағы бір шектеу - қаржыландырудың жеткіліксіздігі, 3 жылдан аспайтын 
қысқа уақыт аралығы, ол уақыт ішінде азаматтық орталықтар  құзырет тұрғысынан да, 
материалдық-техникалық жарақтандыру тұрғысынан да даму мүмкіндігінің жоқтығы. 
Қызметкерлердің біліктілігін арттыру мүмкіндігінің болмауы орталықтар жұмысының 
тиімділігі мен сапасын төмендетеді, сондай-ақ орталықтардың уәжделеу атмосфера-
сын төмендетеді. БАҚ-пен өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі азаматтық орталықтарды 
қоғамнан оқшаулайды, көп жағдайда қоғам азаматтық орталықтардың бар екендігі ту-
ралы ешнәрсе білмейді. Осылайша,  азаматтық орталықтар менеджментті жақсарту-
ды және ұйымның стратегиясын нақты көру үшін нормативтік құжаттарды әзірлеуді 
қажет етеді. Ұйымның портфолиосын құру, әлеуметтік желілерде алға жылжыту және 
есептілік қоғаммен жақсы байланыс орнатуды қамтамасыз етуге ықпал етеді. Қаржы-
ландыру мерзімдерін арттыру азаматтық орталықтарға жұмысының тиімділігін артты-
руға және жобаларды іске асыру үшін материалдық-техникалық базасын жақсартуына 
көмектеседі. Бұдан басқа, қызметкерлердің біліктілігін арттыру - азаматтық белсен-
ділікті арттыру және бюрократиялық рәсімдерді жеңілдету мақсатында «бір терезе» 
қағидаты бойынша тиімді консультациялар ұсынуға мүмкіндік береді. 

Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша келесі қорытындылар мен ұсыныстар-
ды тұжырымдауға болады.
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Жақсарту мен қайта қарауды талап ететін Тараптарға келесілерді жатқы-
зуға болады:

 Нормативтік құқықтық база

Коммерциялық емес ұйымдардың жұмысын реттейтін Қазақстанның заңнамасы 
ТМД-дағы неғұрлым либералды болып табылады. Сонымен қатар, ол коллизия мен 
кемшіліктерге толы. Мәселен, қазіргі таңда қолданыстағы және жұмыс істеп тұрған 
Азаматтық ресурстық орталықтардың ресурстық орталықтар сияқты заңнамалық не-
гізі жоқ. Заңнамада «Азаматтық (ресурстық) орталық» ұғымы жоқ. Сонымен қатар, 
«Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы №19  бұйрығында «Азамат-
тық (ресурстық) орталықтар» ұғымы бар, алайда бұл терминге анықтама берілмеген. 
Осыған байланысты коммерциялық емес ұйымдардың қызметі саласындағы термино-
логияға стратегиялық тәсілдерді келісу қажет.

2018 жылғы жағдай бойынша республика бойынша тіркелген ҮЕҰ-дың үштен бір 
бөлігі жұмыс істемейді. Бұл ұйымдар жою рәсімдерінің күрделілігіне байланысты та-
сталып, ресми түрде жойылмаған. Жою рәсімдерін оңайлату қажет.

 Қаржылық жағдайы 

Жүйелі жобаларды іске асыру және мемлекеттік органдармен жүйелі тиімді өзара 
іс-қимыл жасау үшін көптеген АРО әлеуетінің жеткіліксіздігі ҮЕҰ-ды бұлжытпай ком-
мерцияландыруға алып келеді. АРО басым көпшілігінде (сұралғандардың 56,6% - ы) 
меншікті жылжымалы (автокөлік, акциялар, ЖШС үлесі) және жылжымайтын мүлкі (ғи-
марат, кеңсе) жоқ. Бұдан бұрын АРО шетелдік донорлардан гранттарды орындау есебі-
нен өзінің материалдық-техникалық базасын жақсартып отырған болатын. Бірақ, 2006 
жылы БҰҰ Қазақстанды табыс деңгейі орташадан жоғары елдер санатына жатқызуына 
байланысты, мұндай халықаралық гранттар саны айтарлықтай азайған.

Бүгінгі таңда мемлекеттік гранттар мен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар 
бойынша жұмыстарды орындаудан түсетін түсімдер орта деңгейдегі АРО үшін негіз-
гі, ал кейбір АРО үшін табыстың жалғыз көзі болып табылады (орта есеппен бір ҮЕҰ 
жылына 3-4 жоба). Мұндай нысанда қаржыландыру ұзақ мерзімді институционалдық 
тұрақтылықсыз тұтынушылық-бағдарлы сипатқа ие. Дамыған және кәсіби АРО өзінің 
институционалдық және ұйымдық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ақылы қызмет 
көрсетуге шоғырланады.

Азаматтық ресурстық орталықтардың қызметі үшін орынжай бөлу мәселесі жеке 
мәселе болып табылады: өңірлер бойынша жағдайлар әртүрлі. Азаматтық ресурстық 
орталықтар «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын іске асырудың бір бөлігі бо-
лып табылады және идеологиялық жұмыстың бір бөлігі АРО иығына жатады. 2018 жыл-
дың тамыз айында мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттары қабылданды, оның 
ішінде ресурстық орталықтардың қызметі бойынша да, алайда көптеген өңірлерде 
жағдай әлі күнге дейін еш өзгермеген.

«Субсидиялар» қосымша қаржы құралын енгізу ахуалдан шығудың бір жолы бола 
алар еді, ол АРО-ға жүйелі және ырғақты қаржыландыруды көздейтін немесе міндет-
ті түрде аттестаттай отырып, ұзақ мерзімді жобалар режимінде АРО-ны тікелей (кон-
курсқа түсірмей) қаржыландыру тетігін пысықтайтын болар еді. Осыған байланысты, 
мемлекеттік гранттар мен МӘТ қаржыландыру сомасы тәртібін, нормативтік құқықтық 
базаға «субсидиялар» ұғымын және оны іске асыру тетігін енгізуді қайта қарау қажет.
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 АРО салық салу

Қазақстан Республикасының Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңнамасына 
сәйкес, АРО - ҮЕҰ ретінде кәсіпкерлік қызметпен айналысуға және көрсетілетін қызмет-
терден кіріс алуға құқығы жоқ. Сонымен қатар, Қазақстанның салық заңнамасы ҮЕҰ-ны 
кәсіпкерлік субъектілерінің корпоративтік салық салу бөлігінде теңестірген. Осыған 
байланысты, салық заңнамасына ҮЕҰ-ға корпоративтік салық салу ставкасын жою не-
месе төмендету бөлігінде өзгерістер енгізу қажет.

 Ауылдық АРО тұрақтылығы

Бүгінгі күні, ҮЕҰ қалаларда шоғырлануы жоғары, ал аудандар мен ауылдар дең-
гейінде өте төмен. Өкінішке орай, бұл бағыттағы жағдайдың таяу жылдары түбегей-
лі өзгеретіндігіне ерекше алғышарттар жоқ. Ішкі көші-қон процестері, урбанизация, 
ірі қалаларда даму үшін мүмкіндіктердің шоғырлануы және басқа да факторлар, осы 
мәселеге әсер етудің қолданыстағы ресурстары мен тетіктері кезінде өзгерістер бол-
майтынын көрсетеді. Осының салдарынан ауылдық АРО-ны ұйымдастыру-институци-
оналдық дамыту және қаржыландыру мәселесі аса өткір тұр. Бұл ретте, АРО-ның бұл 
деңгейі азаматтық қоғамның толыққанды дамуы үшін өте маңызды. Қазіргі уақытта 
мемлекеттік саясат өңірлерді дамытуға бағытталған. Заңдар, Мемлекеттік бағдарла-
малар, жол карталары қабылдануда. Сонымен қатар, ауылдық АРО-ға қалалық және 
республикалық АРО-мен салыстырғанда объективті себептерге байланысты МӘТ-ті не-
месе мемлекеттік грантты алу әлдеқайда қиын: АРО қызметкерлерінің біліктілік дең-
гейінің төмендігі, интернеттің жоқтығы, тиісінше, өтінім беру үшін нашар ақпараттану 
және техникалық қиындықтар, аудандар деңгейінде жарияланатын жобалардың са-
нының аздығы, сондай-ақ аудандар деңгейінде МӘТ немесе гранттар үшін бөлінетін 
қаржыландыру көлемінің төмендігі. Осыған байланысты, ауылдық ҮЕҰ-ның сандық 
емес, сапалық өсуіне ықпал ету үшін осы мәселеге терең талдау жасап, тиісті шаралар 
әзірлеу қажет.

 Қазақстандық бизнеспен өзара әрекеттесуі

Гранттарды бөлетін қазақстандық компаниялардың үлесі өте аз. Негізінен, бизне-
сті қолдау бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі (бұдан әрі - КӘЖ) арқылы 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар, КӘЖ шеңберінде ірі бизнес-компаниялар компа-
нияның қатысу аймағындағы ҮЕҰ жобаларына қаражат бөледі. Стратегияны, басым-
дықтарды және қолдау бюджетін компания басшылығы айқындайды, ҮЕҰ осы процеске 
ықпал етуге мүмкіндігі жоқ. Бұл жағдайларда, ҮЕҰ көбінесе серіктес емес, сұраушылар 
болып табылады. Сондықтан, бизнеске төлеуге дайын болатын коммерциялық немесе 
әлеуметтік қызметтер спектрін ұсыну маңызды. Бизнес мүдделерін түсіну, әрбір ком-
панияның ерекшелігін, сондай-ақ өңірдің ерекшелігін ескеру қажет. Осыған байланы-
сты, ҮЕҰ-ның отандық бизнеспен өзара іс-қимылын орнату және дамыту аса маңызды. 

 АРО кадрлық потенциалы

Тұрақты қаржыландырудың болмауына байланысты, АРО-ның толық жинақталған 
штаты жоқ. Көптеген жағдайларда, (сұралған АРО-тың 66,7%), АРО-тағы тұрақты қыз-
меткерлер саны 1-4 адамды құрайды. Қалған қызметкерлер азаматтық-құқықтық си-
паттағы шарттар негізінде уақытша тартылады. Осыған орай, АРО кадрлық әлеуетін 
арттыру және орталық қызметкерлерінің біліктілігін үнемі арттыру жүйесін іске асыру 
маңызды мәселе болып табылады.

 Мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу және мемлекеттік қаржылан-
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дыруды алу

Соңғы екі онжылдықта мемлекет азаматтық қоғам институттарының дамуына 
белсенді түрде ықпал етуде. Мәселен, азаматтық сектор ұйымдары тарапынан жер-
гілікті билік органдарын институттандырылған бақылаудың маңыздылығы, мемле-
кеттік функцияларды қоғамдық секторға беру қажеттігі, сондай-ақ мемлекеттік және 
азаматтық секторлар арасындағы неғұрлым тығыз ынтымақтастықтың орындылығы 
танылады.

Осы мақсатта азаматтық қоғам институттары қызметінің негізгі мәселелерін көр-
сететін заңнамалық база құрылып, жетілдірілуде. Атап айтқанда, мемлекеттік орган-
дар мен азаматтық қоғам институттарының ынтымақтастық тетіктерін бекітетін заң 
жобалары әзірленіп, қабылданды, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік пен қайырым-
дылықты дамыту үшін құқықтық база қаланды, коммерциялық емес сектор ұйымдары 
үшін бухгалтерлік және қаржылық есептілікке өзгерістер енгізілді, секторды мемле-
кеттік қаржылық қолдау жүйесін – МӘТ, гранттар, сыйақылар дамыту құралдары жетіл-
дірілуде.

 Шетелдік қаржыландыру бойынша есептілік бойынша нормаларды қолдан

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төлемдер және төлем 
жүйелері мәселелері бойынша бірқатар талаптар өз күшіне енгізілді («Төлемдер және 
төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі № 12-VІ Қазақстан Республикасының 
Заңы). Осы Заң шеңберінде шетелдік қаржыландыру мониторингі енгізілді. Мұндай 
жаңалықтардың мақсаты – қаржыландыру мен шетелден алынған қаражатты пайда-
ланудың ашықтығын қамтамасыз ету. Бұдан басқа, қаржыландыру көлемі мен олардың 
көздері бүкіл жұртшылық пен азаматтар үшін ашық болады. 

 АРО мақсатты топтармен, халқпен жұмысын құру

АРО 25 жылдан астам уақыт бойы елеулі және тынымсыз жұмыс жүргізіп келеді. 
Алайда, қоғамның АРО және жалпы ҮЕҰ қызметі туралы ақпараттануы бұрынғысын-
ша төмен болып қалып отыр. ҮЕҰ-дың есеп берушілік мәселелерін ілгерілету ҮЕҰ-дың 
міндетті есептілігі (ҮЕҰ Деректер Базасы) туралы нормаларды қабылдауға алып келді, 
бірақ ҮЕҰ қызметі туралы ақпараттың ашық қолжетімділікте ұлғаюына әкелмеді. ҮЕҰ-
дың ерікті есеп беру мәселелері әзірше өз дамуын тапқан жоқ, өйткені бұл ҮЕҰ-дың 
осы құралды, сондай-ақ ерікті жария есептерді шығару үшін қосымша ресурстарды 
пайдалануда қосымша оқытуды талап етеді.

Сонымен қатар, АРО-ның жобаларын іске асыру кезінде халықтың түрлі санатта-
рымен өзара іс-қимыл жасайды. Кеңес беріп, мәселелерді шешуге көмек көрсете оты-
рып, АРО шешуді талап ететін өзекті әлеуметтік мәселелер туралы жақсы хабардар 
болады. Осыған байланысты, АРО мемлекеттік органдарға МӘТ тақырыбын және мем-
лекеттік гранттарды қалыптастыру кезінде баға жетпес көмек көрсете алады.

