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 Қамқоршылық кеңестің 

2022 жылдың 7 қарашасындағы № 21 

шешімімен 

Бекітілген 

 

 «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының 2022–2023 жылға 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 
№ Іс-шараның атауы Аяқталу нысаны Орындау 

мерзімі 

Жауапты 

АҒЫМДАҒЫ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 

1. Сирек (орфандық) аурулары бар пациенттерге 

қымбат препараттарды сатып алу 

Сирек (орфандық) аурулары бар пациенттердің 

қымбат препараттармен қамтамасыз етілуі 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

2. Сирек (орфандық) аурулары бар балаларды 

емдеуге арналған медициналық мекемелерге 

арналған препараттарды сатып алу 

Сирек (орфандық) аурулары бар балаларды 

емдеуге арналған медициналық мекемелердің 

препараттармен қамтамасыз етілуі 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

3. Өмірге қауіп төндіретін ауыр аурулары бар 

пациенттерге препараттарды сатып алу 

Өмірге қауіп төндіретін ауыр аурулары бар 

пациенттердің препараттармен қамтамасыз етілуі 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

4.  «Медициналық ұйымдарды шала туылған 

нәрестелердің ретинопатиясына 

офтальмологиялық скрининг жасау және емдеуге 

арналған жабдықтармен қамтамасыз ету» 

бағдарламасын іске асыру 

Еліміздің 13 өңірінде шала туылған нәрестелердің 

ретинопатиясын скринингтеуге және емдеуге 

арналған офтальмологиялық жабдықпен 29 

медициналық ұйымды жарақтандыру 

 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

4.1. Денсаулық сақтау министрлігінің өңірлердегі 

медициналық ұйымдардың тізбесін және 

офтальмологиялық жабдықтардың тізбесін 

айқындауы 

Қамқоршылық кеңес бекіткен өңірлердегі 

медициналық ұйымдардың тізбесі және 

офтальмологиялық жабдықтардың тізбесі 

2022 жылдың 

сәуір-қазан 

айлары 

4.2. Офтальмологиялық жабдықты жеткізу 

 

Қол қойылған қабылдау-тапсыру актілері 

 

2023 жылдың 

1-тоқсаны 

5.  «Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды 

экзоскелеттермен қамтамасыз ету» 

бағдарламасын іске асыру 

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың 

заманауи жоғары технологиялық 

роботтандырылған құралдармен 

(экзоскелеттермен) қамтамасыз етілуі 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 
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5.1. 2023 жылы экзоскелет алушылар контингентін 

және осы қайырымдылық көмекті көрсетуге 

арналған шығындарды анықтау 

Контингентті және ақша қаражаты бойынша 

лимитті Қамқоршылық Кеңестің бекітуіне шығару   

2023 жылдың 

мамыр айы 

6. «Мүгедектігі бар балалар мен жастарды (14-29 

жас) инновациялық протездік-ортопедиялық 

бұйымдармен қамтамасыз ету» бағдарламасын 

іске асыру 

Мүгедектігі бар балалар мен жастарды бионикалық 

протездермен қамтамасыз ету 

 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

7. «Тамыр патологиясы бар балаларға медициналық 

көмек көрсету» бағдарламасын іске асыру 

Халықтың әлеуметтік осал топтарынан гемангиома 

диагнозы қойылған 18 жасқа дейінгі балаларға 

медициналық көмек көрсету (мүгедек балалар; көп 

балалы отбасылардан шыққан балалар; толық емес 

отбасылардан шыққан балалар; аз қамтылған 

отбасылардан шыққан балалар; мүгедек балаларды 

тәрбиелеп отырған отбасылардан шыққан балалар; 

ата-аналарының бірінде мүгедектігі бар балалар) 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

7.1. «Ағабек Қарабеков атындағы әлеуметтік 

медициналық орталығы ҚҚ»-мен осы ауруды 

емдеуді ТМККК немесе МӘМС-ке енгізу процесі 

аяқталғанға дейінгі кезеңге екіжақты шарт жасасу 

Қол қойылған шарт 

 

2023 жылдың 

3-тоқсаны 

7.2. Порталда туа біткен тамыр патологиясы бар 

пациенттерге медициналық қызметтер көрсетуге 

қатысты өтініш берушілерді тіркеу, туа біткен 

тамыр патологиясы бар пациенттерге 

медициналық қызметтер көрсетуге пациенттерді 

іріктеу. 

