ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ
СОЦИАЛДЫК ЗАКАЗ:
КАЗАКСТАНДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ
Баяндамачы:

Казакстандын Маалымат жана коомду өнүктүрүү
министрлигинин Жарандык коомдун иштери боюнча
комитетинин төрагасынын орун басары -

Султанова Гульбара Бекетовна
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МАМЛЕКЕТТИН ЖАНА ӨКМӨТТҮК ЭМЕС УЮМДАРДЫН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ
МЕХАНИЗМДЕРИ
«Уга билген
мамлекет»
Концепциясы

Жарандык коомду
2025-жылга чейин
өнүктүрүү
концепциясы

Казакстандын жарадык
форуму
Казакстан Республикасынын
Президентине караштуу
Улуттук коомдук ишеним
кеңеши

Республикалык жана
жергиликтүү
денгээлдеги коомдук
кеңештер

Өкмөттүк эмес уюмдар
менен өз ара аракеттенүү
боюнча координациялык
кеңештер

Министрликтердин жана
акимчиликтердин биринчи
жетекчилери менен
өкмөттүк эмес сектордун
өкүлдөрүнүн туруктуу
жолугушуулары
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КАЗАКСТАНДА ӨКМӨТТҮК ЭМЕС УЮМДАРДЫН САНЫ

22240 ӨЭУ
катталган

17399 ӨЭУ

иштеп келатат

Казакстан
Республикасынын
Маалымат жана коомду өнүктүрүү
министрлиги жарандык коом менен өз
ара аракеттенүүнүн, ошондой эле коом
менен
биргелешкен
кызматташуунун
натыйжалуу
механизмдерин
киргизүү
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган
болуп саналат
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨКМӨТТҮК ЭМЕС СЕКТОРГО МАМЛЕКЕТТИК
КОЛДОО
 Мамлекеттик социалдык заказ өкмөттүк
эмес уюмдар менен өз ара аракеттенүүнүн
натыйжалуу жана классикалык
механизмдеринин бири болуп саналат
(2003-жылдан бери ишке ашырылып келүүдө)
 Гранттык каржылоо – өкмөттүк эмес уюмдар
менен биргелешкен долбоорлорду ишке
ашыруунун жакшыртылган формасы (2016жылдан бери ишке ашырылууда)
 ӨЭУ
үчүн
сыйлык
–
социалдык
тапшырмаларды чечүүгө кошкон олуттуу
салымы үчүн ӨЭУларды шыктандыруунун бир
ыкмасы (2017-жылы киргизилген)
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МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЗАКАЗДЫ ЖӨНГӨ САЛУУНУН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУЧУ
БАЗАСЫ
Социалдык
долбоорду
түзүүнүн жана
ишке ашыруунун
бардык
этаптарынын
талаптары
аныкталган

Мамлекеттик социалдык заказды түзүүнүн, ишке
ашырылганына мониторинг жүргүзүүнүн жана
жыйынтыктарын баалоонун эрежелери

Мамлекеттик социалдык заказдын стандарты

Социалдык
долбоорлорду
түзүүнүн
критерийлери
аныкталган

“Казакстан Республикасындагы
мамлекеттик социалдык заказ,
өкмөттүк эмес уюмдар үчүн
гранттар жана сыйлыктар
жөнүндө” Мыйзам
Гранттык
каржылоонун жана
анда өкмөттүк
эмес уюмдардын
катышуусунун
тартиби
аныкталган

Гранттарды берүүнүн жана алардын
аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн
эрежелери

Өкмөттүк эмес уюмдар үчүн сыйлыктарды
берүүнүн эрежелери

Сыйлыктарды
ыйгаруунун
тартиби
белгиленген
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ХРОНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Мамлекеттик социалдык заказ
2021-жылы

2011-жылы
Биринчи жолу
мамлекеттик
социалдык заказдын
тармактык
принциптери
киргизилген,
мамсоцзаказ
процесстерин жөнгө
салуучу ыйгарым
укуктуу орган
аныкталган

