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I.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.
Осы Қайырымдылық бағдарламасы
«Қайырымдылық туралы» ҚР Заңына, Қордың
Жарғысына
сәйкес
әзірленді
және
қайырымдылықты
жүзеге
асырудың
қағидаттарын, басым бағыттарын, жоспарлау
мен
тәртібін,
сондай-ақ
қайырымдылық
бойынша қаражаттың мақсатты жұмсалуына
мониторингті айқындайды.

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящая
Благотворительная
программа разработана в соответствии с Законом
РК «О благотворительности», Уставом Фонда и
определяет
принципы,
приоритетные
направления,
планирование
и
порядок
осуществления благотворительности, а также
мониторинг целевого расходования средств по
благотворительности.

2.
Осы қайырымдылық бағдарламасы 2021 2.
Настоящая
Благотворительная
жылғы 01 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 программа принимается на период с 01 января
желтоқсанға дейінгі кезеңге қабылданады.
2021 года по 31 декабря 2021 года.
3.
Жалпы түсінікте қайырымдылықтың
мақсаты қоғамда қайырымдылықтың руханиадамгершілік құндылықтарын қалыптастыру,
қолдау және нығайту арқылы қоғамның өзін-өзі
ұйымдастыруын дамытуға жәрдемдесу болып
табылады. Осы қайырымдылық бағдарламаның
мақсаты Қордың бекітілген жылдық бюджеті
шеңберінде шығындарды жоспарлаудың және
тиімді басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету
болып табылады.

3.
В
общем
понимании
целью
благотворительности
является
содействие
развитию самоорганизации общества путем
формирования, поддержания и укрепления в
обществе духовно-нравственных ценностей
благотворительности.
Целью
настоящей
Благотворительной
программы
является
обеспечение прозрачности планирования и
эффективного управления затратами в рамках
утвержденного годового бюджета Фонда.

4.
Қайырымдылық
бағдарламасының 4.
Цели Благотворительной программы
мақсаттарына мынадай міндеттерді орындау достигаются выполнением следующих задач:
арқылы қол жеткізіледі:
o Қор кірістерін транспарентті жоспарлау
o транспарентное
планирование
и
және болжау;
прогнозирование доходов Фонда;
o Қордың мақсаттарына қол жеткізу үшін
арнайы стипендиялар мен гранттар
тағайындау;
o өз қызметін білім беру саласында тікелей
және (немесе) жанама жүзеге асыратын
жеке
және
заңды
тұлғаларға
қайырымдылық көмегін көрсету.

o учреждение специальных стипендий и
грантов для достижения целей Фонда;
o предоставление
благотворительной
помощи физическим и юридическим
лицам,
осуществляющим
свою
деятельность прямо и (или) косвенно в
образовательной сфере.

5.
Осы
қайырымдылық
Бағдарламада 5.
В
настоящей
Благотворительной
мынадай терминдер пайдаланылады:
программе используются следующие термины:
Қор
–
«БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»
халықаралық
қоғамдық
қоры
(«БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» ХҚҚ»);

Фонд – Международный общественный
фонд «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» (МОФ
«БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»);

ҚР – Қазақстан Республикасы;

РК – Республика Казахстан;

Қайырымдылық
бағдарламасы
–
Қордың Құрылтайшыларының жалпы
жиналысы мен Қамқоршылық кеңесі
бекіткен қайырымдылық көмекті жүзеге

Благотворительная
программа
–
система мер, включающая сроки и
порядок
осуществления
благотворительной
помощи,
утвержденная
Общим
собранием
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асыру мерзімдері мен тәртібін қамтитын
шаралар жүйесі;

учредителей и Попечительским советом
Фонда;

мониторинг
–
қайырымдылық
бағдарламасын
көрсету
шеңберінде
бөлінген
ақшалай
қаражатты
пайдаланушының жұмсауына бақылауды
жүзеге
асыруға
байланысты
Қор
қабылдайтын шаралар кешені;