Осы медициналық көмекке мұқтаж науқастардың 

тізімі 

 

2022–2023 

жж. 

8. «Көздің мүйізгек қабығы трансплантациясын 

қажет ететін көз органдары аурулары бар 

пациенттерге қайырымдылық көмек көрсету» 

бағдарламасын іске асыру 

Көздің мүйізгек қабығын трансплантациялауды 

қажет ететін пациенттер үшін донорлық 

материалды сатып алу жөніндегі шығыстарды өтеу 

 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

8.1. Көздің мүйізгек қабығы трансплантациясын 

қажет ететін көз органдарының аурулары бар 

пациенттерге медициналық қызмет көрсетуге 

пациенттерді іріктеу 

Көздің мүйізгек қабығы трансплантациясына 

мұқтаж науқастардың тізімі 

 

2022–2023 

жж. 

9. «Аутизм және басқа да менталды кемістігі бар 

балаларға арналған орталықтарды жарақтандыру» 

Аутизмі және басқа да менталды кемістігі бар 

балаларға арналған 20 орталықты материалдық-

2022–2023 

жж. 

БЖБО 
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жобасын іске асыру техникалық жарақтандыру, инфрақұрылымды 

дамыту және орталық қызметкерлерін оқыту 

9.1. 8 орталықты жарақтандыруға шарттар жасасу 

 

Қол қойылған шарттар және олар бойынша төлем 2022–2023 

жж. 

9.2. 8 орталық бойынша жиһаз бен жабдықты жеткізу 

 

Жобаны іске асыру туралы аралық есеп 2023 жылдың 

наурыз айы 

9.3. 2023 жылға арналған жабдықтау және 

қаржыландыру лимиті үшін аутизмі және басқа 

да менталды кемістігі бар балаларға арналған 12 

орталықты анықтау 

2023 жылға арналған жабдықтау және 

қаржыландыру лимиті үшін аутизмі және басқа да 

менталды кемістігі бар балаларға арналған 12 

орталықты анықтау 

2023 жылдың 

1-тоқсаны 

10. «Ерте араласу орталықтарын жарақтандыру» 

жобасын іске асыру 

 

Дамудың ерте кезеңдерінен бастап дамуында 

кемістігі бар және олардың туындау қаупі бар 

балалардың табысты дамуы үшін жағдай жасау 

мақсатында 13 өңірде ерте араласу орталықтарын 

материалдық-техникалық жарақтандыру. 

2022 жылдың 

мамыр айы – 

2023 жылдың 

наурыз айы 

БЖБО 

10.1. Жиһаз бен жабдықты жеткізу Жобаны іске асыру туралы есеп 2023 жылдың 

наурыз айы 

11.  «Арнайы мектеп ұйымдарын жарақтандыру» 

бағдарламасын іске асыру 

98 арнайы мектеп ұйымдарының материалдық-

техникалық базаны жақсарту 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

11.1. 31 мектепті жарақтандыруға шарттар жасасу Қол қойылған шарттар және олар бойынша төлем 2022 жылдың 

ішінде 

11.2. 31 мектепке жиһаз және жабдықтар жеткізу Жобаны іске асыру туралы аралық есеп 2023 жылдың 

2-тоқсаны 

11.3. Арнайы мектеп ұйымдарын және 2023 жылға 

арналған қаржыландыру лимитін анықтау 

 

Арнайы мектеп ұйымдарының тізімін және 2023 

жылға арналған ақша қаражаты бойынша лимитті 

Қамқоршылық кеңестің бекітуіне шығару 

2023 жылдың 

1-тоқсаны 

12. «Қазақстан халқына» қорының білім беру 

гранттары» бағдарламасын іске асыру 

Білім беру гранттарын беру: 

1) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру ұйымдарында күндізгі оқуға талапкерлерге: 

- ауылдық жерлердегі аз қамтылған отбасылардан 

шыққандарға; 

- кәмелетке толғанға дейін жетім және ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған адамдар 

қатарына жататын тұлғаларға; 

- мүмкіндігі шектеулі, оның ішінде мүгедектігі бар 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 
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адамдарға. 