2013-жылы
мамлекеттик органдар
өздөрүнүн
пландаштыруу
процессине социалдык
долбоорлорду
каржылоонун узак
мөөнөттүү схемаларын
киргизе баштаган
Алар үч жылдык
мөөнөткө эсептелген

2016-жылы
ӨЭУлар үчүн да,
мамлекеттик органдар
үчүн да мамсоцзаказды
ишке ашыруу процесси
жеңилдетилген.
Мамлекеттик социалдык
заказ процесстери
Мамлекеттик сатып
алуулар порталында
электрондук форматка
өткөндүктөн, толугу менен
ачык жана айкын болуп
калды.

2017-жылы
VII Жарандык
форумдун сунуштары
ишке ашырылган
- баалардын
демпинги 70
пайыздан 50 пайызга
чейин кыскартылган;

2018-жылы
Жаңы механизмдер
киргизилген:
“төмөндөн өйдө”
принциби
боюнча
коомдук
талкуунун
негизинде
мамсоцзаказдын
темаларын
түзүү
механизми киргизилген;
- мамлекеттик социалдык
заказдын
стандарттары
киргизилген;
ишке ашырылган
долбоорлордун
социалдык
таасирин
аныктоо максатында –
МСЗны баалоо механизми
ишке берилген.

2019-жылы
VIII Жарандык
форумдун сунуштары
ишке ашырылган
- баалардын демпинги
50 пайыздан 20
пайызга чейин
төмөндөдү

IX Жарандык форумдун
сунуштары ишке
ашырылган
Эрежелерге жана
Стандарттарга
өзгөртүүлөр
киргизилген:
-темаларды туура түзүү
үчүн талаптар
аныкталган;
-МСЗнын ишке
ашырылышына
мониторинг жүргүзүү
критерийлери
өзгөртүлгөн;
- долбоорлордун
онлайн форматына
талаптар аныкталган;
- демпингди алып салуу
сунушталган
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МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЗАКАЗДЫН ДОЛБООРЛОРУ

маалымат чогултуу,
белгилүү бир
чөйрөдөгү
кырдаалды талдоо
долбоорду андан ары ишке
ашыруунун максатка
ылайыктуулугу жөнүндө чечим
кабыл алуу

долбоордун
жыйынтыктарын
мамлекеттик органдын
сайтында жарыялоо

Мамлекеттик социалдык заказ долбоорлору социалдык
жактан маанилүү 17 чөйрөдө ишке ашырылууда, мисалы:
пландалган
темаларды интернетресурста жайгаштыруу

Мамлекеттик социалдык
заказды ишке ашыруу
процесси

социалдык
долбоорлордун
жыйынтыгына
эксперттердин баасы

шаар тургундарынын
жана өкмөттүк эмес
уюмдардын
катышуусунда “ачык
талкуулар”

долбоорлорду бюджеттик
өтүнмөлөргө киргизүү,
техникалык
өзгөчөлүктөрүн иштеп
чыгуу
долбоорду ишке
ашыруу жана
мониторинг жүргүзүү