Талдау, бүгінгі күні АРО көрсететін қызметтер спектрінің өте кең екенін көрсетті. 
Төмендегі сызбада «КАМЕДА» ҚҚ базасындағы (Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стан-
дарты негізінде) республикалық АРО-да қызметтердің осы спектрін жүйелендірудің 
бір мысалы ұсынылған.
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КЕҰ ЗЕРТТЕУ-АНАЛИТИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕРІ

Зерттеу объектілері бойынша:
• Қоғамның және сарапшылардың 

ойын зерттеу
• Мониторинг және жобаларды/

бағдарламаларды бағалау
• Саланың/ объектінің даму 

үрдісін талдау
• Халықтың топтарының қажет-

тіліктерін бағалау
• Басқару жүйесінің тиімділігін 

бағалау
• Заңнамалық актілердің сарап-

тамасы
Зерттеу әдістері бойынша:
• Бақылау
• Сауалнама
• Фокус-топ
• Контент-талдау
• Ми шабуылы
• «Жасырын сатып алушы»
Талдаудың тереңдігі бойынша зерттеу
• Барлау
• Сипаттамалық
• Аналитикалық

КЕҰ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕРІ

Жұмыс түрлері бойынша:
• Іс-шараларды 

әкімшілендіру
• Іс-шараларға модера-

тор болу
Іс-шаралардың мақсаты бойынша:
• Ақпараттық-пікірталас
• Ойын-сауық және ойын
• Қайырымдылық және қаражат 

жинау бойынша іс-шаралар
• Спорттық
• Аралас іс-шараның формалары

КЕҰ КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Жеке кездесулер
• Сенім телефонын 

қоса алғанда, те-
лефон арқылы 
берілетін консультациялар

• Offline және Online-консульта-
циялар

• Бір реттік консультациялар
• Консальтингтік жоба
• Бейнесабақ
• Консультация беру: сараптама-

лық, процестік, оқыту

КЕҰ ОҚЫТУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Семинар
•  Тренинг
• Мастер
• Дәріс
• Вебинар
• Бейнесабақ
• Оқыту мек-

тебі

• Оқыту курсы
• Білім беру 

лагері
• Тағылымда-

ма

КЕҰ ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙ-
ЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕРІ

• Ресурстық
• Білім беру
• Консультациялық және 

о.і. қоғамдық қабылдау
• Келесі бағыттар бойынша әлеу-

меттік қызмет:
- оңалту және бейімдеу
- жұмысқа орналастыру
- бос уақытты ұйымдастыру
- қабілеттерді дамыту

КЕҰ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК 
ҚЫЗМЕТІ

Ақпараттық және PR-кампанияларды 
жүргізу
• БАҚ-пен жұмыс
• Web-ресурстарды құру және 

жылжыту, әлеуметтік желілер-
мен жұмыс

• Ақпараттық және презентаци-
ялық материалдар

• Ақпараттық-ағарту, PR-іс-шара-
лар

Әдістемелік материалдарды әзірлеу: 
модульдер, бағдарламалар, сцена-
рийлер, оқулықтар
Деректер базасын құру және  өзекті 
жағдайда ұстап тұру

КЕҰ
ҚЫЗМЕТТЕРІ

Қазіргі уақытта қазақстандық АРО екі модель бойынша жұмыс істейді: сараптама-
лық және менторлық. Сараптамалық модель – бұл зерттеу-талдау, консультациялық, 
ақпараттық, әдістемелік, оқыту қызметтері, ҮЕҰ қызметі, оның ішінде АРО саласында 
арнайы танымдарды талап ететін нақты құқықтық және ұйымдастырушылық мәселе-
лерді шешуде заңды және жеке тұлғаларға жәрдемдесу түрінде жүзеге асырылатын 
қызмет түрі. «ЗУБР»  ӘКҚ негізіндегі Азаматтық ресурстық орталық сараптамалық мо-
делінің классикалық үлгісі берілген. Менторлық модель – оқыту, кеңес беру және әді-
стемелік қолдау арқылы ҮЕҰ институционалдық дамуын ұйымдастыруға және нығай-
туға бағытталған қызмет түрі. АРО менторлық моделінің үлгісі ретінде – «Береке» 
қоғамдық бірлестігі.

Тарихи және заңды түрде АРО - ҮЕҰ түрінде құрылған және көбінесе АРО ретінде 
емес, ҮЕҰ ретінде әрекет етеді. Шынын айту керек, бүгінгі күні АРО-ның өзінен басқа 
адамдар белгілі бір жобаларды жүзеге асыратын ҮЕҰ мен АРО-ның арасындағы айыр-
машылықты бәрі түсіне бермейді. Осыған байланысты, барлық сыртқы қатынастарда 
АРО-ды жай ҮЕҰ ретінде қабылдайды. АРО-ның позициялау және танылу мәселелері 
– бұл республикалық және жергілікті деңгейде шешілуге тиісті бірінші кезектегі мәсе-
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лелер.
Мәселен, азаматтық ресурстық орталықтар жеке ҮЕҰ ретінде консультаци-

ялық-кеңестік органдардың, кеңестерді және т.б. құрамына кіреді. Осылайша, Қа-
зақстанда Қоғамдық кеңестер, әкімдіктер жанындағы ҮЕҰ-мен ынтымақтастық және 
өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестер, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жа-
нындағы ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесі, ведомствоаралық жұмыс 
топтары және т.б. сияқты консультациялық-кеңестік органдар құрылып, жұмыс істейді. 
Әрине, мемлекет азаматтық қоғамның өкілдік институттарын мемлекеттік билік жүй-
есіне, оның ішінде заңнамалық деңгейде саналы түрде енгізгені оң нәтиже болып та-
былады. Мәселен, тиімді жұмыс істеу және қоғамдық кеңестердің мәртебесін көтеру 
мақсатында 2015 жылы «Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңы қабылданды.

Бұл органдар өзекті әлеуметтік мәселелер талқыланатын және өз шешімін таба-
тын диалог алаңына айналуы тиіс болатын. Сонымен қатар, заң жүзінде белгіленген 
азаматтық қоғамның жекелеген институттарын қалыптастыру тәртібінің өзі олардың 
мемлекет пен азаматтар арасындағы байланыстардың пәрменді құралы ретінде қа-
лыптасуына ықпал етпейді. Шын мәнінде, консультациялық-кеңесші органдардың са-
палық құрамы осы қоғамдық институттардың түпкі мәнін көрсетпейді. Нәтижесінде, 
олардың қызметінің елеулі нәтижелері жоқ. Егер бұл органдардың сапалық құрамы 
ҮЕҰ арасында сайлау өткізу жолымен қалыптасса, жекелеген консультациялық-кеңесші 
органдардың жұмысы мен қабылданатын шешімдері анағұрлым нәтижелі және тиімді 
болар еді деп айтуға болады. Сарапшылар, өңірлік ҮЕҰ консультациялық-кеңесші ор-
гандардың жұмысына сыни баға беретіні таңқаларлық емес. Айта кету керек, мұндай 
органдардың қызметіне қалалар мен ауылдық аудандар деңгейінде ерекше назар ау-
дару қажет. Соңғы 3 жылдағы консультациялық-кеңесші органдардың жұмысындағы 
формализм салдарынан ҮЕҰ тарапынан осы органдарға сенімді қайтару туралы мәсе-
ле өзекті болып тұр, бұл мәселеде талқыланатын мәселелердің күн тәртібін бірлесіп 
қалыптастыру, сондай-ақ Консультациялық-кеңесші органдар шешімдерінің міндетті 
түрде орындалуын енгізу және бұл туралы жұртшылықты хабардар ету маңызды. Осы 
міндетті шешуде аймақтарда АРО-ның дамушы желісі маңызды рөлді атқара алады.

Қазіргі уақытта, ҮЕҰ арасында қызмет бағыттары: мүгедектермен, жастармен жұ-
мыс, гендерлік теңдік, экология және т.б. мәселелері бойынша бейресми бөлу қалып-
тасқандығын айта кету керек. Бұған қоса, жоғарыда көрсетілген объективті себептерге 
байланысты үкіметтік емес сектордың коммерцияландыруы жүріп жатыр (қаржылан-
дыру тапшылығы, материалдық-техникалық базаны күшейту). Нәтижесінде, МӘТ кон-
курстарына және АРО қызметін ұйымдастыру жөніндегі мемлекеттік гранттарға қызмет 
саласы АРО-ның функцияларынан алыс ҮЕҰ-лар жиі қатысады, демек, бұл ұйымдарда 
проблематикадан арнайы білімі жоқ, іске асырылып жатқан жобаны терең білмейтін, 
осы тақырыпқа маманданған ұйымдармен іс-әрекеттері үйлестірілмеген, түрлі жоба-
ларда қызмет қайталанатын ҮЕМ қатысады және соның салдарынан көрсетілетін қы-
зметтердің сапасы нашарлап, қызмет алушылардың қанағаттану деңгейі төмендейді. 
Белгілі тақырып бойынша жұмыс өтілі және тиісті тәжірибесі жоқ ҮЕҰ-дың АРО-ды ұй-
ымдастыру байқауында жеңіске жетуі де көп мәселелері туындатады. Осыған байла-
нысты, АРО (ҮЕҰ) қызметінің түрлері бойынша нақты салалық бөлуді және АРО мен 
мемлекеттік гранттарға конкурстарға қатысу үшін біліктілік сипаттамаларын енгізу қа-
жет. Осылайша, АРО-ның жұмыс істеуі мен дамуы бойынша міндеттерді сапалы жүзеге 
асыра алмайтын ҮЕҰ «сүзгіден өтпейді». Сонымен қатар, АРО ретінде дамуға ұмтыла-
тын ҮЕҰ осы бағыттағы әлеуетті біртіндеп, оның ішінде осы қызметті бюджеттік қаржы-
ландыруға үміткер болады. Осылайша, бұл үкіметтік емес секторды одан әрі кәсіби-
лендіру мен мамандандыруға алғышарттарды құрады.
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Жоғарыда айтылғандардың барлығын назарға ала отырып, Қазақстанда АРО 
желісін қалыптастыру процесінің негізгі күшті және әлсіз жақтарын және бүгінгі күні 
қолда бар мүмкіндіктер мен тәуекелдерді белгілейміз.

Күшті жақтары Әлсіз жақтары

• Қазақстанның бірқатар ірі ҮЕҰ 15 жылдан 20 
жылға дейін АРО ретінде жұмыс тәжірибесі бар 
және құжатталған үздік тәжірибелердің көзі бо-
лып табылады

• өңірлерде сенімге ие болған, өзін жақсы 
жағынан көрсеткен ҮЕҰ бар

• қазақстандық практикада түрлі әлеуметтік тех-
нологияларды қолдану бойынша кең әдісте-
мелік база жинақталған

• ҮЕҰ арасында тәжірибе алмасу тетіктері бар
• ҮЕҰ түрлі консультациялық-кеңесші органдар-

да ұсынылған

• АРО-ның қаржылық тұрақтылығының төмен 
деңгейі

• кадрлық тапшылықты қоса алғанда, АРО-ды ұй-
ымдастыру әлеуетінің жеткіліксіз деңгейі 

• ауылдарда ҮЕҰ дамымауы, осыған байланысты 
АРО дамуының күрделілігі

• өңірлерде жеке ҮЕҰ-дың АРО ретінде қалыпта-
судың бастапқы деңгейі

• қаржыландырудың қысқа мерзімділігіне байла-
нысты АРО жұмысындағы сабақтастықтың бол-
мауы 

• халықтың қалың бұқарасының арасында АРО-
ның және тұтастай алғанда ҮЕҰ-секторының та-
нымалдығының төмендігі

• АРО қызметінде жалпы тәсілдердің болмауы 
және соның салдарынан АРО-ның «Атамекен» 
кіші бағдарламасына қосқан салымының әсерін 
бағалаудағы күрделілік

Мүмкіндіктер Тәуекелдер

• мемлекеттік гранттық қаржыландыру жүйесін-
де АРО желісін қолдау прецеденттері құрылған

• жергілікті деңгейде МӘТ арқылы АРО қызметін 
қолдау тәжірибесі бар

• Қазақстанда азаматтық қоғам институттарының 
даму серпіні тұрғысынан саяси ерік айқын бел-
гіленген

• стратегиялық құжаттарда жергілікті қоғамда-
стықтарды (community-орталықтарды) дамыту 
үшін жағдай жасау жөніндегі мақсаттар бел-
гіленген

• «Атамекен» кіші бағдарламасының Азаматтық 
орталықтарын құруды қоса алғанда, Рухани 
Жаңғыру шеңберінде кешенді бағдарламалық 
қызмет

• қазақстандық қоғам тарапынан осы стратегияға 
сәйкес АРО ұсынуға тиісті қызметтердің спектрі-
не нақты сұраныс бар

• барлық мүдделі тараптар келісетін АРО дамуы-
ның жалпы түсінігінің жоқтығы

• МӘТ және мемлекеттік гранттық қаржылан-
дыру шеңберінде республикалық және жер-
гілікті деңгейлерде АРО құруға және дамы-
туға арналған лоттардың тақырыптарында 
және мазмұндарында келісушіліктің жоқтығы 
және ресурстарды бөлінуі, қызметті түрлі жет-
кізушілердің қайталауы

• қолданыстағы конкурстық механизм АРО қыз-
метіндегі сабақтастық принципін ескермейді

• Рухани Жаңғыру шеңберінде құрылатын аза-
маттық орталықтар мен АРО қызметінің мақсат-
тары мен функцияларындағы айырмашылықты 
анық түсінбеу, ұғымдарды ауыстыру және қыз-
меттің үйлесімсіздігі 

• ведомствоға қарасты мемлекеттік құрылымдар 
ретінде АРО құру, бұл АРО идеясының өзін бе-
делін түсіреді және ресурстарды салу тиімділі-
гін төмендетеді

Айтылған дәлелдер, жасалған қорытындылар мен ұсынымдар негізінде АРО да-
мыту стратегиясының мақсаттары мен міндеттері, оларға қол жеткізу жөніндегі шара-
лар, алынған нәтижелерді өлшеу үшін негізгі индикаторлар (көрсеткіштер) әзірленді.
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3. Мақсаттары, міндеттері, негізгі көрсеткіштері (индикаторлары)

Мақсаты: қазақстандықтардың азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігін барлық 
аумақтық деңгейлерде (қала/аудан, облыс, республика) арттыру үшін жағдай жасау.