2) студенттерге бакалавриат бағдарламалары 

бойынша күндізгі оқуды жалғастыруға: 

- мүмкіндігі шектеулі, оның ішінде мүгедектігі бар 

адамдар болып табылатын студенттерге; 

- жетім немесе кәмелетке толғанға дейін ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге; 

- ауылдық жерлерден аз қамтылған көпбалалы 

отбасылардан шыққан студенттерге; 

- мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 

отбасылардан шыққан студенттер; 

- ата-анасы/әкесі немесе анасы мүгедек болып 

табылатын студенттерге. 

12.1. ЖЖОКБҰ (ЖОО-ның) және қайырымдылық 

ұйымдарының 2023/2024 оқу жылына арналған 

тізбесін өзектендіру 

ЖЖОКБҰ-мен шарттар 

 

2023 жылдың 

3-тоқсаны 

12.2. 2023/2024 оқу жылына талапкерлер мен 

студенттерді іріктеу 

Серіктес комиссиясының шешімдері («Тайбурыл» 

ҚҚ) 

2023 жылдың 

3-тоқсаны 

13.  «Ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін 

дамыту» бағдарламасын іске асыру 

 

Тірек мектеп мәртебесін бере отырып, 17 ауылдық 

мектепті материалдық-техникалық жарақтандыру 

және ауыл мектептері оқушыларының сапалы 

білім алуға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету 

үшін білім беру ресурстарын шоғырландыру 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

13.1. Жабдықтар мен құралдарды жеткізу Бағдарламаны іске асыру туралы есеп 2023 жылдың 

4-тоқсаны 

13.2. Мектеп басшылары мен мұғалімдеріне пәндер 

бойынша, оның ішінде жаңартылған оқыту 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру 

курстарын, сондай-ақ объективті бағалау, 

цифрлық сауаттылық және тәрбие жұмысы 

бойынша курстарды ұйымдастыру 

Курстарды өткізудің бекітілген жоспары 2023 жыл 

ішінде 

14. «Болашақ инженерлер» бағдарламасын іске асыру 

 

Кем дегенде 160 аудандық мектеп және 

моноқалалардағы 27 мектеп сыныптарын 

бағдарламалық қамтамасыз етуді, 

конструкторларды, электрониканы қамтитын 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 
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робототехниканы (конструкциялау, 

электротехника, бағдарламалау) зерделеуге 

арналған бағдарламалық-аппараттық кешенмен 

жарақтандыру 

15.  «100 спорт залы» жобасын іске асыру 

 

Спорт инфрақұрылымы (залдар, спорт секциялары) 

жоқ елді мекендерде (негізінен ауылдық жерлерде) 

балаларға арналған спорт залдарын ашу  

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

15.1. Елдің 6 облысында шалғай елді мекендерде 

тұратын балаларға арналған 24 балалар спорт 

залын жарақтандыру 

Жобаны іске асыру туралы 2022 жылғы есеп 2022 жылдың 

мамыр-

маусым 

айлары 

15.2. 2023 жылы спорт залдарын ашу үшін 76 елді 

мекенді, жабдықтар мен мүкәммалдар тізбесін, 

2023 жылға арналған қаржыландыру лимитін 

айқындау 

2023 жылға арналған бағдарламаны іске асыру 

жөніндегі тәсілдерді Қамқоршылық кеңестің 

бекітуіне шығару 

 

2023 жылдың 

1-тоқсаны 

16. «Тұсау кесер» жобасын іске асыру 

 

Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін еліміздің 5 

өңірінде дене шынықтыру-сауықтыру үйірмелерін 

(ДСҮ) ашу 

2022 жыл БЖБО 

16.1. Семей, Алматы, Шымкент, Атырау, Нұр-Сұлтан 

қалаларында «Жас жауынгер» дене шынықтыру-

сауықтыру клубының практикасы негізінде 5 

ДСҮ ашу 

Жобаны іске асыру туралы есеп 

 

2023 жылдың 

қаңтар айы 

17. «Қазақстан Республикасының спортшыларын 

пара-атлетикаға дайындау және қатысу үшін 

спорттық-жүгіру протездік-ортопедиялық 

бұйымдармен қамтамасыз ету» жобасын іске 

асыру 

Жеке қажеттіліктерін ескере отырып 

дайындалатын 10 спорттық-жүгіру протездік-

ортопедиялық бұйымдарды дайындау 

 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

17.1.  «Жүгіру мектебі» іс-шарасын өткізу Жобаны іске асыру туралы қорытынды есеп 2022 жылдың 

мамыр-шілде 

айлары 

18. Қайырымдылық көмек көрсету: 

- қаңтар оқиғалары кезінде кездейсоқ құрбан 

болған және қаза тапқан бейбіт тұрғындардың 

отбасыларына; 

- қаңтар оқиғалары кезінде жарақат алған 

Қаңтар айындағы қайғылы оқиғаларға байланысты 

азаматтардың жекелеген санаттарына материалдық 

көмек 

 

2022–2023 

жж. 