1) билим берүү, илим, маалымат, дене тарбия жана спорт
жаатындагы максаттарга жетүү;
2) жарандардын ден соолугун коргоо, сергек жашоо образына үгүттөө;
3) айлана-чөйрөнү коргоо;
4) жаштар саясатын жана балдардын демилгелерин колдоо;
5) үй-бүлөлүк-демографиялык жана гендердик маселелерди чечүүгө
көмөк көрсөтүү;
6) калктын социалдык жактан аялуу катмарын колдоо;
7) жетим балдарга, толук эмес жана көп балалуу үй-бүлөлөрдүн
балдарына жардам көрсөтүү;
8) калкты иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү;
9) жарандардын жана уюмдардын укуктарын, мыйзамдуу таламдарын
коргоо;
10) маданиятты жана искусствону өнүктүрүү;
11) тарыхый жана маданий мурастарды коргоо;
12) коомдук ынтымакты жана жалпы улуттук биримдикти чыңдоо;
13) пробация кызматтарына алардын эсебинде турган адамдарга
социалдык-укуктук жардам көрсөтүүдө көмөк көрсөтүү;
14) мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына коомдук
мониторинг жүргүзүү;
15) жарандык коомду өнүктүрүүгө, анын ичинде өкмөттүк эмес
уюмдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга көмөктөшүү.
16) турмуштук оор кырдаалда турган адамга (үй-бүлөгө) жардам
көрсөтүү;
17) Казакстан Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы
келбеген башка социалдык маанилүү багыттар.
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МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК ЗАКАЗДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ДИНАМИКАСЫНДАГЫ
УЧУРДАГЫ КЫРДААЛ
Мамзаказды киргизген учурдан бери:

19 жылдын ичинде Казакстанда
МСЗнын жалпы көлөмү 99 пайызга
млн.тг
көбөйдү

20000
18000
16000



1000ден ашык өкмөттүк эмес уюм кызмат көрсөтүүгө
катышууда;



жыл сайын социалдык мааниге ээ багыттар боюнча 2000ге
жакын социалдык долбоор ишке ашырылып келет



жарандык сектордо иштеген адамдардын саны 37 000ге жетти;



жигердүү өкмөттүк эмес уюмдардын саны 17 000ге көбөйдү.
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Быйыл республикада 1735
социалдык долбоор ишке
ашырылууда
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1330,1

348

2013
ЦГО

Долбоорлорду өкмөттүк эмес
уюмдар менен биргеликте
саламаттык сактоо, социалдык
коргоо, билим берүү, спорт,
туризм, жаштар менен өз ара
аракеттенүү боюнча социалдык
иштин бардык жергиликтүү
органдары ишке ашырат.

Мамсоцзаказдын
администраторлору катары
100дөн ашык облустук
башкармалык, 300дөн ашык
шаардык жана райондук
бөлүмдөр иштейт

2021
МИО

243,4
2022

Өлкөдөгү
мамзаказ
3

Эл аралык тажрыйбанын
негизинде 2016-жылы
киргизилген

Мамлекеттен бөлөк атайын
түзүлгөн юридикалык жак
тарабынан гранттык
каржылоо практикасы
Орусия, АКШ, Хорватия,
Венгрия, Румыния, Эстония
сыяктуу өлкөлөрдө
популярдуу

Гранттык каржылоо
оператору
«Жарандык демилгелерди
колдоо борбору» КЭАК
тарабынан берилет

ГРАНТТЫК
КАРЖЫЛОО

Гранттарды берүү жана
алардын аткарылышына
мониторинг жүргүзүү
эрежелери менен жөнгө
салынат

Мамсоцзаказдан
айырмаланып, өкмөттүк эмес
уюмдар социалдык
көйгөйлөрдү чечүүнүн өз
жолдорун аныктап,
сунуштап жатышат

Өкмөттүк эмес уюмдун
долбоордук ишин
актидештирүүгө көмөктөштү
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ГРАНТТЫК КАРЖЫЛОО

белгилүү бир чөйрөдө
кырдаалды талдоо
сунуштары

гранттык
долбоорлорго
темаларды түзүү,
планды бекитүү

Долбоордун
жыйынтыктары
н жарыялоо

Долбоорду ишке
ашыруу жана ага
мониторинг
жүргүзүү

Гранттык долбоорду
ишке ашыруу процесси

грант алуучу менен
келишим түзүү

гранттык долбоорлорду ишке ашыруунун ачык-айкындуулугуна
жана натыйжалуулугуна басым коюлат;
эксперттердин реестрин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартиби,
эксперттик комиссиялардын жыйналыштарынын ачыктыгы
жөнгө салган;