АРО міндеттері: 

Институционалдық:
1. АРО-ның желісінің, оның ішінде базасында орталықтар жұмыс істейтін ұй-

ымдардың (ұйымдастырушылық, кадрлық, қаржылық және т.б.) әлеуетін арт-
тыру арқылы тұрақты дамуын қамтамасыз ету,

2. АРО қызметін стандарттау арқылы консультациялық, әдістемелік, білім беру, 
ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсету сапасын арттыру.

3. Қазақстанның азаматтық секторының серпінді, тұрақты дамуы үшін жағдай 
жасау.

Саяси:
1. Халықтың азаматтық қоғам институттарына деген сенім деңгейін арттыру.
2. Қазіргі әлеуметтік мәселелерді талқылау тәртібін қалыптастыру, саяси-басқа-

рушылық шешімдерге ықпал ету.
3. Өзін-өзі реттеуді және жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы шешімдер 

қабылдау процесіне азаматтардың қатысу мүмкіндігін кеңейту 

Әлеуметтік-экономикалық:
1. Барлық аумақтық деңгейлерде (қала/аудан, облыс, республика) азаматтық ба-

стамаларды кешенді консультациялық, әдістемелік, ақпараттық қолдауды ұй-
ымдастыру.

2. Мемлекеттік органдар, жеке сектор және азаматтық қоғам арасында жаһан-
дық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде әріптестік қатынастарды орнату.

3. Үшінші сектордың өңірлер мен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қоса-
тын үлес деңгейіне байланысты көрсеткіштерді арттыруға жәрдемдесу.

Идеологиялық:
1. Қоғамдық сананы жаңғырту, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамыту, ұлт-

тық бірегейлікті сақтау, азаматтардың білімі мен санасының ашықтығы культін 
көпшілікке тарату үшін жағдай жасау

АРО қызметінің принциптері:

• «Бір терезе» принципі. «Бір терезе» - азаматтар мен заңды тұлғалар үшін қы-
змет көрсету технологиясын білдіретін, бір жерде кез келген қызмет көрсетуді 
сипаттайтын термин. Бұл технологияның маңызды құрамдас бөлігі өтініш бе-
руші шешім қабылдау және/немесе қызметті алу үшін жұмсауы тиіс уақытты 
азайту болып табылады. 

• Әлеуметтік серіктестік принципі, мемлекеттік, коммерциялық емес және ком-
мерциялық секторлардың ынтымақтастығын іске асыруды болжайды.

• Желілік өзара әрекеттестік принципі сапалы қызметтер көрсету, АРО қыз-
метінің алаңында жобалар мен бағдарламаларды іске асыру тиімділігін арт-
тыру үшін саналы және ерікті (формалды емес және/немесе формалды) өзара 
іс-қимылды болжайды.

• Транспаренттік принципі, АРО қызметінің бағыттары бойынша есептіліктің жа-
риялылығын көздейтін.

• Жүйелілік принципі әртүрлі өзара байланысты мәселелер жиынтығын тұрақты 
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негізде шешуді болжайды.
• Проактивтілік принципі азаматтық секторда және оның айналасындағы 

жағдайдың даму болжамдарын анықтау және тұрақты талдау жүргізуге АРО-
ның бағыттылығын, мақсатты топ пен мүдделі тараптардың қажеттіліктерін 
талдау, жаңа қажеттіліктердің пайда болу ықтималдығын анықтау және олар-
ды қалыптастыру үшін жағдай жасауды анықтайды

• Клиенттке бағдарлану принципі АРО қызметкерлерінің клиенттер мен мүдделі 
тараптардың қажеттіліктерін терең түсінуін, ұсынылатын қызметтер сапасы-
ның қажетті деңгейін қамтамасыз ету қабілетін және соның салдарынан тұты-
нушылардың қанағаттануының жоғары деңгейін білдіреді.

• Кәсібилік пен сараптау принципі – АРО жұмыс істеу үшін қажетті білімі, дағды-
сы мен тәжірибесі бар мамандарды тартады.

АРО қызметін жоспарлау және жүзеге асыру азаматтық қоғам институттарын 
орындауға арналған негізгі функцияларды ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс. АРО 
өз жұмысында осы мәселеде ҮЕҰ мен азаматтық белсенділердің әлеуетін арттыру, сек-
тораралық диалогты ұйымдастыру, қандай да бір әлеуметтік технологияларды іске 
асыру үшін қажетті әлеуметтік технологияларды ілгерілету бойынша қызметтерді қа-
растыра отырып, төменде аталған қызметтердің әрқайсысын толыққанды іске асыру 
үшін жағдай жасау қажет.

Азаматтық қоғам институттарының функциялары

1. Олардың белсенді қатысуы арқылы Азаматтардың ұсыныстары мен талаптарын 
қалыптастыру және білдіру. АО ұйымдары қоғамның әртүрлі қажеттіліктерін білдіретін 
және олармен белсенді айналысатын құрал болып табылады. Азаматтардың талапта-
ры үнемі анықталады, сұралады, нақтыланады және саяси талаптарға ауысады. Үшін-
ші сектор жеке тұлғалардың немесе топтардың қорғаушысы, «адвокаты», сондай-ақ 
олардың мүдделері рөлінде болады.

2. Әр түрлілікті, плюрализмді сақтау және дамыту. Әр түрлілік демократияның не-
гізгі, ажырамас элементтеріне жатады. Үшінші сектордың мағыналарының бірі – бұл 
сорттарға қатысты қоғамдық төзімділікті арттыру.

3. Қоғамдық пікірді құру. Бұл функция басты болып табылады және нақтысын-
да, плюрализмді сақтаумен байланысты. АО ұйымдары түрлі мәселелерге баламалы 
көзқарастар туралы ақпаратты таратады немесе мұндай баламаларды өздері құрады 
(білім беру, өмір сүру ортасын қорғау, әлеуметтік қамсыздандыру, медициналық қызмет 
көрсету және т.б. саласында), көзқарастар мен іс-әрекеттердің тұғырнамасын құрады, 
маңызды тақырыптарды қоғамдық талқылау барысына ықпал етуге тырысады.

4. Қоғамдық интеграция пайдасына жасалатын қызмет. Коммерциялық емес ұй-
ымдар арқылы азаматтардың жекелеген топтары қоғамдық өмірге қосылады. Осылай-
ша, олардың басқалардың тарапынан тану және құрметтеу қажеттілігі қанағаттанды-
рылады.

5. АО ұйымдары саяси әлеуметтендіруді өндірушілер болып табылады. Ол жер-
де адамдар демократиялық принциптерді меңгеріп, азаматтық қасиеттерді дамытып, 
«homo politicus» рөлін ойнау бойынша жаттығады.  Олар жаңа заң шығару ортасының 
қатысушысы, конституциялылықты құрушылардың бірі бола алады.  АО ұйымдарының 
көмегі арқылы адамдар мемлекетті өз міндеттерін орындауға мәжбүрлей алады, кей-
бір жағдайларда оларға үкімет тарапынан араласуды күтудің, мемлекеттің іс-әрекет-
тері мен қайырымдылығына үміттенбей, олар өздері олардан бұрын әрекет ете алады.

6. Бақылау функциялары.  АО ұйымдары – ойынның демократиялық ережелерінің 
сақталуын қадағалайтын «күзет иттері», олар мемлекеттік билікті шектеу үшін белгілі 
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бір базаны ұсынады, теріс үрдістерді алдын ала ескертетін механизмдер болып табы-
лады.

7. Қызметтер мен қоғамдық игіліктерді ұсыну, әдетте мемлекет, нарық тарапынан 
да қамтамасыз етілмейді.  Бұл жерде гуманитарлық және әлеуметтік сипаттағы, сон-
дай-ақ білім беру, ақпараттық және заңдық сипаттағы қызметтер туралы болып отыр.  
Сонымен қатар, қоғамдық-экономикалық дамумен байланысты қызметтер, түрлі топ-
тар, кәсіптер мен салалар арасындағы әртүрлі техникалық байланыстарды білдіреді.  
Бұл функция бірнеше дәстүрлі ормаларға ие (науқастарға қамқорлық жасау, әлеумет-
тік қатынастағы әлсіз адамдар туралы), сондай-ақ, жаңа ормаларға да ие болып отыр 
(мысалы, өмір сүру ортасы, адам құқықтары, әйелдер қозғалысы саласындағы жаһан-
дық ақпараттық желілер).

8. Әлеуметтік инновациялар мен әлеуметтік эксперименттерге арналған кеңістік. 
Үшінші сектор ішінара тексерілген әлеуметтік инновациялардың кең палитрасын ұсы-
нады, олардың ішінде мемлекет пен нарық кейіннен неғұрлым перспективалы деп 
санайтындарды таңдай алады және институттай алады.  Бұл жаңа әлеуметтік нысан-
дар мен адами мінез-құлықтың тәсілдерін, әлеуметтік инновациялар мен әлеуметтік 
эксперименттерге арналған кеңістікті зерттеу үшін қызмет ететін зертхана.  Үшінші 
сектор «әлеуметтік тәуекел капиталын» ұсынады, ол мемлекет пен нарық саласында 
істеу мүмкін болмайтын «тексеруге» мүмкіндік беретін қоғамның эксперименттік ком-
поненті болып табылады.

9. Әсіресе әлеуметтік және қоғамдық-саяси салада туындайтын жанжалдардың 
алдын алу және шешу. 

10. Қоғамдық байлықты көбейту. АҚ ұйымдарының, атап айтқанда, ҮЕҰ-дың ортақ 
белгісі – олардың ерекше қоғамдық байлықтың үш түрін құруы, кеңейтуі және жаңғы-
ртуы болып табылады.  Бірінші болып когнитивті саналады: коммерциялық емес ұй-
ымдар жергілікті қажеттіліктер мен проблемаларға және 21 ғасырдың ауқымды талап-
тарына әсер ететін теориялық тұжырымдамалар мен стратегияларды әкеледі.  Екінші 
– өмірлік қиын жағдайларды жеңуге қажетті бай практикалық тәжірибе, білік, қабілет-
тілік болып табылады.  Үшінші түрі әлеуметтік мінез-құлық үлгілерінің байлығы болып 
табылады: ынтымақтастық, еріктілік, альтруизм, жанқиярлық, жауапкершілік және т .б. 
– бұл Үшінші сектор ортасында репродукцияланатын және қалыптастырылатын бар-
лық құндылықтар4.

АРО жұмысындағы әлеуметтік технологиялар

Жоғарыда белгіленген міндеттерді іске асыру үшін әрбір АРО аумақтың ерекшелі-
гін, мақсатты топтың және мүдделі тараптардың қажеттіліктерін, әртүрлі бағыттар 
бойынша жинақталған тәжірибені және азаматтық қоғам институттарының сапалық 
құрамын ескере отырып, өзінің жұмыс жоспарын қалыптастырады. АРО жоспарын іске 
асыру барысында бай практикалық тәжірибе жинақталып, ауқымды әдістемелік база 
ұсынылып, үздік тәжірибелер, оның ішінде Қазақстанның жұмыс істеп тұрған ірі АРО 
құжатталған әр түрлі әлеуметтік технологиялары қолданылуы мүмкін.