мониторинг – комплекс принимаемых
Фондом мер, связанных с осуществлением
контроля
за
расходованием
Пользователем
денежных
средств,
выделенных
в
рамках
оказания
Благотворительной программы;

қайырымдылық – қайырымдылық көмек
көрсетуге және ізгілік қажеттіліктерді
қанағаттандыруға
негізделген,
филантропиялық,
демеушілік
және
меценаттық қызмет түрінде ерікті, өтеусіз
не
жеңілдікті
шарттармен
жүзеге
асырылатын әлеуметтік пайдалы қызмет;

благотворительность
–
социальнополезная деятельность, основанная на
оказании благотворительной помощи и
удовлетворении гуманных потребностей,
осуществляемая
добровольно,
безвозмездно либо на льготных условиях в
виде филантропической, спонсорской и
меценатской деятельности;

филантропиялық
қызмет
–
филантроптың осы Заңға, ҚР Заңдарына
және ҚР халықаралық шарттарына сәйкес
қоғам мен тұлғалардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру, олардың өмір сүру
жағдайларын жақсарту үшін оның жеке
ресурстарын бөлуге негізделген ерікті
қызметі;

филантропическая деятельность –
добровольная деятельность филантропа,
основанная на распределении его частных
ресурсов
для
удовлетворения
потребностей общества и лиц, улучшения
условий их жизни в соответствии с
настоящим Законом, законами РК,
международными договорами РК;

демеушілік қызмет – осы Заңға, ҚР
заңдарына, ҚР халықаралық шарттарына
сәйкес демеушінің атын көпшілікке
танымал ету шарттарында қайырымдылық
көмек көрсету бойынша демеушінің
қызметі;

спонсорская
деятельность
–
деятельность спонсора по оказанию
благотворительной помощи на условиях
популяризации
имени
спонсора
в
соответствии с настоящим Законом,
законами
РК,
международными
договорами РК;

меценаттық қызмет – меценаттың осы
Заңға, ҚР заңдарына, ҚР халықаралық
шарттарына сәйкес ғылымды, білімді,
мәдениетті, өнерді, спорттық шеберлікті
дамытуға, қоғам мен мемлекеттің тарихи
және этномәдени игілігін сақтауға ізгі
ниет негізінде қайырымдылық көмек
көрсету жөніндегі қызметі;

меценатская
деятельность
–
деятельность мецената по оказанию
благотворительной помощи на основе
доброй воли
в развитии
науки,
образования,
культуры,
искусства,
спортивного мастерства, сохранении
исторического
и
этнокультурного
достояния общества и государства в
соответствии с настоящим Законом,
законами
РК,
международными
договорами РК;

Пайдаланушы – әлеуметтік сипаттағы
мәселелерді шешуде қайырымдылық
көмек алатын тұлға;

Пользователь – лицо, получающее
благотворительную помощь в решении
вопросов социального характера;

мақсатсыз пайдалану – қайырымдылық
қаражатын пайдаланушымен жасалған

нецелевое использование – направление
и
использование
средств
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қайырымдылық көмек көрсетуге арналған
шартта көзделген оларды алу талаптарына
сәйкес келмейтін мақсаттарға бағыттау
және пайдалану;

благотворительности
на
цели,
не
соответствующие условиям их получения,
предусмотренным в договоре на оказание
благотворительной
помощи
с
Пользователем;

Хат
–
әлеуетті
пайдаланушы
қайырымдылық көмек алу үшін ұсынатын
құжаттар жиынтығы;

Письмо – совокупность документов,
предоставляемых
потенциальным
Пользователем
для
получения
благотворительной помощи;

Қамқоршылық кеңес – Қордың тұрақты
жұмыс істейтін алқалы басқару органы;

Попечительский совет – постоянно
действующий
коллегиальный
орган
управления Фонда;

6.
Діни ұйымдарға, саяси партияларға,
кәсіптік
одақтарға,
сайлау
қорларына,
коммерциялық
ұйымдарға
және
тұтыну
кооперативтеріне
қатысты
қайырымдылық
көмек жүзеге асырылмайды.