гранттын
темаларын
коомдук
талкуулоо

эксперттердин реестрин
түзүү жана эксперттик
комиссиялардын
курамын бекитүү
эксперттик комиссия
конкурс өткөрөт,
гранттын
жеңүүчүлөрүн тандап
алат

келечектеги долбоорлордун максатка ылайыктуулугун аныктоо
максатында гранттык темалардын коомдук талкуусу өткөрүлөт;
гранттык долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжалуулугун
баалоо механизми менен мониторингдин жол-жоболору
аныкталган.

2016-2021-жылдарга гранттык долбоорлордун динамикасы
Гранттык каржылоонун
алкагында өкмөттүк эмес
уюмдардын долбоорлорунун
саны 4,8 эсе өстү
60

Гранттык каржылоонун суммасы
7,7 эсе көбөйдү
Долбоорлордун саны
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Долбоорлордун суммасы,
млн.тг менен
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ӨЛКӨНҮН АЙМАКТАРЫНДА ГРАНТТЫК КАРЖЫЛООНУ КИРГИЗҮҮ

Долбоорду ишке
ашыруу

Өз ара аракеттенүү

Гранттык каржылоонун оператору менен

Өкмөттүк эмес уюмдардан
сунуштарды чогултат

гранттык долбоорлордун
темаларын түзөт жана
гранттык темалардын
коомдук талкуусун өткөрөт

ыйгарым укуктуу орган
Оператор менен 2
келишим түзөт
(Оператордун кызмат
көрсөтүүсүнө келишим,
акча каражаттарын өткөрүп
берүү жөнүндө келишим)

Жергиликтүү
аткаруучу
органдар

тиешелүү аймактын
бюджетин бекитүү
боюнча иштерди
жүргүзөт

Грантты берүү планын
бекитет жана аны
өзүнүн интернет
ресурсуна жайгаштырат

мамлекеттик эмес сектор
Оператор:
1. Гранттарды берүү Эрежелерине ылайык
бардык конкурстук жол-жоболорду жүргүзөт;
2. Грант алуучу менен келишим түзөт;
3. Гранттардын ишке ашырылышына мониторинг
жүргүзөт жана келишимдин шарттарына ылайык
тиешелүү мамлекеттик органга отчет берет
.
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СОЦИАЛДЫК ДОЛБООРЛОРДУН КЕЙСТЕРИ

-

Издөө-куткаруу иштерин жүргүзгөн 14 коомдук уюм түзүлдү.
11 коомдук уюм өрт коопсуздугу жана жабырлануучуларга биринчи жардам
көрсөтүү көндүмдөрү боюнча тренингдерди жана окууларды өткөрүштү

-

өзгөчө кырдаалдарда зарыл болгон иш-аракеттерди калкка маалымдоо жана
жарандык коргонуу жаатындагы билимдерди жайылтуу үчүн сапатты жогорулатуу
жана жаңы ыкмаларды үйрөтүү максатында 2 штаб ачылды,

-

“112” деп аталган демилгелүү топ түзүлдү,

Элеттик демилгелерди өнүктүрүү жаатындагы
чакан гранттардын жыйынтыктары:
Элет жергесинде 15 түрдүү борбор түзүлдү, анын
ичинде социалдык устакана, аз камсыз болгон жана көп
балалуу үй-бүлөлөр үчүн борборлор, эс алуу борбору,
улуттук кол өнөрчүлүктү жандандыруу ийрими ж.б. бар.
Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, аялдарга
психологиялык жана консультациялык жардам көрсөтүү,
аутизм менен ооруган балдарды окутуу үчүн 5 кабинет
ачылды
13 балдар аянтчалары жана спорт аянтчалары,
объекттер курулуп, жабдылды, анын ичинде ден
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, карылар
үчүн спорт зал ж.б. бар
8 элеттик аймакта экология маселесин чечүүгө
жардам беришти: 5 экологиялык акция өткөрүлдү,
таштандыларды
өз-өзүнчө
бөлүштүрүп
чогултуу
системасы киргизилди
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн спорт зал
жана сенсордук бөлмө бар. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелген 80ден ашык жаран иш менен камсыз болду.
Биринчи жолу Казакстан Республикасынын климатына
ылайыктуу күнөсканалардын каркасын өндүрүү иши

-

айылдагы жаныбарларга жардам берүү үчүн бир ыктыярдуу топ түзүлдү.