- Шешімдерді қабылдау процестеріне азаматтық қатысу технологиялары (талдау, 
жоспарлау, ұйымдастыру, іске асыру, бақылау және бағалау)

• Тұрғындардың қатысуымен қажеттіліктерді бағалау технологиялары
• Мониторинг және сапаны бағалау, оның ішінде қоғамдық мониторинг және 

қоғамдық сараптама технологиялары
• Әлеуметтік жобалау технологиялары
• Азаматтық бастамаларды дамыту технологиялары

4 Ондрушек Д. Хрестоматия для некоммерческих организаций»материалдары бойынша, Братис-
лава, 2003
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• Өзін-өзі басқару және өзін-өзі ұйымдастыру технологиялары
- Коммуникациялық технологиялар (PR – қоғаммен байланыс, насихаттау, әлеу-

меттік жарнама)
- Әлеуметтік жанжалдарды, оның ішінде этникалық, діни, тілдік және т. б. реттеу 

технологиялары
- Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету технологиялары (электрондық демо-

кратия, жаңа масс-медиа)
- Еріктілік пен ерікті бастамаларды дамыту технологиялары
- Қалалар мен ауылдардың әлеуметтік тартымдылығын қалыптастыру технологи-

ялары, аумақтардың маркетингі (жергілікті билік органдарымен бірлескен жұмыс)

Стратегияның міндеттерін іске асырудың негізгі көрсеткіштері (индикаторлары)

АРО міндеттері Көрсеткіштің (индикатордың)* атауы

Институционалдық

АРО желісінің тұрақты дамуын, оның ішінде ба-
засында орталықтар жұмыс істейтін ұйымдардың 
(ұйымдық, кадрлық, қаржылық және т.б.) әлеуетін 
арттыру арқылы қамтамасыз ету

Көрсеткіштер «АРО даму динамикасын бағалауға 
арналған KPI тізбесі» кестесінде келтірілген 

АРО қызметін стандарттау арқылы консультаци-
ялық, әдістемелік, білім беру, ақпараттық және 
өзге де қызмет түрлерін көрсету сапасын арттыру 

АРО-ның қызметін тұтынушылардың қанағаттану 
деңгейі 

Қазақстанның азаматтық секторын серпінді, 
тұрақты дамыту үшін жағдай жасау 

Азаматтық қоғамның даму индексі

Саяси

Халықтың азаматтық қоғам институттарына деген 
сенім деңгейін арттыру 

ҮЕҰ және АРО қызметі туралы халықтың хабардар 
болу деңгейі 

Азаматтық қоғам институттарына деген сенім дең-
гейі 

ҮЕҰ-дың алған сыйақылары мен марапаттарының 
саны (өңірді ілгерілететін республикалық, ха-
лықаралық мойындау)

Қазіргі әлеуметтік мәселелерді талқылау тәртібін 
қалыптастыру, саяси-басқарушылық шешімдерге 
әсер ету 

Барлық деңгейдегі депутаттар арасындағы ҮЕҰ 
өкілдерінің саны 

ҮЕҰ-дың нормативтік актілерді, бағдарламалар-
ды жақсарту бойынша енгізілген ұсыныстарының 
саны 

ҮЕҰ-ның мемлекеттік құрылымдар қабылдаған  
ұсыныстарының/бастамаларының саны

ҮЕҰ жұмысының тиімділігін бағалау нәтижелері 
бойынша енгізілген мемлекеттік органдардың 
қызметіндегі оң өзгерістер саны

ҮЕҰ-дың сараптамалық әлеуетін тартуға бағыт-
талған жобалардың үлесі (қоғамдық мониторингті, 
НҚА, бағдарламаларды, жоспарларды және т.б. 
әзірлеу мен сараптауды қоса алғанда)
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Өзін-өзі реттеуді және жергілікті өзін-өзі басқару-
ды дамыту арқылы шешімдер қабылдау процесі-
не азаматтардың қатысу мүмкіндігін кеңейту 

Жергілікті қоғамдастықты тарта отырып, АРО-ның 
іске асырған қоғамдық бастамаларының саны 

Жергілікті проблемаларды дербес шешу үшін ен-
гізілген азаматтардың өзін-өзі ұйымдастыру фор-
маларының саны

Саяси-басқарушылық шешімдерді қабылдау про-
цестеріне, азаматтық бастамаларды іске асыруға 
тартылған халықтың үлесі 

Әлеуметтік-экономикалық

Азаматтық бастамаларды барлық аумақтық дең-
гейлерде (қала/аудан, облыс, республика) кон-
сультациялық, әдістемелік, ақпараттық кешенді 
қолдауды ұйымдастыру

АРО қызметімен қамтылған халықтың үлесі 
(*ақпараттандыруды қоспағанда, өмір сүру сапа-
сын жақсартуға ықпал ететін нақты қызметтер)

Мемлекеттік органдар, жеке сектор және азамат-
тық қоғам арасында жаһандық, өңірлік және жер-
гілікті деңгейлерде әріптестік қатынастарды ор-
нату

Мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ мен биз-
нес-құрылымдардың үлестік қаржылық қатысуы 
негізінде іске асырылған әріптестік жобалардың 
саны 

Мемлекеттік органдар мен ХҮЕҰ-дың қолдауымен 
Қазақстанның ҮЕҰ/бастамашыл топтар/белсенді 
азаматтар іске асырған халықаралық жобалардың 
саны 

Үшінші сектордың өңірлер мен елдің әлеумет-
тік-экономикалық дамуына қосқан үлес деңгейіне 
байланысты көрсеткіштерді арттыруға ықпал ету 

Қызмет түрлері бойынша ҰҚФ бөлінісінде тіркел-
ген ҮЕҰ саны

Қызмет түрлері және жасы бойынша ҰҚФ бөлінісін-
де әрекет ететін ҮЕҰ саны

Белсенділік сипаты бойынша ҰҚФ бөлінісіндегі 
әрекет ететін ҮЕҰ саны

ҰҚҚ және қызмет түрлері бөлінісінде жұмыс істей-
тін ҮЕҰ-дағы қызметкерлер саны, оның ішінде:

 жасы, білім деңгейі, біліктілігі, мүгедектігі бойын-
ша қызметкерлердің саны

Қызметкерлердің жалақысының көлемі

Қызмет түрлері бойынша ҮЕҰ өндірген өнімінің, 
орындаған жұмысы және көрсеткен қызметтерінің 
көлемі

ҮЕҰ өндірілген өнімнің, орындалған жұмыстар-
дың және көрсетілген қызметтердің нақты көлем 
индексі

ҮЕҰ-дың тартқан демеушілік қаражат / қайырым-
дылықтан түскен қаражат көлемі

ҮЕҰ-дың бюджетке аударған салық көлемі (түрлері 
бойынша)

Еріктілер көрсеткен қызмет көлемі

Шет мемлекеттерден, халықаралық және (немесе) 
шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азамат-
тығы жоқ адамдардан алынған қаражат көлемі 

Идеологиялық:

Қоғамдық сананы жаңғырту, бәсекеге қабілет-
тілікті, прагматизмді дамыту, ұлттық бірегейлік-
ті сақтау, азаматтардың білімі мен санасының 
ашықтығы культін көпшілікке тарату үшін жағдай 
жасау***

Халықтың әлеуметтік капиталының деңгейі (сенім 
[институционалдық, тұлғааралық], төзімділік, қа-
тысу, азаматтық сәйкестік)
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Үздіксіз білім беру жүйесіне тартылған қазақстан-
дықтардың үлесі

Сандық технологияларды меңгеру деңгейі 

Жеке тұлғаларға тұтынушылық несиелердің 
көлемі 

* Көрсеткіштердің (индикаторлардың) мәні жыл сайын қолданыстағы ереже-
лердің, рәсімдердің, НҚА және өзге де реттейтін құжаттардың талаптарына сәйкес 
анықталады 

** Осы міндет бойынша көрсеткіштер (индикаторлар) «ЗУБР» ӘКҚ әзірлеген ҮЕҰ 
әлеуметтік-экономикалық дамуға қосқан үлесін бағалау әдістемесі негізінде, қабыл-
данғаннан кейін есептелуі мүмкін 

*** «Рухани Жаңғыру» міндетінде белгіленген құндылықтар негізінде қоғамдық 
сананы жаңғырту процестерін бағалау әдістемесін қосымша пысықтауды талап етеді



27

Қызметтердің негізгі санаттары бойынша ұсынылатын сапа көрсеткіштері және бағалау индикаторлары 
Рекомендуемые показатели качества и индикаторы оценки по основным категориям услуг

АРО қыз-
меттерінің 

санаты

Негізгі көрсет-
кіштер (инди-

каторлар) 

Мәні Ақпарат көзі

Ақ
па

ра
тт

ы
қ-

әд
іс

те
м

ел
ік

 қ
ы

зм
ет

те
р Қолжетімділік - Әзірленген және таратылған ақпараттық-әді-

стемелік материалдардың саны (түрлері бой-
ынша))
- Таралымы, шығару кезеңділігі
- Қамтылған мақсатты топтардың сандық және 
сапалық құрамы
- Ақпаратты таратудың әртүрлі тәсілдері мен 
арналарын пайдалану

АРО есептері

Ақпараттық-әдістемелік 
материалдар пакеті

БАҚ контент-талдауы

Өзектілік - Ақпарат пен әдістемелердің қызмет көрсету 
саласындағы заманауи үрдістерге сәйкестігі
- Ақпарат пен ұсынылатын әдістемелердің 
мақсатты топтардың қажеттіліктеріне сәй-
кестігі
- Рейтингтік материалдардың болуы 

Сарапшылық қорытын-
ды
Ақпараттық-әдістемелік 
материалдарды тұты-
нушылардың сауална-
малары, пікірлері

Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

лы
қ 

қы
зм

ет
те

р Қолжетімділік - Консультациялық қызметтердің спектрі тура-
лы ақпаратты тарату тәсілдері мен арналары
- Консультацияның әртүрлі түрлерінің болуы 
(мазмұны мен көрсету тәсілі бойынша)
- Түрлі мақсатты топтардың өтініш білдірген 
өкілдерінің саны

Есептер 
Презентациялық мате-
риалдар
Консультация журнал-
дары

Нәтижелілік Тұтынушылардың алынған консультацияларға 
қанағаттану деңгейі

Әлеуметтік сауалнама-
лар нәтижесі

Консультант-
тардың білік-
тілігі

Консультанттардың осы саладағы жұмыс 
тәжірибесі, білім деңгейі, сараптамалық білімі

Сертификаттар, түйін-
демелер, ұсынымдар

О
қы

ту
 қ

ы
зм

ет
те

рі

Жетекші ма-
м а н д а р д ы ң 
біліктілігі

Жетекші мамандардың осы саладағы жұмыс 
тәжірибесі

Сертификаттар, түйін-
демелер, ұсынымдар

Қатысушылар-
дың білім дең-
гейі

Оқу бағдарламалары мазмұнының және семи-
нар-тренингтердің, мектептердің қатысушы-
лардың қажеттіліктері мен болжамдарына 
сәйкестігі 

Кіріспе және қорытын-
ды сауалнама, күту-
лерді/қажеттіліктерді 
жинақтау нәтижелері 

П р а к т и к а д а 
қолданылуы

Қатысушылардың алған білімдерін практика-
да пайдалануы 

Жетістік тарихы, пікір-
лер

Те
хн

ик
ал

ы
қ 

қы
з-

м
ет

те
р

Қолжетімділік Тұтынушылардың белгіленген шектерде қы-
зметтерді кедергісіз алу мүмкіндігі (компью-
терде жұмыс істеуге арналған сағат саны, 
Интернет-сағат саны, басып шығарылған ма-
териалдар саны, консультанттың уақыты)

Техникалық қызмет-
тердің түрлі түрлерін 
алу бойынша жүгінген 
өтініштерді тіркеу жур-
налы 

Жабдықталуы АРО базасындағы ұйымдастыру техникасының 
санының жеткілікті болуы

АРО жабдықтарының 
саны
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АРО-ның даму динамикасын бағалауға арналған KPI тізімі5

Ұйымдасты-
рушылық даму 

компоненті
KPI* Деңгейлер

Кадры

саны мен біліктілік дең-
гейі талап етілетін сапа 
деңгейінде қызметтің 
берілген көлемін көрсе-
туге мүмкіндік беретін 
мамандардың болуы 

Жоғары – мамандардың саны мен біліктілігі қызмет 
көрсету көлеміне және Стандарттың талаптарына то-
лық сәйкес келеді5

Орташа – қызметкерлер саны ішінара қызмет көлемі-
не сәйкес келеді, біліктілікті арттыру әлеуеті бар
Төмен – мамандар санының тапшылығы, олардың 
біліктілік деңгейі АРО қызметтерінің базалық жиын-
тығын ғана көрсетуге мүмкіндік береді, Стандарт та-
лаптарын орындай алмау тәуекелі бар

АРО қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру 
мерзімділігі 

Жоғары – тоқсанына кемінде 1 рет, тәлімгерлік жүйесі 
жолға қойылған
Орташа – жылына кемінде 2 рет, білім беру жүйесі 
жолға қойылған
Төмен – жылына кемінде 1 рет, тәлімгерлік және білім 
беру жүйесі жоқ

Тұрақты қызметкер-
лердің саны

Жоғары – АРО-ның кемінде 3 қызметкері тұрақты не-
гізде кемінде 3 жыл жұмыс істейді, штатты кеңейтудің 
оң динамикасы
Орташа – АРО-ның кемінде 2 қызметкері тұрақты не-
гізде кемінде 2 жыл жұмыс істейді
Төмен – тек ұйым көшбасшысы ғана тұрақты негізде 
жұмыс істейді, кадрлардың ауысуының жоғары дең-
гейі

Қаржы және МТБ

АРО қаржыландыру көз-
дерін әртараптандыру 
дәрежесі 

Жоғары – 3-тен кем емес
Орташа – 2-ден кем емес
Төмен – 1 көзі 

орынжайдың болуы 
және жабдықтармен 
жабдықталуы 

Жоғары – меншікті орынжай немесе МЖӘ шарттарын-
да, қызметтер көрсетуге арналған жабдықтардың то-
лық жиынтығы**
Орташа – жалға алынатын орынжай, негізгі жаб-
дықтың болуы
Төмен – алаң мен жабдықтар тапшылығы бар жалға 
алынатын орын-жай

Қызметтер әртараптандырудың 
көлемі мен деңгейі 

Жоғары – АРО Стандартта анықталған қызметтердің 
барлық жиынтығын көрсетеді және жаңа түрлерін 
әзірлеу және іске қосу үшін ресурстары бар
Орташа – АРО Стандартта анықталған қызметтерді көр-
сетеді, жаңа қызметтерді іске қосу үшін әлеуеті төмен
Төмен – АРО шектеулі қызмет жиынтығын көрсетеді, 
қызметтер көлемін ұлғайту үшін әлеуеті төмен

Сыртқы орта АРО-тың МО дамуы үшін 
ортаны жақсартуға әсер 
ету дәрежесі 

Жоғары – АРО даму бағдарламаларына, НҚА-ға ұсыны-
старды әзірлейді және табысты ілгерілетеді, сыртқы 
ортасы АРО-ның сараптамасы мен жетістіктерін мой-
ындайды
Орташа – АРО даму стратегиясын анықтайтын іс-ша-
раларға қатысады, кезең-кезеңімен ұсыныстар береді, 
негізгі мүдделі тараптармен серіктестік құрады
Төмен – АРО сыртқы ортаға белгісіз, сараптама деңгейі 
ұсыныстарды әзірлеу және жылжыту үшін жеткіліксіз 

5  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоғам-
дық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұйрығы»
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* Әрбір көрсеткіштің мәні үшін әрбір нақты АРО қолда бар даму деңгейін, тарты-
латын ресурстарды және АРО командасы мен сыртқы ортасының мүмкіндіктерін баға-
лауға сүйене отырып, дербес анықтайды.