6.
Благотворительная
помощь
не
осуществляется в отношении религиозных
организаций,
политических
партий,
профессиональных союзов, избирательных
фондов,
коммерческих
организаций
и
потребительских кооперативов.

7.
Қайырымдылық
көмек
сұраған
Пайдаланушылар шетелдіктер, азаматтығы жоқ
адамдар, шетелдік және халықаралық ұйымдар
бола алады.

7.
Пользователями,
запросившими
благотворительную помощь, могут быть
иностранцы, лица без гражданства, иностранные
и международные организации.

8.
Демеушілер
мен
қайырымдылық 8.
Фонд может быть пользователем
жасаушылардан түскен қайырымдылық көмектің благотворительной помощи, поступающей от
пайдаланушысы Қор бола алады.
спонсоров и благотворителей.
9.
Қайырымдылық заңдылық, тең құқылық, 9.
Благотворительность осуществляется на
еріктілік және жариялылық қағидаттары основе принципов законности, равноправия,
негізінде жүзеге асырылады:
добровольности и гласности:
o заңдылық принципі заңның нақты
әрекетін белгілейтін құқықтық режимді
сақтау болып табылады, онда барлық
адамдар құқықтық нормаларды қатаң
сақтайды;

o принцип законности заключается в
соблюдении
правового
режима,
устанавливающего реальное действие
права, при котором все лица строго
соблюдают правовые нормы;

o тең құқықтық қағидаты қайырымдылық
жасаушылардың,
пайдаланушылардың
шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және
мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына,
нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез
келген өзге де мән-жайларға қарамастан,
заң мен сот алдында тең құқықтарын
қамтамасыз ететін құқықтық режимді
сақтауды білдіреді;

o принцип равноправия заключается в
соблюдении
правового
режима,
обеспечивающего
равные
права
благотворителей, пользователей перед
законом и судом независимо от
происхождения,
социального,
должностного
и
имущественного
положения, пола, расы, национальности,
языка, отношения к религии, убеждений,
места жительства или любых иных
обстоятельств;

o еріктілік
қағидаты
жасаушының

o принцип добровольности заключается в
соблюдении
правового
режима,

қайырымдылық
Пайдаланушыға
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қайырымдылық көмек көрсету құқығын
және Пайдаланушының үшінші тұлғалар
тарапынан мәжбүрлеп ықпал етусіз оны
алу немесе алмау құқығын белгілейтін
құқықтық режимді сақтауды білдіреді;

устанавливающего право благотворителя
оказывать благотворительную помощь
Пользователю и право Пользователя
получать или не получать ее без
принудительного воздействия со стороны
третьих лиц;

o жариялылық қағидаты қайырымдылық
жасаушы
мен
Пайдаланушының
қайырымдылыққа ашық түрде қатысу,
осындай қатысу нәтижелерін бұқаралық
ақпарат құралдарында еркін жариялау
құқығын, сондай-ақ қайырымдылыққа
қатысты салық, қаржы және бухгалтерлік
есептілік туралы ақпаратты ашуға кедергі
келтірмеу міндетін белгілейтін құқықтық
режимді сақтауды білдіреді.

o принцип гласности заключается в
соблюдении
правового
режима,
устанавливающего право благотворителя и
Пользователя открыто участвовать в
благотворительности, свободно освещать в
средствах
массовой
информации
результаты такого участия, а также
обязанность не препятствовать раскрытию
информации о налоговой, финансовой и
бухгалтерской отчетности, касающейся
благотворительности.