ЗҚ 
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балалардың отбасыларына; 

- атыс қаруынан зардап шеккен ауыр жараланған 

кәмелетке толған азаматтарға; 

- қаза тапқан әскери қызметшілердің, ішкі істер 

және ұлттық қауіпсіздік органдары 

қызметкерлерінің, сондай-ақ кездейсоқ құрбан 

болған қаза тапқан азаматтардың 

отбасыларындағы әрбір кәмелетке толмаған 

балаға (2022 жылдың 9 қаңтарында 18 жастан 

аспаған). 

19. Төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендерге 

көмек көрсету (Батыс Қазақстан және Қостанай 

облыстары) 

Көрсетілген көмек туралы Қамқоршылық кеңеске 

арналған есеп 

 

2022–2023 

жж. 

ЗҚ 

ПЫСЫҚТАЛАТЫН (ӘЛЕУЕТТІ) ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ЖОБАЛАР, 

СОНДАЙ-АҚ МАҚСАТТЫ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ БАҒЫТТАРЫ 

20. Ұлттық ғылыми онкологиялық орталықты 

органдарды трансплантациялауды жүргізу үшін 

жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі 

құжаттар пакетін дайындау 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2022 жылдың 

қараша айы 

БЖБО 

21. Қазақстан Республикасында Онкологиялық 

ауруларға қарсы күрес жөніндегі әзірленіп жатқан 

үкіметтік кешенді жоспарға сәйкес медициналық 

ұйымдарды онкологиялық пациенттерге арналған 

жабдықтармен, дәрілік заттармен қамтамасыз ету 

жөніндегі жобаны пысықтау 

Жобаны Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЖБО 

22. Денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық 

кадрларын оқыту жөніндегі бағдарламаны 

пысықтау, оның ішінде шетелдік мамандарды 

тарта отырып, шеберлік сыныптарын 

ұйымдастыру 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2022 жылдың 

қараша айы 

БЖБО 

23. «Медициналық ұйымдарды аудиологиялық 

скринингқа арналған жабдықтармен қамтамасыз 

ету» бағдарламасын пысықтау 

 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық 

ұйымдар мен аудиологиялық жабдықтардың 

тізбесін айқындауы, сондай-ақ трекинг орталығын 

құруға қатысты ҚР ДСМ растауы 

2022–2023 

жж. 

БЖБО 

23.1. Трекинг-орталығын құруға қатысты бағдарлама Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022–2023 
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бойынша өңірлердің жабдыққа, мамандарды 

оқытуға қажеттіліктерін, іске асыру кезеңдерін 

және басқа да ұйымдастыру мәселелерін 

айқындау 

жж. 

24. Қайырымдылық көмекті қоса алғанда, «Ағзалар 

мен тіндерді трансплантациялау» бағыты 

бойынша тәсілдерді айқындау: 

- балалар ағзаларын шетелдік ұйымдарда 

транспланттау бойынша; 

- мәйіт донорлығы мәселелері бойынша 

трансплантациялау үйлестірушілерін оқыту 

бойынша; 

- донорлық орталықтарды материалдық-

техникалық жарақтандыру және дамыту 

бойынша. 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жыл БЖБО 

24.1. Мақұлданған тәсілдерге сәйкес жүргізілетін 

жұмыс туралы хабардар ету 

Қамқоршылық кеңес үшін есеп 2023 жылдың 

қаңтар, шілде 

айлары 

25. Қайырымдылық көмекті қоса алғанда, 

«Онкологиялық және гематологиялық патология» 

бағыты бойынша тәсілдерді айқындау: 

- ҚР-да тіркелмеген немесе белгілі бір 

себептермен сатып алынбайтын дәрілік заттармен 

қамтамасыз ету бойынша; 

- тізбесін құзыретті органдармен анықтау қажет 

онкологиялық ауруларды диагностикалау кезінде 

жекелеген мәселелерді шешу бойынша; 