** АРО жабдықтар тізбесін көрсетілетін қызметтер көлемі, тиісінше қызметкерлер 
саны және т.б. негізінде құрады. АРО желісін дамытудың осы кезеңінде және өңірлік 
ерекшеліктердегі елеулі айырмашылықты ескере отырып, АРО МТБ-ға бірыңғай талап-
тарды анықтау және нормативтік бекіту тиімсіз. Бұл талаптар икемді болуы керек және 
жоғарыда көрсетілген факторлармен/шарттармен айқындалуға тиіс, әйтпесе АРО-ны 
дамыту үшін қосымша әкімшілік кедергілер жасау тәуекелі туындайды.
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4. Стратегияның негізгі бағыттары, қойылған мақсаттарына қол жеткі-
зу жолдары және тиісті шаралар

№ Іс-шаралар Мерзімдері Орындаушылар 

АРО желісінің тұрақты дамуын, оның ішінде базасында орталықтар жұмыс істейтін ұйымдардың (ұй-
ымдық, кадрлық, қаржылық және т. б.) әлеуетін арттыру арқылы қамтамасыз ету 

1. РАРО – облыстық АРО – аудандық және 
ауылдық АРО қағидаты бойынша тәлімгер-
лік институтын ұйымдастыру 

2020-2025 жылдар АҚДМ, ҮЕҰ

2. АРО (study-турлар, шеберлік сыныптар, 
зертханалар және т.б.) қызметіне тар-
тылған мамандардың әлеуетін арттыруға 
бағытталған іс-шараларды қамтамасыз ету

Жыл сайын АҚДМ, ҮЕҰ, ХҮЕҰ

АРО қызметін стандарттау арқылы консультациялық, әдістемелік, білім беру, ақпараттық және өзге де 
қызмет түрлерін көрсету сапасын арттыру

3. Бірлескен оқыту және консультациялық 
бағдарламаларды, оның ішінде халықара-
лық және шетелдік ұйымдар базасында қа-
зақстандық ҮЕҰ тағылымдамаларын өткізу 

Жылына кем дегенде 1 
рет

АҚДМ, СІМ, ХҮЕҰ, ҮЕҰ

4. Қоғамдық мониторинг институттарын да-
мыту, ҮЕҰ, азаматтық белсенділер қата-
рынан мониторинг және бағалау саласын-
да білікті сарапшыларды даярлау 

2020-2025 жылдар АРО, АҚДМ, ХҮЕҰ

Қазақстанның азаматтық секторын серпінді, тұрақты дамыту үшін жағдай жасау 

5. Азаматтық қоғамның даму деңгейін баға-
лауға бағытталған іс-шараларды өткізу 

Жыл сайын АҚДМ, АРО, ҮЕҰ

Халықтың азаматтық қоғам институттарына деген сенім деңгейін арттыру 

6. «Қазақстанның азаматтық секторының 
әлеуметтік-экономикалық портреті» 
қоғамдық науқанын халыққа АРО, ҮЕҰ қы-
зметінің бағыттарын, мүмкіндіктерін және 
жұмысының өзге де аспектілерін түсіндіре 
отырып өткізу 

2020-2023 жылдар АҚДМ, ҮЕҰ, ХҮЕҰ, АРО

Қазіргі әлеуметтік мәселелерді талқылау тәртібін қалыптастыру, саяси-басқарушылық шешімдерге 
әсер ету 

7. ҮЕҰ-ны өңірлерді дамыту бағдарламала-
рының әзірлеу, іске асыру, мониторинг 
және бағалау кезеңдерінде тарту бойынша 
іс-шаралар өткізу 

Жыл сайын Облыстардың, Нұр-Сұл-
тан, Алматы және Шым-
кент қалаларының  
әкімдері

8. Елді дамытудың түрлі салаларындағы мүд-
делерді келісу, жұмыстың басым бағытта-
рын айқындау бойынша стратегиялық сес-
сияларды тұрақты өткізу 

Жыл сайын АҚДМ, СІМ, ҰЭМ, ЕӘҚМ, 
МСМ, ХҮЕҰ, ҮЕҰ, АРО

Азаматтардың өзін-өзі реттеуді және жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы шешімдер қабыл-
дау процесіне қатысу мүмкіндігін кеңейту 

9. Аумақтарды дамытуға азаматтардың қа-
тысуын іске асырудың үздік тәжірибелерін 
/ үлгілерін жүйелі түрде жинау, сипаттау 
және тарату 

2 жылда 1 рет АҚДМ, АРО
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10. ҮЕҰ-мен бірлесіп азаматтық белсенділерді, 
ауылдарда және қалаларда қоғамдық пікір 
көшбасшыларын халықты жұмылдыру, 
азаматтық бастамаларды басқару техноло-
гияларына оқыту курстарын, мектептерін 
тұрақты түрде өткізу

Жыл сайын АҚДМ, БҒМ, облыстар-
дың, Нұр-Сұлтан, Алма-
ты және Шымкент қала-
ларының ЖАО, АРО

Барлық аумақтық деңгейлерде (қала/аудан, облыс, республика) азаматтық бастамаларды кешенді 
консультациялық, әдістемелік, ақпараттық қолдауды ұйымдастыру

11. АРО желісінің жұмысын барлық аумақтық 
деңгейлерде қолшатыр принципі бойын-
ша (республикалық – облыстық – ауылдық) 
қамтамасыз ету

Жыл сайын АҚДМ, ЖАО, АРО

Мемлекеттік органдар, жеке сектор және азаматтық қоғам арасында жаһандық, өңірлік және жергілік-
ті деңгейлерде әріптестік қатынастарды орнату

12. ҮЕҰ өкілдерінің, билік органдарының және 
түрлі елдердің өзге де мүдделі тараптары-
ның қатысуымен тәжірибе алмасу жөнін-
де халықаралық конференциялар өткізу 
(шоғырландырылған бюджет қағидаты не-
гізінде)

2 жылда кемінде 1 рет АҚДМ, СІМ; ХҮЕҰ, ҮЕҰ, 
АРО

Үшінші сектордың өңірлер мен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлес деңгейіне бай-
ланысты көрсеткіштерді арттыруға ықпал ету

13. ҮЕҰ верификациялау жүйесін әзірлеу, 
талқылау және енгізу 

2020-2023 жылдары АҚДМ, ӘМ, ҰЭМ, ҮЕҰ

Қоғамдық сананы жаңғырту, бәсекеге қабілеттілікті, прагматизмді дамыту, ұлттық бірегейлікті сақтау, 
азаматтардың білімі мен санасының ашықтығын көпшілікке тарату үшін жағдай жасау 

14. Рухани Жаңғыру құндылықтары негізінде 
қазіргі заманғы қазақстандықтың бейнесін 
қалыптастыру бойынша насихаттау және 
түсіндіру жұмыстары 

2020-2025 жылдары ҚР Үкіметі, ЖАО, ҮЕҰ

15. «Рухани жаңғыру» жобалық кеңселерінің 
қызметін жан-жақты қолдауды қамтамасыз 
ету

2020-2025 жылдары АҚДМ, АРО

16. Қазақстан азаматтарының әлеуметтік ка-
питалының деңгейін бағалауға бағыт-
талған іс-шараларды өткізу 

2 жылда 1 рет АҚДМ, АРО, ҮЕҰ

5. Қажетті ресурстар

АРО қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету жүйесі

Осы Стратегияны іске асырудың 1-кезеңінде (2020-2021 жылдар) азаматтық ор-
талықтарды қаржыландыру мемлекеттік гранттарды берудің конкурстық тетігі («Аза-
маттық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ) және/немесе мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысқа арналған конкурс (Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстық 
деңгейдегі ішкі саясат басқармалары, қалалық, аудандық деңгейдегі ішкі саясат бөлім-
дері) арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Қалалар мен аудандарда АРО-ны қолдау үшін МЖӘ 
құралдарын қолдануды кеңейту қажет.

2020-2021 жылдары АРО-ның қызметтерін көрсетуге үміткер үкіметтік емес ұй-
ымдарды верификациялау рәсімі әзірленуі, сынақтан өткізілуі және енгізілуі тиіс. 
АРО қызметтерін көрсететін және осы қызметтерге бюджеттік қаржыландыруды алуды 
жоспарлайтын ұйым 3 жылда кемінде 1 рет аттестаттаудан өтуі тиіс.
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Осы Стратегияны іске асырудың 2-кезеңінде (2022-2023 жылдар) азаматтық ор-
талықтарды қаржыландыруды жергілікті деңгейдегі ішкі саясат басқармалары мен 
бөлімдері, сондай-ақ АРО қызметтерін көрсетуге аттестаттаудан өткен үкіметтік емес 
ұйымдарды тікелей қаржыландыру тетігі (конкурссыз) арқылы жүзеге асыра алады. 
Осы ұйымдармен келісім-шарттар 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге жасалуы мүм-
кін. Аттестаттаудан табысты өткен және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын-
да бекітілген АРО қызметтері сапасының өлшемдері бойынша жоғары көрсеткіштерді 
көрсететін ұйымдар келісім-шартты қайта жасасуға және қызметтің осы түріне бюд-
жеттік қаржыландыру алуға үміткер бола алады.

Стратегияны іске асырудың 3-кезеңі (2024-2025 жылдар) бюджеттік қаржыланды-
руды сақтауды және АРО мамандарының ішкі құзыреттілігін дамыту, мемлекеттік және 
бизнес-сектордың, ірі ҮЕҰ өкілдері үшін АРО ақылы қызметтер пакетін әзірлеу және 
жылжыту, краудфандингтік платформаларды және ресурстарды тарту мен шоғырлан-
дырудың басқа да тәсілдерін дамыту есебінен АРО қызметін қаржыландыру көздері 
мен тетіктерінің тізбесін кеңейтуді көздейді. 

АРО материалдық-техникалық ресурстары

АРО-ның осы ресурсының түріне қойылатын талаптары «Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму мини-
стрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы №19 бұйрығында көрсетілген.

Азаматтық (ресурстық) орталықтың жұмысын ұйымдастыру бойынша қызмет 
көрсету үшін материалдық-техникалық базаға қойылатын шарттар

Орталық жұмы-
сын ұйымда-

стыру бойынша 
қызметтер

Орынжай 

Оборудование

Оргтехника, интер-
нетке шығу

Бейне жіне фотоға 
түсіруге арналған 
кәсіби құрал-жаб-

дықтар

Мамандандырылған 
құрылғылар (про-

ектор, проекциялық 
экран)

Республикалық (Республикалық маңызы бар қалалар, Астана) және облыстық деңгей (облыстық маңы-
зы бар қалалар)

Азаматтық  (ре-
сурстық) орта-
лық

100 м2 бастап + + +

Қалалық (аудандық маңызы бар қалалар)  және аудандық деңгей

Қалалық (ресур-
стық) орталық

30 м2 бастап + + +

АРО кадрлық ресурстары

Осы бөлімдегі талаптар мен ұсынымдар халықаралық КЕҰ ресурстық қолдау ин-
фрақұрылымын дамытудың үздік тәжірибесін ескере отырып жасалған. АРО-ның түрлі 
функцияларын, оның ішінде шетелдік практикадағы, ресурстық қолдау көрсететін ҮЕҰ 
артықшылықтарын, сондай-ақ әртүрлі АРО-ның жинақталған жұмыс тәжірибесін тал-
дау АРО штатының негізгі функционалдық міндеттерінің келесі тізімін жасауға мүмкін-
дік берді. 
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Функциональные обязанности кадрового состава Гражданских Ресурсных Центров

 ҮЕҰ-ға, сондай-ақ, азаматтардың бастамашыл топтарына консультациялық, ақпараттық, әді-
стемелік, ұйымдастырушылық, білім беру, техникалық, сараптамалық-талдамалық қолдау көр-
сету

 ҮЕҰ мен атқарушы билік органдары, жергілікті өзін-өзі басқару, бизнес арасындағы өзара іс-қи-
мылды дамыту

 ҮЕҰ жағдайына зерттеулер жүргізу және ҮЕҰ-ға ықпалдасу және қолдау бойынша іс-шараларды, 
жобалар мен бағдарламаларды зерттеу, болжау, мониторингілеу және бағалау бойынша өзге де 
аналитикалық жұмыстарды орындау

 ҮЕҰ БАҚ-та алға жылжытуға ықпал ету
 экономиканың коммерциялық емес секторына бюджеттен тыс ресурстарды тарту
 Әлеуметтік салада іс-қимылды жүзеге асыратын ҮЕҰ-ның бюджет қаражатына қол жеткізуін 

қамтамасыз етуге ықпал ету
 Экономиканың коммерциялық емес секторында ішкі өзара іс-қимылды ұйымдастыруға, ашықтық 

