жоба
Қазақстанның VII Азаматтық Форумының
ұсынымдары
Біздің Тәуелсіздігіміздің 25-жылдығын мерекелеу жылында және «СТРАТЕГИЯ2050» барлық қазастандықтардың алдында Н.Ә. Назарбаев қойылған басты мақсатқа жету
үшін, Елбасымен бастамашылық жасалған «Ұлт жоспары 100 нақты қадам».
VII Азаматтық Форумның делегаттары елдің барлық өңірлерінде үшінші сектор
мен мемлекеттің арасындағы серіктес қарым-қатынастардың моделі болып танылды және
мемлекеттің қызмет ету құрылымында қоғамдық бірлестіктер, өзекті және қоғамдық
тұрғыда маңызды сегменттерді алуға және орындауға қабілеті қолдарынан келді деп
белгіледі.
Сонымен қатар, модельдің өзін жетілдіру және оны одан әрі дамыту үшін және
ақиқаттар мен реформаларға өзара қарым-қатынастардың жүйесін жаңарту шаралары
қажет деп көрсетті.
Осыған байланысты, азаматтық қоғамның барлық қатысушыларын бірлесуіге, және
өздерінің барлық күштерін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін, және прогресс үшін
өзгеруге бағытталған қоғамдық саясаттың айналасында шоғырлануға шақырып,
ұсынады:
Қазақстан Республикасының Үкіметіне
1. Коммерциялық емес сектордың, оның әлеуетінің және қоғамдық тұрғыда маңызды
проблемаларды шешу және әлеуметтік шиеленістерді төмендету бойынша ортаны
қалыптастыру үшін, қызметтің кең спектрін жүргізу қабілеттерінің есебімен, бағалы
серіктеске айналдыру үшін барлық билік деңгейлерінде жұмысты күшейту.
2. Дара проблемаларды шешуге икемділігінің және үлкен бейімділігінің есебімен,
әлеуметтік салада мемлекеттік функцияларды коммерциялық емес секторға
(бәсекелі ортаға) беру бойынша жұмысты жалғастыру.
3. КЕҰ-ның макро және микро деңгейде әлеуемттік міндеттерді шешуде және күрделі
проблемалар мен қоғамдағы шиеленістерді төмендетуде, әлеуметтік қызметтердің
өнім берушілері ретінде, олардың қызметін өлшеген кезде белгісіздік факторларын
болдырмау үшін үлесін есептеу бойынша шаралар қолдану.
4. Статистика
жөніндегі
комитетке
КЕҰ-дардың
халықтың
қажеттілігін
қанағаттандырушы сектор ретінде ғана емес, әлеуметтік-экономикалық даму және
оның салдары ретінде ІЖӨ көрсеткіштерінің даму параметрлері ретінде есепке алу
және қолайлы іскерлік орта құру, инвестициялық тартымдылығы мен тұрақты
арттыру үшін, тура және жанама индикаторларды әзірлеуді тапсыру.
5. Халықаралық тәжірибеге негізделіп, өңірлер қимасында азаматтық қоғамның даму
индексін өлшеу әдістемесін әзірлеу.
6. Қолайлы инфрақұрылым құру және қоғамдық белсенділердің жергілікті деңгейдегі
қызметіне белсенді кірісу арқылы, ауылдық жерде азаматтық сектордың дамуына
көмек көрсету.
7. Үшінші секторда құрылымдардың біріктірушісі және мемлекеттің негізгі серіктесі
ретінде, Қазақстанның Азаматтық Альянсының мәртебесін қарау және
тұрақтандыру.

8. Азаматтық бастамалардың дамуына, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және
гранттық қаржыландыру арқылы қызметтер ұсыну саласында, КЕҰ-дың қызметін
бөлу үшін нормативтік құқықтық актінне түгендеу жүргізу.
9. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың шеңберінде бөлінген және жұмсалған
қаражаттың тиімділігін және стратегиялық құжаттарда бекітілген мақсаттарға
сәйкестігін бағалау. Техникалық тапсырмаларды жасақтау және даярлау, конкурсты
хабарлау және оларды орындау мерзімі кезеңінен бастап, есептерді беруге дейін
және тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларымен одан арғы бақылау есебімен,
сондай-ақ құқық қорғау және қадағалау органдарының тексерулері.
10. Елде халықаралық қозғалысқа айналатын волонтерлердің корпусын құру және
жастар мен кәсіптік тәжірибелері бар адамдарды тарту үшін, тәсілдемеледі
тұжырымдау.
11. Әлеуметтік кәсіпкерлікті белгілеу және заңнамалы бекіту үшін, қағидалар мен
тәсілдерді қарау.
12. Қоғамдық кеңестердің қызметін жетілдіру және жергілікті қоғамдастықтарды
дамыту бойынша коммерциялық емес сектордың ұсыныстарын есепке алу.
13. Азаматтық қоғам мен Үкіметтің, елдің барлық деңгейлерінде және өңірлерінде
тұрақты даму және оларды тиімді енгізу саласындағы 17 Мақсатты іске асыру үшін,
күштерді біріктіру механизмдерінің тұжырымдасы бойынша шаралар қабылдау.
14. Заңды тұлғаларды таратумен байланысты рәсімдерді ықшамдап, жұмыс істемейтін
коммерциялық емес ұйымдарды (қоғамдық бірлестіктерді) жабу бойынша науқан
жүргізу және коммерцялық емес ұйымдарды олардың қызметінің бағыттары
бойынша есепке алуды жүйелендіру бойынша ұсыныстар даярлау.
15. «Жасыл» технологияларды салалар бойынша енгізу деңгейінің есебімен, «жасыл»
прогрессті өлшеу үшін қажет, экономикалық және экологиялық көрсеткіштердің
тізбегін белгілеу, сондай-ақ КЕҰ бірге мониторинг және Қазақстан
Республикасының «жасыл» экономикаға» ауысу процессінде есептілікті даярлау
жүйесін әзірлеу.
16. Мемлекеттік органдардың ашықтығы мен айқындылығы деңгейі бойынша рейтингін
жүйелі жаңартуды көздейтін жүйе енгізу, сондай-ақ 2017 жылдан бастап жыл сайын,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы тарауды енгізіп, олардың есеп
беруге міндеттілігі туралы ұлттық баяндама даярлауды енгізу.
17. Қазақстанның өскелең ұрпағының проблемаларын тиімді шешу және жас
азаматтарын еңбек және өмір сүру құзыреттеріне оқыту үшін, мектепте білім
берудің мемлекеттік жүйесіне кіріктірілген, «Мәңгілік Ел» Патриоттық актінің
құндылықтарының негізінде, Ұлттық балалар мен жастарға қосымша білім беру
бағдарламасын мемлекеттік-азаматтылық серіктестің негізінде әзірлеу және енгізу.
Осы ұсынымдарға келісімді, оларды іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары
әзірленеді және барлық мүдделі тараптарға бағытталады.