- ҚР құзыретті органдарының сүйек кемігі 

донорларының шетелдік базаларымен 

халықаралық өзара іс-қимылының тиімділігін 

арттыру үшін; 

- Қазақстанда онкологиялық ауруларды емдеуде 

шетелдік тәжірибені пайдалануды оқшаулау мен 

дамытудың тиімді жүйесін құру үшін. 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жыл БЖБО 

25.1. Мақұлданған тәсілдерге сәйкес жүргізілетін Қамқоршылық кеңес үшін есеп 2023 жылдың 
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жұмыс туралы хабардар ету қаңтар, шілде 

айлары 

26. Өңірлік ресурстық орталықтар жүйесін нығайтуға 

бағытталған «Qazaqstan mektepke» бағдарламасын 

пысықтау; басқару командаларын, педагогтарды, 

оқушыларды оқыту; ресурстық орталықтарға 

цифрлық білім беру контентін құру және тапсыру 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы – 2023 

жылдың 

қаңтар айы 

БЖБО 

27. Солтүстік Қазақстан облысындағы «Тірек мектебі 

(ресурстық орталық) – магниттік мектептер» 

кешені» пилоттық жобасын кадрлық әлеуетті 

бағалау және қажетті ресурстарды айқындау 

бөлігінде ауылдық шағын жинақты мектептерді 

қолдау бойынша пилоттық жобаны пысықтау 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

28. Coursera платформасында кадрлық әлеуетті 

арттыру жөніндегі жобаны пысықтау 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

29. Пара-хоккей және басқа да пара-спорт түрлері 

бойынша халықаралық жарыстарға дайындалу 

және қатысу үшін спортшыларды спорттық 

мүкәммалмен қамтамасыз ету жөніндегі 

бағдарламаны пысықтау 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022–2023 

жж. 

БЖБО 

30. Дағдарыс орталықтарын дамыту бағытын 

пысықтау. Жабдыққа, мамандарды оқытуға, іске 

асыру кезеңдеріне және басқа да 

ұйымдастырушылық мәселелерге қажеттіліктерді 

айқындау негіздемесі 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЖБО 

31. Паллиативтік көмек жүйесін дамыту мәселесін 

пысықтау. Жабдыққа, мамандарды оқытуға, іске 

асыру кезеңдеріне және басқа да 

ұйымдастырушылық мәселелерге қажеттіліктерді 

айқындау негіздемесі 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЖБО 

32. Менталды бұзылулары бар адамдар үшін 

әлеуметтік оңалту шараларын әзірлеу 

 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЖБО 

33. Нейро-ортопедиялық аурулары бар балаларға 

арналған 17 аудандық оңалту орталықтарын және 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 
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денсаулығы бұзылған балаларды кешенді оңалту 

үшін 6 облыстық оңалту орталықтарын 

жарақтандыру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу 

34. «Alem» бағдарламалау мектебін масштабтау» 

жобасын қалыптастыру 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы – 2023 

жылдың 

қаңтар айы 

БЖБО 

35.  «Жетім балалар және қиын өмірлік жағдайға тап 

болған балалар» бағытын пысықтау: 

- жетім балалар мен өмірлік қиын жағдайға тап 

болған балаларды мемлекет қабылдайтын 

шаралардан тыс қолдау; 

- «жаңа форматтағы» балалар үйлерін қолдау 

мәселесін пысықтау; 

- мүшелерінің бірі жетім бала немесе ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған бала болған 

жас отбасыларға арналған тұрғын үйді жалға алу 

бойынша өтемақы. 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

наурыз айы 

БЖБО 

36. «Ауылдық мектептер мен кітапханалардағы 

ғаламтор» бағдарламасын әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

2-тоқсаны 

БЖБО 

37. Ауылдық кітапханалар базасында даму 

басымдығымен «Қоғамдық орталықтарды 

дамыту» бағдарламасын әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

3-тоқсаны 

БЖБО 

(жинақтау) 

СДІБ 

38. Моноқалалардың әлеуметтік саласын дамыту 

жөніндегі бағдарламаны әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

(жинақтау) 

СДІБ 

39. Балаларды тұқым қуалайтын ауруларға 

молекулярлық-генетикалық зерттеу мәселесін 

пысықтау 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

39.1. Сирек (орфандық) ауруларды диагностикалау, 

оның ішінде толық геномдық диагностика 

саласындағы күрделі мәселелерді зерделеу 

2023 жылдың 

2-тоқсаны 

40. Медициналық ұйымдардан жабдықтың нақты 

түрлерімен және ұйымдардың тізбесімен 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2023 жылдың 