пен есеп берушілікті арттыруға, өзін-өзі көрсетуге жәрдемдесу
 ҮЕҰ мүдделерін қорғау және оларды дамыту үшін оңтайлы орта құру
 ҮЕҰ қызметі саласында үздік тәжірибені жинақтау және тарату 

Қазіргі АРО-ның тәжірибесінің талдауы жоғарыда аталған барлық функционал-
ды сапалы және уақытында орындау үшін, оңтайлы кадрлық құрамның нұсқасы келе-
сілерді қамтуы керек:

- орталық менеджері (жобаларды басқару тәжірибесі кемінде 2 жыл)
- орталық әкімшісі
- бейінді мамандар (консультанттар, оқытушылар)

АРО менеджерінің функциялары:

• • орталықтың қызметіне қолданыстағы заңнамаға және осы стандарттың талап-
тарына сәйкес жалпы басшылық жасау;
• көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, материалдық, қаржылық және еңбек 
ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында ұйымдастырушылық-техникалық, эконо-
микалық және кадрлық мәселелерді шешу;
• тапсырыс берушімен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, есептік материалдарды 
ұсыну;
• тұтынушылармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мәселелері бойынша кері 
байланыс жүйесін құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
• орталықта жұмыс істеу үшін білікті мамандардың қызметін іріктеу, қабылдау және 
үйлестіру
• орталық қызметіне мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде бөлінген қара-
жаттың тиімді жұмсалуын бақылау;
• мамандармен бірлесіп, орталық қызметкерлерінің ағымдағы жоспарлары мен жұ-
мыс кестелерін, лауазымдық нұсқаулықтарды, ішкі ережелер мен рәсімдерді әзірлеу 
процесін ұйымдастыру және бекіту;
• орталық қызметтерін көрсету шеңберінде кадрларды орналастыру, әрбір қызмет-
кердің жұмыс көлемін, жауапкершілік дәрежесін анықтау;
• қызметкерлердің жұмысы үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету;
• мамандардың жұмыс сапасын бағалау, кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдай жа-
сау;
• тұтынушыларға әртүрлі қызмет түрлерін көрсету (қажет болған жағдайда).

Сонымен қатар, АРО менеджері:

• ішкі саясаттың даму бағыттары мен перспективаларын анықтайтын, коммерци-
ялық емес ұйымдар, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жүйесі, мемлекеттік гранттық 
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қаржыландыру, коммерциялық емес ұйымдардың қызметін реттейтін Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамалық және өзге де нормативтік-құқықтық актілерін біледі;
• еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, қауіпсіздік техникасын, АРО миссия-
сын, АРО қызметтерінің әр түрлі түрлерінің құрылымын, жарғысын, тізбесі мен стан-
дарттарын, орталықтың ағымдағы жобаларын, АРО қызметкерлерінің мінез-құлқының 
қағидалары мен қағидаларын біледі;
• коммерциялық емес ұйымды басқару, персоналды басқару негіздерін меңгерген;
• гуманитарлық немесе техникалық сала бойынша жоғары кәсіптік білімі бар;
• коммерциялық емес ұйымдарда кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі бар.

АРО әкімшісінің функциялары:

• орталықтың хат-хабарларымен жұмыс жүргізу: факстерді, электрондық поштаны, 
телефон қоңырауларын жіберу және қабылдау, мәтіндерді теру, басып шығару, құжат-
тардың көшірмесін жасау, кіріс және шығыс құжаттарды жүргізу (қабылдау, жіберу, тір-
кеу);
• орталық қызметінің мәселелері бойынша БАҚ мониторингін жүзеге асыру, БАҚ-қа 
арналған ақпараттық материалдарды, жарнамалық хабарламаларды дайындау;
• қызметтерді тұтынушылар мен қызметтер бойынша деректер базасын жасау және 
жүргізу;
• орталықтың ағымдағы қызметін ұйымдастыру үшін қажетті кеңсе тауарларын, 
өнімдерді және басқа да өнімдерді сатып алу;
• орталық базасында ақпараттық тақталарды ресімдеу, орталық менеджерінің 
нұсқауы бойынша презентациялық материалдарды дайындау, көбейту және тарату;
• қызметтерді тұтынушылармен кездесулерді/іс-шараларды ұйымдастыру (орта-
лық менеджерінің нұсқауы бойынша алдын ала келісімдер, кездесу/іс-шаралар үшін 
орынжай дайындау, материалдарды көшіру);
• іс-шараларды әкімшілендіруді қамтамасыз ету: қатысушыларды шақыру (телефон 
қоңыраулары, электрондық тарату), қатысушыларды тіркеу, тізім жасау, қонақ үйде 
орын броньдау және қатысушыларды орналастыру, қатысушылардың келуі мен кетуін 
ұйымдастыру, қатысушылардың тамақтануын қамтамасыз ету (түскі астарға тапсырыс 
беру, азық-түлік сатып алу және кофе-брейктер ұйымдастыру, ыдыс-аяқ жинау);
• қызметтерді тұтынушылар үшін оқу-әдістемелік, ақпараттық материалдар пакет-
терін қалыптастыру, көбейту және қалыптастыру, кеңес беру/іс-шаралар үшін кеңсе 
тауарларын сатып алу;
• курьерлік функцияларды жүзеге асыру (қажеттілігіне қарай).

Сонымен қатар, АРО әкімшісі:

• АРО-ның миссиясын, құрылымын, жарғысын, АРО-ның әртүрлі қызмет түрлерін 
көрсету тізбесі мен стандарттарын, орталықтың ағымдағы жобаларын, АРО қызмет-
керлерінің өзін ұстау қағидалары мен принциптерін, бастапқы бухгалтерлік құжаттар-
мен жұмыс істеу негіздерін, кеңсе техникасымен жұмыс істеу ережелерін, іскерлік қа-
рым-қатынас этикасын біледі;
• кез келген бейіндегі жоғары, аяқталмаған жоғары, орта кәсіптік білімі бар;
• қысқа мерзімді семинарларда және (немесе) әкімшілерді даярлау бойынша 
тағылымдамадан өту барысында оқыды.

Бейінді мамандардың функциялары орталық қызметінің тақырыбы мен бағытта-
рына, орталықтың көрсететін қызметтердің тізбесі мен көлеміне байланысты айқын-
далады.  Бейінді мамандар функцияларының тізбесін қызмет салаларының әрқай-
сысындағы кәсіби стандарттардың талаптарын ескере отырып, орталық менеджері 
анықтайды.
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Бейінді мамандар мен әкімшінің жұмыс жүктемесі мен жұмыс кестесін Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасының талаптарын міндетті түрде сақтай отырып, ор-
талықтың менеджері айқындайды.

АРО техникалық ерекшелікте белгіленген мақсаттарға сәйкес және әлеуетті қы-
змет көрсетуді тұтынушылардың мүдделерін ескеретін жұмыс кестесін әзірлеуге, 
тапсырыс беруші белгілеген мерзімде орталықтың тұрақты негізде жұмыс істеуі үшін 
жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті.

Жоғарыда аталғандардан басқа, АРО келесі сияқты мамандар қажет болуы мүм-
кін:6

Функциялары Біліктіліктері

Коммерциялық емес ұйымдарды дамыту жөніндегі консультант 

• Консультациялық қызметтер көрсету стандар-
тына сәйкес коммерциялық емес ұйымдарды ұй-
ымдық дамыту мәселелері бойынша консультаци-
ялар әзірлеуді және өткізуді жүзеге асырады6.
• Консультациялар кестесін жасайды, АРО менед-
жері бекіткен арнайы формада консультациялар-
дың саны мен мазмұнын есепке алуды жүргізеді; 
• Тұтынушылар базасына енгізу үшін АРО-ның 
консультациялық қызметтерін тұтынушылар тура-
лы байланыс ақпаратын жинайды және әкімшіге 
береді.
• Коммерциялық емес ұйымдардың ұйымдық да-
муы саласында ақпараттық және әдістемелік мате-
риалдарды жинауды, талдауды, жинақтауды және 
жүйелеуді жүзеге асырады, АРО консультациялық 
қызметтерін тұтынушылар үшін қажетті ақпаратты 
ұсыну үшін тиісті деректер базасын жүргізеді.

•  Қазақстан Республикасының заңнамалық және 
өзге де нормативтік-құқықтық актілерін біледі, 
ішкі саясаттың, коммерциялық емес ұйымдардың 
даму бағыттары мен перспективаларын анықтай-
ды, коммерциялық емес ұйымдардың, бастамашы 
азаматтар үшін гро және ҮЕҰ қызметін реттейді.
• АРО миссиясын, құрылымын, жарғысын, кон-
сультациялық қызметтер көрсетудің тізбесі мен 
стандартын, орталықтың ағымдағы жобаларын, 
АРО қызметкерлерінің өзін ұстау қағидалары мен 
принциптерін, орталықтың нысаналы топтары-
ның-консультациялық қызметтерді әлеуетті тұты-
нушылардың қажеттілігінің спектрін біледі.
• Кеңес беру негіздерін меңгерген (принциптері, 
ережелері, формалары, әдістемесі).
Біліктілігіне қойылатын талаптар:
• гуманитарлық немесе техникалық салаларда 
жоғары кәсіптік білімі бар. 
• коммерциялық емес ұйымдарда кемінде 1 жыл 
жұмыс тәжірибесі бар.

АРО бухгалтері

• АРО-ның қаржы қаражаты бойынша бухгал-
терлік есеп жүйесін ұйымдастыруға, бюджетке 
және бюджеттен тыс қорларға салықтарды есеп-
теу және аударуды, басқа да төлемдер мен төлем-
дерді уақтылы және дұрыс жүзеге асыруға, бух-
галтерлік есепті жасауға және оны белгіленген 
мерзімде ұсынуға, банктік операцияларды жүзеге 
асыру үшін қажетті төлем және өзге де құжаттар-
ды ресімдеуге жауап береді.
• Жеке іс-шаралар мен жобалардың сметаларын 
әзірлейді және бюджеттерін жасайды.
• Тапсырыс берушілер үшін АРО-ның қызметі 
бойынша қаржылық есептерді дайындауға жауап 
береді.
• Жүзеге асырылатын жобалар, АРО-ның көр-
сетілген қызметтері бойынша жиынтық бюджетті, 
орталық менеджерімен бірлесіп шығыстар мен 
кірістер болжамын жасайды. 

• Коммерциялық емес ұйымдардың, АРО қыз-
метін, бухгалтерлік есеп жүйесін құруды анықтай-
тын Қазақстан Республикасының заңнамалық 
және өзге де нормативтік-құқықтық актілерін 
біледі.
• АРО миссиясын, АРО қызмет көрсетудің құрылы-
мын, жарғысын, тізбесі мен стандарттарын, орта-
лықтың ағымдағы жобаларын, қызметкерлердің 
өзін ұстау қағидалары мен принциптерін біледі.
• Коммерциялық емес ұйымдарда салық салу 
және бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін біледі.
• Бухгалтерлік есеп саласында түрлі бағдарлама-
лық өнімдермен жұмыс істеу дағдысын меңгерген.
Біліктілігіне қойылатын талаптар:
• Қаржы және (немесе) бухгалтерлік есеп сала-
сында жоғары немесе орта-арнайы кәсіптік білімі 
бар.

6 Приказ Министра общественного развития Республики Казахстан от 15 августа 2018 года №19 
«Об утверждении Стандарта государственного социального заказа».
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• Қаржылық, әдістемелік (өз қызметінің саласы 
бойынша) және өзге де құжаттардың мұрағатын 
қалыптастырады.
• Тұтынушылар үшін ақпараттық-консультаци-
ялық қызметтер көрсетеді: қаржылық есептерді 
тексеру, коммерциялық емес ұйымдарда бухгал-
терлік есепті ұйымдастыру және жүргізу, жаңа жо-
балар бюджетін құру бойынша консультациялар.
• АРО-ның жұмысын бірлесіп жоспарлауға, басым 
бағыттарды айқындауға, жаңа қызмет түрлерін, 
жаңа жобаларды әзірлеуге, жүзеге асырылған қы-
зметті бағалауға қатысады.

Тренер (Оқыту іс-шараларының жетекші маманы)

• АРО жұмыс жоспарына сәйкес тренингтер, се-
минарлар және басқа да оқыту іс-шараларын 
әзірлеуді және өткізуді жүзеге асырады. 
• АРО-ның оқыту қызметтерін әлеуетті тұты-
нушылардың қажеттіліктері туралы ақпарат жи-
науды ұйымдастырады.
• - Әдістемелік материалдар мұрағатын қалыпта-
стырады.
• Қатысушылар, АРО және Тапсырыс берушіге ар-
налып өткізілген оқыту іс-шараларының тиімділі-
гін бағалайды.
• Оқыту іс-шараларының нәтижесі бойынша ме-
неджердің нұсқауларына сәйкес есептер дайын-
дайды.

• АРО-ның миссиясын, құрылымын, жарғысын, 
оқыту қызметтерін көрсету тізбесі мен стандартта-
рын, орталықтың ағымдағы жобаларын, қызмет-
керлердің өзін ұстау қағидалары мен принцип-
терін біледі. 
• Тренингтерді ұйымдастыру және өткізудің әді-
стемелік негіздерін, ересек аудиториямен жұмыс 
істеу тәсілдерін меңгерген, материалды іріктеу 
қағидаларын, оқыту іс-шарасы модулін әзірлеу, әр 
түрлі аудиториялармен жұмыс жасаудың оңтайлы 
нысандары мен әдістерін таңдауды, оқытудың 
интерактивті әдістерін қолдануды, топтық дина-
миканы қалыптастыру және басқару Заңдарын, 
қатысушылардың қажеттіліктерін диагностикала-
уды, тиімді таныстыру негіздерін, шешендік ше-
берлікті, оқыту іс-шараларының тиімділігін баға-
лау тәсілдерін біледі.
Біліктілігіне қойылатын талаптар:
• гуманитарлық немесе техникалық салаларда 
жоғары кәсіптік білімі бар (оқыту іс-шараларының 
тақырыбына байланысты).
• Оқыту іс-шараларын өткізу саласында кемінде 
2 жыл жұмыс тәжірибесі бар.