уюштурулду.

Элеттик өкмөттүк
эмес уюмдарды
жана
ыктыярчылыкты
өнүктүрүү
чөйрөсүндө 2 ири
долбоор
ишке ашырылды

“Birgemiz:Umit” ыктыярчылар долбоорун ишке ашыруунун алкагында 30 чакан
грант ойнотулду.
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СОЦИАЛДЫК ДОЛБООРЛОРДУН КЕЙСТЕРИ

Өкмөттүк эмес сектор үчүн
ресурстук борборлор.
Республиканын бардык
аймактарындагы коомдук уюмдарга
консультациялык, усулдук жардам
көрсөтүлөт. Ушундай борборлордун
аркасында өкмөттүк эмес уюмдар
кесипкөйлүгүн жогорулатып,
социалдык долбоорлорду
мамлекеттик каржылоодо, жарандык
демилгелерди өнүктүрүүдө жардам
алышат.
• Бүгүнкү күндө өкмөттүк эмес уюмдарды,
ыктыярчыларды, үй-бүлөлүк зомбулуктун
курмандыктарын колдоо үчүн облустук жана
райондук деңгээлде 52 жарандык борбор жана
консультация бөлмөлөрү түзүлдү. Бул
ийгиликтүү, ири долбоорлордун мисалдарынын
бири.

ӨЭУ Академиясы.
Өкмөттүк эмес сектордогу
компетенттүүлүктү жогорулатуу
боюнча дүйнөлүк, трендде турган
стандарттарды эске алуу менен
1000ден ашык ӨЭУ өз дараметин
жогорулатуунун үстүндө иштеп жатат

Өкмөттүк эмес уюмдардын бюджеттик
процесстерге катышууда көндүмдөрүн
жогорулатуу боюнча кызматтарды
көрсөткөн community-борборлор
түзүлдү.
Ушундай community-борборлордун
алкагында жергиликтүү тургундарга,
жергиликтүү жамааттардын
мүчөлөрүнө, өкмөттүк эмес уюмдарга
жана башка жигердүү жарандарга
жергиликтүү өз алдынча башкаруу
боюнча кеңештер берилген.
Жалпысынан communityборборлордун алкагында 400дөн
ашык консультация берилген
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ӨЭУ ҮЧҮН СЫЙЛЫК (2017 – 2021-жылдар)
5 жылдын ичинде социалдык маанилүү маселелерди
чечүүгө чоң салым кошкон 286 өкмөттүк эмес уюм
сыйлыктын ээлери болушту. Сыйлыктын минималдуу
көлөмү болжол менен 12 миң долларды (5 миллион
теңге) түзөт. Сыйлыктар 15 багыт боюнча ыйгарылат.

59 НПО


Сыйлыктарды берүүнүн толугу
менен
ачык-айкын
тартиби
каралган;



Сыйлыкка көрсөтүлгөн ар бир
өтүнмө эки баскычтуу баалоодон
өтөт;



Тармактын,
аймактын,
республиканын
өнүгүүсүнө
социалдык
салым,
уюштуруу
тажрыйбасы,
коомчулукка
таанылуу,
инновация,
иштин
натыйжалуулугу
баалоо
критерийлери болуп саналат;



Өтүнмө берүүнүн электрондук
форматы киргизилген.

2019 .
2020 г.

38 НПО
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