2-тоқсаны 

БЖБО 
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медициналық диагностикалық жабдыққа 

қажеттілік туралы ақпаратты жинақтау және 

талдау 

41. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігімен бірлесіп құрылатын жұмыс 

тобының ұсынымдарын ескере отырып, 

оңалтудың техникалық құралдары паркін ашу 

жөніндегі бағдарламаны әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

42. Кәсіби бағдарлау деңгейін, өмірдегі заманауи 

дағдылар мен икемділікті арттыру мақсатында 

мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру 

жөніндегі бағдарламаны қалыптастыру мәселесін 

пысықтау 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2023 жылдың 

2-тоқсаны 

БЖБО 

43. 2022 жылдың 16 қыркүйегінде Ұлттық 

қайырымдылық конференциясының қорытынды 

отырысында мақұлданған Қор даңғылының 

бөлімдерін пысықтау 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар жыл ішінде Барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

ҚОРДЫҢ ЖҰМЫС ПРОЦЕСТЕРІ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ ШАРАЛАРЫ 

44. Қайырымдылықты жүзеге асыру Ережелерін 

әзірлеу 

 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЖБО 

(жинақтау), 

ТБО, СДІБ, ЗҚ 

45. Қордың қайырымдылық бағдарламалары мен 

жобаларының мониторингі, олардың тиімділігіне 

бағалау жүргізу 

 

Бағдарламаның тиімділігін бағалау (талдау) 2022–2023 

жж. 

ТБО 

45.1. 2022 жылдың қорытындысы бойынша бағалау 

 

Қамқоршылық кеңес үшін есеп 2023 жылдың 

қаңтар айы 

45.2. Қордың қайырымдылық қызметі туралы, оның 

ішінде төмендегі мәселелерді қамтитын 

жартыжылдық талдамалық есеп: 

- тиімділік тұрғысынан және тәуекелдер 

тұрғысынан бағдарламалар мен жобалардың іске 

асырылуын талдау; 

- ерекше жағдайларда жекелеген азаматтарға 

атаулы нысаналы көмек көрсетуді талдау; 

Қамқоршылық кеңес үшін есеп 2023 жылдың 

шілде айы 
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- төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккен 

азаматтар мен ұйымдарға қайырымдылық көмекті 

талдау; 

- сараптама комитеттерінің қызметін талдау; 

- Қордың жұмыс істеп тұрған және әлеуетті 

серіктестерін талдау; 

- Қордың қызметін ұзақ мерзімді, орта мерзімді 

және қысқа мерзімді кезеңдерге болжау. 

46. Ерекше жағдайларда жекелеген азаматтарға 

атаулы нысаналы көмек көрсету саясатын әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

БЖБО 

(жинақтау), 

ЗҚ, ТБО, СДІБ  

47. Азаматтарды шетелге емделуге жіберу тәсілдерін 

анықтау 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

қаңтар айы 

БЖБО 

48. Төтенше жағдайлар кезінде көмек көрсету үшін 

резервтік қорды құру және пайдалану тәсілдерін 

айқындау 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

БЕЕБ (жинақтау), 

ЗҚ, СДІБ, 

ТБО, БЖБО 

49. Зерттеулер мен өзге де ақпараттық-талдамалық 

жұмыстарды жүргізу үшін Қордың гранттарын 

бөлу жөніндегі тәсілдерді айқындау 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2023 жылдың 

2-тоқсаны 

ТБО (жинақтау), 

БЖБО, СДІБ  

50. Эндаумент-қорды құру бойынша тәсілдерді 

әзірлеу 

Қордың жанынан эндаумент-қор құру 2022–2023 

жж. 