Зерттеу-талдау қызметтерін көрсететін маман

• ОПроблеманы тұжырымдауды, зерттеу объек-
тісі мен мәнін анықтауды, зерттеудің мақсатын 
анықтауды, міндеттерін қоюды, негізгі ұғымдарды 
түсіндіруді, зерттеу объектісін алдын ала жүйелі 
талдауды, жұмыс гипотезаларын тұжырымдауды, 
зерттеудің стратегиялық және жұмыс жоспарын, 
бастапқы деректерді жинау, өңдеу мен талдау-
дың негізгі рәсімдерін әзірлеуді, зерттеу бюджетін 
құруды қоса алғанда, зерттеу жүргізу бағдарлама-
сын әзірлеуді жүзеге асырады.
• Зерттеу барысында алынған ақпаратты жинау, 
өңдеу және талдау процесін ұйымдастырады.
• Зерттеу-талдау қызметтерін көрсету стандар-
тына сәйкес интервьюерлерге, сауалнама алына-
тындарға және басқа да іс-қимылдарға нұсқама 
жүргізеді. 

• АРО-ның миссиясын, АРО қызметтерінің әртүр-
лі түрлерін көрсету құрылымын, жарғысын, тізбесі 
мен стандарттарын, орталықтың ағымдағы жоба-
ларын, АРО қызметкерлерінің өзін ұстау қағида-
лары мен принциптерін біледі.
• Зерттеу-талдау қызметінің стандартын біледі.
• Зерттеу әдіснамасының, әдістемесінің және 
техникасының өзара байланысын, тиімді зертте-
уді ұйымдастыруға арналған әдістеме мен техни-
каның мәнін, қазіргі зерттеу әдістерінің мәні мен 
функционалдық мүмкіндіктерін, зерттеу бағдар-
ламасын әзірлеу ережесін біледі, зерттеу әді-
стерінің дәлелді таңдауын, зерттелетін мәселеге 
сәйкес келетін неғұрлым жоғары дәрежеде жүзеге 
асыра алады, ақпаратты жинау, өңдеу және тал-
дау технологиясын, ұсыныстарды әзірлеу тәсіл-
дерін, зерттеулердің әлеуметтік және экономика-
лық тиімділігін негіздеуді біледі.
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• Аналитикалық есепті дайындайды, АРО менед-
жері, сондай-ақ осы қызмет түріне тапсырыс бе-
руші белгілеген талаптарға сәйкес ұсынымдарды 
әзірлейді.

Біліктілігіне қойылатын талаптар:
• Гуманитарлық немесе техникалық салаларда 
жоғары кәсіптік білімі бар (зерттеу-талдау қызмет-
терінің ерекшелігіне байланысты).
• Зерттеу-талдау қызметтерін көрсету саласында 
кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар.

Қоғаммен байланыс жөніндегі маман

• ілгерілетуге, БАҚ-пен жұмыс істеуге, жұрт-
шылықпен байланысты қолдауға, АРО имиджін 
қалыптастыруға жауап береді.
• БАҚ және қоғам өкілдерінің қатысуымен өт-
кізілетін ақпараттық сипаттағы іс-шаралар мен 
акцияларды дайындауға және өткізуге қатысады, 
олардың кешенді ақпараттық толықтырылуын 
қамтамасыз етеді.
• Ақпаратты жинау технологиясын әзірлейді, 
ақпараттық-әдістемелік қызметтердің әртүрлі түр-
лерін жүзеге асыру үшін нысандар мен әдістерді 
таңдауды жүзеге асырады.
• Жұртшылықтың және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері үшін АРО-ның қызметі 
туралы баспасөз хабарламаларын және басқа да 
ақпараттық, әдістемелік материалдарды дайын-
дауды және таратуды ұйымдастырады, электрон-
дық және баспа бұқаралық ақпарат құралдарына 
мониторинг жүргізеді, БАҚ деректер базасын жа-
сау және жаңарту үшін жауап береді.
• Ақпараттық-талдау материалдарын дайында-
уға қатысады, АРО-ның көпшілік алдында есеп 
беру құжаттамасын дайындайды.
• Ақпараттық-баспа ұйымдарының деректер ба-
засын жасайды және олармен жұмысты келіседі.
• Баспа немесе АРО базасында ақпараттық-әді-
стемелік материалдарды әзірлеуді, шығаруды, ре-
дакциялауды және тираждауды жүзеге асырады.
• Әзірленетін материалдарға енгізілетін барлық 
өзгерістер мен түзетулерді келіседі.
• Редакциялау процесінде материалдарды пы-
сықтау кезінде қойылатын талаптардың орында-
луын, ұсынылған материалдың жинақтылығын 
тексереді.
• Материалдарды қажетті әдеби редакциялауды 
жүзеге асырады.
• Ақпараттық сипаттағы іс-шараларды өткізу 
нәтижелері бойынша қорытынды есептерді дай-
ындауға және жасауға қатысады.
• Ақпараттық материалдарды жинау, сақтау, пай-
далану және тарату жөніндегі жұмыстарды орын-
дайды.

• Коммерциялық емес ұйымдардың, АРО қыз-
метін реттейтін, ішкі саясаттың даму бағыттары 
мен келешегін айқындайтын, Қазақстан Респу-
бликасының заңнамалық және өзге де норма-
тивтік-құқықтық актілерін біледі.
• Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы қағидала-
ры мен нормаларын біледі.
• АРО-ның миссиясын, АРО қызмет көрсетудің 
құрылымын, жарғысын, тізбесі мен стандартта-
рын, орталықтың ағымдағы жобаларын, қызмет-
керлердің өзін ұстау қағидалары мен принцип-
терін біледі. 
• PR-технологиялар саласында қоғаммен жұмы-
сты ұйымдастыру принциптерімен таныс.
• Мақсатты топтың қажеттіліктерін зерттеу және 
диагностикалау әдістерін, кеңес беру негіздерін 
меңгерген.
Біліктілігіне қойылатын талаптар:
• Жоғары кәсіптік білімі бар (негізінен гумани-
тарлық салада).
• Осы салада кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі 
бар.

АРО персоналының құрамы олардың атқаратын функцияларына, жұмыс көлеміне 
және ұйымның ішінде міндеттерді бөлуге байланысты. Лауазымдар тізбесі және функ-
цияларды бөлу әрбір АРО-да әртүрлі болуы мүмкін, бұл мәселелерде қандай да бір 
қатаң реттеу АРО желісін дамыту үшін, әсіресе Стратегияны іске асырудың бірінші және 
екінші кезеңінде қосымша кедергілер жасауы мүмкін.
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6. Пайдаланылған әдебиеттер тізбесі

1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 2-қыркүйекте-
гі Қазақстан халқына Жолдауы «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»

2. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы №19 бұй-
рығы және осы Тұжырымдаманың 2-қосымшасында келтірілген басқа НҚА

3. ЭЫДҰ елдерінің шетелдік тәжірибесін талдауды қоса алғанда, КЕҰ-ның әлеу-
меттік-экономикалық дамуға қосқан үлесін бағалау мәселелерін зерттеу нәти-
желері бойынша талдамалық есеп, КЕҰ-ның СЭР-дағы үлесін бағалау әдісте-
месінің жобасы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесіне 
интеграциялау үшін), ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолда-
уымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ мемлекеттік гранты 
шеңберінде «ЗУБР» әлеуметтік корпоративтік қоры, 2017

4. ҮЕҰ-дың өңірдің дамуына қосқан үлесін қоғамдық сараптау нәтижелері бойын-
ша талдамалық портфель, 2015

5. ДЖФ, «Азаматтық қоғамның болашақтағы рөлі» баяндамасы, 2013 ж.
6. Мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ: өзара іс-қимылдың тиімділігін қалай артты-

руға болады? -Ақпараттық-әдістемелік құрал / / «ЗУБР» әлеуметтік корпора-
тивтік қоры, 2008 жыл

7. Гражданское участие: реальность и перспективы, или как могут жители влиять 
на принятие решений / Образцова О.Ю., Натарова Ю.Н., Литвинов В.В.. – Өске-
мен қ.:  Альфа-пресс, 2004

8. Доклад Агентства социальной информации для Центра стратегических разра-
боток (ЦСР), О.П.Алексеева, Г.Д.Джибладзе, И.Е.Доненко, О.В.Зыков, О.Б.Каза-
ков, Ю.Н.Качалова, К.В.Киселева, А.Р.Севортьян, Е.А.Тополева, Н.Л.Хананашви-
ли, М.М.Черток, В.Н.Якимец., http://refdb.ru/look/1798516-pall.html 

9. Қазақстандағы азаматтық қоғам ұйымдарын зерттеу (IBF International 
Consulting, 2015 ж.)

10. Качалова Ю. «Новый взгляд на исследование третьего сектора» - http://www.
ipd.ru/articles/j_view3sect.shtml 

11. Косарева Н.Б. Некоммерческий сектор: международный опыт, Институт эконо-
мики города, http://www.urbaneconomics.ru/node/4594#_ftn1   

12. Лестер М. Саламон, Джонс Хопкинс университетінің азаматтық қоғамды зерт-
теу орталығының басшысы (АҚШ). Азаматтық қоғамды зерттеу орталығы 
және мемлекеттік университеттің коммерциялық емес секторы — Жоғары 
экономика мектебі семинары аясында сөз сөйлеу, https://www.hse.ru/news/
science/126676910.html  

13. Либоракина М. Некоммерческий сектор: международный опыт, Фонд «Инсти-
тут экономики города»

14. Малицкая Е.П., Решта И.В., Панин П.С. Рекомендации по оценке и развитию 
Ресурсных центров. НП «ИнА-Центр», Новосибирск қ., 2018

15. КЕҰ – ның СЭР Өскемендегі үлесін бағалау әдістемесін қолдану мәселелері 
бойынша мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ үшін әдістемелік басшылық: «ЗУБР» 
ӘКҚ, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ, 2019

16. Ондрушек Д. Хрестоматия для некоммерческих организаций», Братислава, 
2003

17. «Бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін респу-
бликалық азаматтық орталықтың қызметін ұйымдастыру және дамыту» зерт-
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теу нәтижелері бойынша есеп, сарапшы Д. Уалкенова, «КАМЕДА» ҚҚ тапсыры-
сы бойынша, 2018

18. «ШҚО ішкі саясат басқармасы» ММ Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шең-
беріндегі әлеуметтік тұрақтылық технологиясының портфелі, 2012

19. Санович С. Исследования гражданского общества и НКО в Европе и США (крат-
кий обзор) Материал подготовлен специально для информационно-аналити-
ческого портала «Socpolitika.ru»

20. Тарасенко А. Некоммерческий сектор в странах Европейского Союза и России 
в контексте трансформации государства благосостояния. – СПб.: Норма, 2015

21. «ЗУБР» ӘКҚ базасында ШҚО Азаматтық ресурстық орталығының ҮЕҰ электрон-
дық кітапханасының материалдары» - www.zubr-consulting.kz 

22. «КАМЕДА» ҚҚ базасында республикалық Азаматтық ресурстық орталықтың ҮЕҰ 
электрондық кітапханасының материалдары - https://kameda.kz
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7. Қосымшалар

1-қосымша.  «Атамекен» кіші бағдарламасы туралы ақпарат

«Атамекен» кіші бағдарламасы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған Жер» 
бағытының бір бөлігі болып табылады.

«Атамекен» кіші бағдарламасының мақсаты - бәсекеге қабілеттілікке, әрбір қа-
зақстандықтың, жергілікті қоғамдастықтардың прагматизміне және жалпы қоғамның 
эволюциялық дамуына бағытталған халықтың азаматтық жауапкершілігін және әлеу-
меттік белсенділігін арттыру.

Мақсаттық индикаторлар:
1) халықтың өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейін  арттыру; 
2) азаматтық белсенділік деңгейін  арттыру.
Мақсаттық индикаторларын өлшеу әдістері: социологиялық сауалнамалар, жер-

гілікті атқарушы органдардың және статистикалық есеп беру 
Базалық жобалар:

«Азаматтық 
ресурстық 

орталықтар» 
жобасы

«АТАМЕКЕН» кіші бағдарламасы

 «Интерактивті 
платформа» 

жобасы

 «Туған жерге 
тағзым» жобасы

Базалық бағыты
«Әлеуметтік бастамалар картасы»

Базалық бағыты
«Жомарт жүрек»

 «Жомарт жүрек» 
жобасы

 «Үш жақты 
ынтымақтастық 
платформасы 

«ASAR»
жобасы

«Краудсорсингтік 
платформа» жобасы

 «Еріктілер 
корпусы» 
жобасы

Бәсекеге қабілеттілікке, әрбір қазақстандықтың, жергілікті қоғамдастықтардың 
прагматизміне және жалпы қоғамның эволюциялық дамуына бағытталған халықтың 

азаматтық жауапкершілігін және әлеуметтік белсенділігін арттыру

Кіші бағдарламаны түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу үшін іске асырылатын Не-
гізгі жобалар:

1. Азаматтық бастамалар картасы»;
2. «Азаматтық бақылау»;
3. «Жомарт жүрек».