СДІБ 

50.1. Эндаумент-қорларды құру жөніндегі 

тұжырымдаманы әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың 

желтоқсан 

айы 

50.2. Эндаумент-қор үшін инвестициялық стратегияны 

әзірлеу 

Қамқоршылық кеңеске ұсыныстар 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

51. Қордың жылдық бюджетін қалыптастыру Қамқоршылық кеңестің бекіту туралы хаттамасы 2022 жылдың 

қараша айы 

2023 жылдың 

қараша айы 

БЕЕБ 

52. Қордың 2022 жылғы жылдық есебін 

қалыптастыру 

 

Қамқоршылық кеңестің бекіту туралы хаттамасы 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

КБҚ (жинақтау), 

барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

53. Жартыжылдықта атқарылған жұмыстар туралы Қамқоршылық кеңестің қарауына шығару 2023 жылдың КБҚ (жинақтау), 
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есепті қалыптастыру шілде айы барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

54. Қордың сыртқы аудитін жүргізу 

 

Қамқоршылық кеңестің жылдық қаржылық 

есептілікті бекіту туралы хаттамасы 

2023 жылдың 

2-тоқсаны 

БЕЕБ 

(жинақтау), ЗҚ 

54.1. Аудиторлық ұйымды айқындау жөніндегі 

конкурсты ұйымдастыру және өткізу 

Конкурстық комиссияның хаттамасы 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

54.2. Қамқоршылық кеңестің аудиторлық ұйымды 

бекітуі 

Қамқоршылық кеңестің бекіту туралы хаттамасы 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

55. Жыл сайынғы жарналар бойынша «Самұрық-

Қазына» АҚ-мен өзара іс-әрекет 

 2022–2023 

жж. 

СДІБ 

55.1. «Самұрық-Қазына» АҚ-мен келісім 

(Меморандум, шарт) жасасу 

Қол қойылған Келісім 2022–2023 

жж. 

55.2.  «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының 

жарналары есебінен іске асыруға жоспарланған 

бағдарламалар мен жобаларды және жарналарды 

аудару кестесін келісу 

 «Самұрық-Қазына» АҚ-мен келісілген әлеуметтік 

маңызы бар бағдарламалар мен жобалардың тізбесі 

және жарналарды аудару кестесі 

 

2022–2023 

жж. 

56. «Самұрық-Қазына» АҚ жарналары есебінен іске 

асырылған бағдарламалар мен жобалардың іске 

асырылуына сыртқы аудит жүргізу 

Аудиторлық есеп 

 

2022–2023 

жж. 

БЕЕБ 

(жинақтау), ЗҚ, 

СДІБ 

57. Қордың қайырымдылық бағдарламалары мен 

жобаларын қаржыландыру үшін Қор 

демеушілерімен өзара іс-әрекет жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыру 

Өзара іс-әрекет туралы келісімдер 2023 жылдың 

1-тоқсаны 

СДІБ 

58. Қордың коммуникациялары  2022–2023 

жж. 

Баспасөз 

қызметі 

58.1. Байланыс (PR) стратегиясын әзірлеу Қамқоршылық кеңес үшін есеп 2022 жылдың 

желтоқсан 

айы 

58.2. Қор қызметін жариялау бойынша жылдық 

медиажоспарды әзірлеу және іске асыру 

Толық медиажоспар: 

1) өткізілетін кездесулерді, іс-шараларды, 

қайырымдылық бағдарламалары мен жобаларының 

іске асырылу барысын жариялау; 

2) Қордың Қамқоршылық кеңесі мен Басқармасы 

өкілдерінің, қайырымдылық көмек алушылардың, 

2023 жылдың 

қаңтар айы,  

жыл ішінде 
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серіктестердің БАҚ-та және әлеуметтік желілерде 

сұхбаттары мен сөз сөйлеулерін ұйымдастыру; 

3) Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Tik Tok 

әлеуметтік желілерінде Қор туралы контентті 

дамыту. 

58.3. Қордың қайырымдылық қызметі туралы 

бұқаралық ақпарат құралдарына арналған 

брифинг 

Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған брифинг тоқсан сайын 

59. Қордың 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын 

әзірлеу 

Қамқоршылық кеңестің бекіту туралы хаттамасы 2023 жылдың 

4-тоқсаны 

СДІБ 

(жинақтау), 

барлық 

құрылымдық 

бөлімшелер 

 

Қордың құрылымдық бөлімшелері: 

БЖБО – Бағдарламалар мен жобаларды басқару орталығы;  

ТБО – Талдау және болжау орталығы;  

ЗҚ – Заң қызметі; 

БЕЕБ – Бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі;  

СДІБ – Стратегиялық жоспарлау және демеушілермен өзара іс-қимыл бөлімі;  

КБҚ – Корпоративтік басқару қызметі 