1. «Азаматтық бастамалар картасы» базалық жоба.

«Азаматтық бастамалар картасы» базалық жобасы азаматтық бастамаларды, бел-
гілі бір өңірлердің өзекті қажеттіліктерін анықтауға және ынталандыруға, әлеуметтік, 
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қоғамдық - пайдалы жобаларға бастамашылық жасауға, бизнес-құрылымдардың өкіл-
дерін, ҮЕҰ мен еріктілерді әлеуметтік жобаларды іске асыруға және қолдауға тартуға 
бағытталған. 

Осы жоба аясында азаматтар мен ҮЕҰ өңірлік деңгейде өзекті мәселелерді шешу 
бойынша идеяларға бастама жасайды. Бастамашылық ұсыныстар негізінде іріктелген 
келесі негізгі санаттары бойынша бірқатар әлеуметтік жобалар қалыптастырылады:

- азаматтардың бастамалары (өңірдің әлеуметтік – экономикалық дамуы, абат-
тандыру, қоғамдық өмірін жетілдіру бойынша ұсыныстар));

- іске асырылатын әлеуметтік бағытталған жобалар (жобаны іске асыру барысы 
туралы толық ақпарат);

-  іске асырылған жобалар (қол жеткізілген нәтижелер, қоғамдық бағалау және ха-
лықтың қанағаттану деңгейі туралы, тартылған меценаттар, ҮЕҰ және еріктілер туралы 
ақпарат).

Базалық жобаның негізгі мақсаты:

1) азаматтық бастамаларды дамытуға, өзекті әлеуметтік мәселелердің өңірлік 
деңгейін шешуге бағыттау;

2) өңірлік деңгейдегі әлеуметтік жобалардың ашық деректер базасын жасауға ме-
ценаттар, мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ, еріктілер мен азаматтардың қатысуын талап 
ету;

3) әлеуметтік жобаларды іске асыруға  меценаттар, мемлекеттік органдар, ҮЕҰ, 
еріктілер және азаматтарды тарту;

4) азаматтық бастамалардың жаңа нысандарын ынталандыру. 
Нәтиже көрсеткіштері:
1) Жүзеге  асырылған  жобалардың  қызметін пайдаланушылардың  саны (қамту); 
2) ҮЕҰ, талаптық топтар мен азаматтардың қатысуымен жүзеге табысты асырылған 

жобалардың саны;
3) меценаттарды тарта отырып, іске асырылған өңірлік жобалар саны;
4) еріктілердің қатысуымен іске асырылған іс-шаралардың саны;
5) азаматтық бастамаларды ілгерілету бойынша белсенділікті қоғамдық бағалау.

Мемлекеттік органдар – қоса атқарушылар: ЖАО, АҚМ.

1. «Азаматтық бақылау» базалық жобасы.

«Азаматтық бақылау» базалық жобасы әлеуметтік маңызы бар мәселелерді неғұр-
лым өткір, жедел шешу, сондай-ақ азаматтардың мемлекеттік органдардың қызметінің 
тиімділігін бағалау тетігін құруға бағытталған.

Базалық жобаның негізгі міндеттері:   

1. елді - мекендер мәселелерін анықтау және мониторинг жүргізу;
2. «Туған жер» бағдарламасының Бірыңғай интернет-портал платформасында 

«Азаматтық бақылау» интерактивті бөлімін құру және қызметін қамтамасыз ету; 
3. азаматтардың өздері орын алған проблемалар туралы ақпаратты «Азаматтық 

бақылау» бөлімінде жедел орналастыру арқылы халықтың азаматтық жауапкершілігін 
күшейту және олар туралы жергілікті билікті хабардар ету. 

Әрбір азамат сауалнама толтыру және өз өтінішін қалдыру арқылы Бірыңғай ин-
тернет-порталына  «Азаматтық бақылау» бөлімінде шынайы  фото-видео-аудио  фак-
тілерді тіркей отырып,  қызықтыратын тақырыптары бойынша (ТКШ, жол, көлік және 
т. б.) сұранысын қалдыра алады. Жарияланғаннан кейін, бұл сұраныс «өтінім» мәрте-
бесін алады және қызыл индикатор жанады. Өтінім тиісті әкімдік сайтына түседі.  Сәт-
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ті болған жағдайда, жасыл индикатор жанады және өтінім «Орындалды» мәртебесін 
алады. Мүдделі азаматтар өз пікірлерін, идеялар мен мәселелерді шешу жөнінде ұсы-
ныстарын  енгізе алады.

Нәтиже көрсеткіштері:  

1. мемлекеттік органдардың жедел шешімін тапқан әлеуметтік маңызды пробле-
малардың саны;

2. Проблемалық материалдарды порталда орналастыру динамикасын талдау 
арқылы халықтың азаматтық белсенділігін арттыру;

3. Азаматтардың өздерінің шешімін тапқан проблемалар саны. 
Мемлекеттік органдар – қоса атқарушылар: ЖАО, ОМО, АКМ

1. «Жомарт жүрек» базалық жобасы.

«Жомарт жүрек» базалық  жобасы  халықты, бизнес-құрылымдарды, ҮЕҰ мен ерік-
тілерді  ынталандыру, көтермелеу арқылы кіші отанды дамытуға қатысу бағытталған.

Основные задачи Базового проекта:

1) «Атамекен» кіші бағдарламасын іске асыру қорытындылары бойынша әртүрлі 
номинациялар құру арқылы белсенді азаматтарды, бизнес –құрылымдар мен ҮЕҰ өкіл-
дерін ынталандыру жүйесін құру: 

- ауданның/қаланың/облыстың айдың/тоқсанның / жылдың ең белсенді еріктісі 
(көмек көрсетілген адамдардың саны бойынша анықталады);

 - ауданның/қаланың/облыстың айдың/тоқсанның/жылдың сүйікті еріктісі (оң 
пікір саны бойынша анықталады). 

 - аудан/қала/облыс меценаты;
 - аудан/қала/облыс инвесторы.
2) өңірдің дамуына елеулі үлес қосқан жерлестер туралы тарихи жадыны сақтау 

жөніндегі ғылыми еңбектерді, мақалалар мен жарияланымдар шығару жөніндегі қыз-
метті көтермелеу.

Нәтижелер көрсеткіштері:

1. «Жомарт жүрек» жобасына қатысқан қатысушылардың саны;
2. өңірлердің дамуына белсенді қатысатын өңірлер тумаларының өсу серпіні; 
3. өңірді дамытудағы меценаттар мен еріктілердің үлесін бағалау.

Базалық жобаны іске асыру шеңберінде  бірқатар маңызды оқиғаларды өткізу 
жоспарланған:

1. «Үздік меценат», «Үздік волонтер», «Ең үздік ҮЕҰ» номинациялар бойынша өңір-
лердегі салтанатты марапаттау рәсімі;

2. «Тарих (Мектеп, Колледж, ЖОО, ауыл, қала) тұлғалары» буклеттерін шығару.
3. Жастардығ көмегімен еске алу аллеясын (Мектеп, Колледж, ЖОО, ауыл, қала) 

құру.
4. Кең медиа – қолдау  (блог – турлар, онлайн – трансляции,  «Жанашыр азамат» 

және т.б. газеттерінде жарияланымдар).
5. ЖАО ҮЕҰ-мен бірлесіп өңірден шыққандардың жыл сайынғы слетін өткізу. Мұн-

дай слеттер мен кештерде іске асырылған жобаларды таныстыру және жариялау, түрлі 
акциялар өткізу, аукциондар (жиналған ақша қайырымдылыққа жұмсалады), қайы-
рымдылық акциялар ұйымдастыру ұсынылады.
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Мемлекеттік органдар – қоса атқарушылар: ЖАО, ҮЕҰ

Қаржылық ресурстар:

Кіші бағдарламаның қаржы ресурстарына қажеттілігі іске асырылатын жобалар-
ды сәйкестендіру және талдау қорытындылары бойынша айқындалатын болады. 

Сарапшылық сүйемелдеу:

Мақсатты топ: азаматтық қоғам, оның ішінде ғылыми-сараптамалық қоғамдастық. 
Сараптамалық кеңестің ұсынысы бойынша арнайы сарапшылар топтары құрылады. 

Сыртқы коммуникация Стратегиясы:

Бағдарламаның сыртқы коммуникациялары ҚР АКМ, ҚР СІМ, басқа да мүдделі 
мемлекеттік органдармен және ҮЕҰ-мен бірлесіп жүзеге асырылатын болады. Контент-
ті әзірлеу және оны толықтыру, жобаларды ілгерілетудің жалпы тұжырымдамасы, сон-
дай-ақ медиапланды жасау кіші бағдарламаға жауапты уәкілетті орган іске асыратын 
болады.
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2-қосымша. Азаматтық қоғам саласындағы реттейтін  
нормативтік құқықтық актілердің тізбесі 

Жалпы НҚА

1. 1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясы.
2. «Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі»  1994 жылғы 27 желтоқсан 

(Жалпы бөлім).
3. «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 

2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексі.
4. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық 

кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 
120-VІ ҚРЗ туралы.

5. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республи-
касының Кодексі 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 123-VІ ҚРЗ. 

6. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V Қылмыстық ко-
дексi.

7. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі 
2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.

8.  «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексі.

9. «Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі» Қазақстан Республикасының Ко-
дексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ.

10.  «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі» Қазақстан Республикасы-
ның Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ.

11.  «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасы-
ның 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212-III  Кодексі. 

12.  «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі.

13.  «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 Конституциялық заңы.

14.  «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы ҚР 2010 жылғы 4 мамырдағы 
№274-IV Заңы.

15.  «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республика-
сының 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Заңы. 

16.  «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы»сҚазақстан Республика-
сының 2005 жылғы 13 маусымдағы N 57-ІІІ Заңы.

17.  «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы № 527-IV Заңы.

18.  «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 377-IV Заңы.

19.  Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төлемдер және 
төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы

20.  «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 13 шілдедегі N 416-I Заңы.

21.  «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2005 
жылғы 18 ақпандағы N 31 Заңы.

22.  «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2016 
жылғы 6 сәуірдегі № 482-V ҚРЗ.
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23. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңы 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V ҚРЗ.

24. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 23 шілдедегі N 451-І Заңы.

25. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 
16 қарашадағы № 401-V ҚРЗ.

26. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148-
ІІ Заңы 

27. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді 
есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 
2198 Заңы.

28.  «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қа-
рашадағы N 107-ІІ Заңы.

Арнайы НҚА

29. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 16 қаңтардағы N 142-ІІ Заңы

30. «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 
мамырдағы N 3-І Заңы.

31. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық 
емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 13 маусымдағы 
№ 160-VІ ҚРЗ

32. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді 
есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі 
№310-III Заңы.

33. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік 
емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі N 36 Заңы.

34. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 
мамырдағы N 321 Заңы.

35. «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 2 
қарашадағы № 383-V 

36. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы 

37. «Қайырымдылық туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қараша-
дағы №402-V Заңы.

38. «Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 
30 желтоқсандағы № 42-VІ ҚРЗ.

39. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 29 желтоқсандағы N 114-IV Заңы

40. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Респу-
бликасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345-ІІ Заңы 

41. «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 20 қазандағы N 70-IV Заңы

42. «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 15 шілде-
дегі N 344-ІІ Заңы

43. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 11 қазандағы № 483-ІV Заңы
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44. «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қа-
зақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі N 39-ІІІ Заңы

45. «Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 19 мамырдағы № 314-V ҚРЗ

46. «Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 
жылғы 9 ақпандағы № 285-V ҚРЗ

47. «Гранттар беретін халықаралық және мемлекеттік ұйымдардың, шетелдік 
үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың және қорлардың тізбесін бекіту туралы 
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 наурыздағы №376 Қаулысы.

48. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы N 1301 Қаулысы

49. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың өнім берушілер тізілімін жүргізу қағи-
даларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 
ақпандағы № 270 Қаулысы

50. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелерi» Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120 Қаулысы.

51. «Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі жөнінде мәліметтерді ұсыну және олар тура-
лы дерекқорды қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы № 51 бұйрығы

52. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы.

53. «Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру және олардың іске асы-
рылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсан-
дағы № 413 бұйрығы.

54. «Үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру және олардың іске асырылуына мо-
ниторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы №403 бұйрығы.

55. «Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыларды беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам ми-
нистрінің 2018 жылғы 25 мамырдағы № 52 бұйрығы.

56.  «Қазақстан Республикасында үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттің өзара 
іс-қимылын дамыту жөніндегі 2016 - 2020 жылдарға арналған ұлттық жоспарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 28 
желтоқсандағы № 159-ө өкімі.

57. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру, іске асыру мониторингі 
және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қа-
зақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы 
№ 18 бұйрығы.

58. «Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландырудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 
1192 қаулысы.

59. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші 
органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы 
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 
наурыздағы N 247 Қаулысы.

60.  «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін істері коми-
теті жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің 
құрамын және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Дін 
істері комитеті жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнін-
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дегі Кеңес туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігі Дін істері комитеті Төрағасының 2015 жылғы 26 науры-
здағы №24 бұйрығы.

61.  «Волонтерлік бағдарламалардың (жобалардың) және волонтерлік акциялар-
дың іске асырылуының мониторингін жүзеге асырудың үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам мини-
стрінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 15 бұйрығы.

62.  «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұй-
рығы.

63.  «Үкіметтік емес ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді ұсыну және 
олар туралы деректер базасын қалыптастыру тәртібі туралы әдістемелік ұсы-
нымдар» 2016 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министр-
лігі бекіткен. 