10.
Қайырымдылықты жүзеге асырудың
негізгі басым бағыттары білім беру саласына
және (немесе) білім беру саласындағы
ұйымдарға тікелей немесе жанама әсер ететін
педагог кадрларды және өзге де кадрларды білім
беру, тәрбиелеу, олардың біліктілігін арттыру,
мәдени даму болып табылады.

10.
Основными
приоритетными
направлениями
осуществления
благотворительности являются образование,
воспитание,
повышение
квалификации
педагогических кадров и иных кадров прямо или
косвенно воздействующих на сферу образования
и (или) организации сферы образования,
культурное развитие.

II.ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІ

II.БЮДЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

11.
Осы қайырымдылық бағдарламасының
бюджеті кіріс және шығыс бөліктерінен тұрады.
Төменде
көрсетілген
бюджет
осы
қайырымдылық бағдарламасының қолданылу
кезеңіне есептелген.

11.
Бюджет настоящей Благотворительной
программы состоит из доходной и расходной
частей. Нижеуказанный бюджет рассчитан на
период действия настоящей Благотворительной
программы.

Қайырымдылық бағдарламасының бюджет
кірістері мен шығыстарының баптары / Статьи
доходов и расходов бюджета
благотворительной
программы
Кіріс бөлігі / Доходная
часть:
№

1
2
3
4
5

мүлікті, сондай-ақ оған құқықтарды сыйға тарту, өсиет
ету немесе өтеусіз беру / дарение, завещание или
безвозмездная передача имущества, а также прав на
него
ерікті қайырымдылық / добровольные пожертвования
қайырымдылық аукциондарынан, конкурстарынан
түскен кірістер / доходы от благотворительных
аукционов, конкурсов
Нысаналы капитал / целевой капитал (эндаумент)
кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер / доходы,
полученные от предпринимательской деятельности:

Сомасы / Сумма (теңге / тенге)

жоқ / нет
350 000 000
жоқ / нет
жоқ / нет
100 000 000
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қайырымдылық
жасаушылардың
жұмыстарды
орындаудан,
қызметтер
көрсетуден,
жеке
шығармашылық қызмет нәтижелерін беруден түскен
кірістері / доходы благотворителей от выполнения
работ, оказания услуг, передачи результатов личной
творческой деятельности
қайырымдылық
жасаушылардың
қайырымдылық
объектілерін күтіп-ұстау жөніндегі шығындарды өтеуі
/ возмещение благотворителями затрат по содержанию
объектов благотворительности
«Қайырымдылық туралы» заңда, ҚР басқа заңдарында,
ҚР халықаралық шарттарында көзделген басқа да
қайнар көздер / другие источники, предусмотренных
Законом «О благотворительности», другими законами
РК, международными договорами РК:
8.1.
«NURORDA мектеп-лицей» Мекемесі /
Учреждение «Школа-лицей «NURORDA»
8.2.
«Spectrum» халықаралық мектебі» Мекемесі /
Учреждение «Международная школа «Spectrum»
8.3.
«Алматы қыздар мектеп-лицейі» мемлекеттік
емес білім беру Мекемесі / Учреждение «Алматинская
школа-лицей для девочек»
8.4.
«Сулейман Демирел атындағы мектепинтернат-колледж» Мекемесі / Учреждение «Школаинтернат-колледж имени Сулеймана Демиреля»
8.5.
«Galaxy»
халықаралық
мектебі»
МекесіУчреждение «Международная школа «Galaxy»
8.6.
«Өскемен қ. «Нұрорда» мектеп-лицейі»
Мекемесі / Учреждение «Школа-лицей «Нұрорда» в
г. Усть-Каменогорске»
Кіріс бөлігі бойынша жиыны / Итого по доходной части

жоқ / нет

жоқ / нет

650 000 000
400 000 000
400 000 000

500 000 000
180 000 000
100 000 000
2 680 000 000

Шығыс бөлігі / Расходная часть
бір жыл ішінде бір рет немесе бірнеше рет
қайырымдылық
көмек
/
однократную
или
многократную благотворительную помощь в течение
года:

9

9.1.
Педагогикалық
қызметкерлерге
арналған
«Көшбасшы ұстаз» стипендиялық бағдарламасы» /
Стипендиальная программа для педагогических
работников «Көшбасшы ұстаз»

1 600 000 000

9.2.
Тәрбиешілерге арналған «Көшбасшы тәлімгер»
стипендиялық бағдарламасы» / Стипендиальная
программа для воспитателей «Көшбасшы тәлімгер»

55 000 000

9.3.
Гранттар, университеттер студенттері мен орта
білім беру ұйымдарында білім алушыларды оқыту
бойынша шығыстарды өтеу / Гранты, возмещение
расходов по обучению студентов университетов и
обучающихся в организациях среднего образования
9.4.
Білім беру ұйымдарының ұсынымдары
негізінде берілетін «білім беруге қосқан үлесі үшін»
көтермелеу төлемдері / Поощрительные выплаты «За
вклад в образование», выдаваемые на основе
рекомендаций организаций образования

24 000 000

120 000 000
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9.5.
Қордың шешімі бойынша «Білім-инновация»
лицей‑интернаты үлгісіндегі білім беру ұйымдарына
және өзге де білім беру ұйымдарына қайырымдылық
көмек / Благотворительная помощь организациям
образования
по
типу
лицей-интернат
«Білім-инновация» и иным организациям образования
по решению Фонда
9.6.
Жол жүру гранты (ҚР-ға келетін және [немесе]
келетін шетелдік оқытушылар үшін, сондай-ақ ҚР-ға
келетін және шетелге тұрақты жұмыс орнына шығатын
оқытушылар үшін [оқытушы мен оның отбасы
мүшелерінің көлік шығыстары, виза және т.б.]) /
Проездной грант (подъемные расходы для иностранных
преподавателей прибывающих и [или] пребывающих в
РК, а также преподавателей, пребывающих в РК и
выезжающих за рубеж на постоянное место работы
[транспортные расходы преподавателя и членов его
семьи, виза и т.д.])
ұзақ мерзімді қайырымдылық көмек / долгосрочную
благотворительную помощь
әлеуметтік жарнама жүргізуге жәрдемдесу / содействие
в проведении социальной рекламы
қайырымдылық ұйымының қызметін жүзеге асыру /
осуществление
деятельности
благотворительной
организации:
12.1.
Оқытушылардың біліктілігін арттыру /
Повышение квалификации преподавателей
12.2.
Спорттық, мәдени, ғылыми және білім беру
іс-шараларын (оның ішінде бұқаралық) өткізу,
сондай-ақ осы іс-шаралар шеңберінде жүлделер беру /
Проведение спортивных, культурных, научных и
образовательных мероприятий (в том числе массовых),
а также предоставление призов в рамках этих
мероприятий
12.3.
Спорттық, мәдени, ғылыми және білім беру ісшараларын (оның ішінде бұқаралық) өткізу кезіндегі
ілеспе шығыстар (тұру, жол жүру, тамақтану, мәдени
бағдарлама және басқалар) / Сопутствующие расходы
(проживание, проезд, питание, культурная программа и
другое) при проведении спортивных, культурных,
научных и образовательных мероприятий (в том числе
массовых)
12.4.
Кеңсе тауарларын және басқа да негізгі
құралдарды
сатып
алу,
сондай-ақ
Қордың
қайырымдылық бағдарламасы мен қызметін іске асыру
үшін қажетті өтеулі қызметтерді сатып алу / Закуп
канцелярских товаров и прочих основных средств, а
также закуп возмездных услуг, необходимых для
реализации
Благотворительной
программы
и
деятельности Фонда
12.5.
Еңбекақы төлеу қоры / Фонд оплаты труда
12.6.
Басқа салықтар / Прочие налоги
12.7.
Консультациялық
қызметтер
/
Консультационные услуги
12.8.
Іссапар шығыстары / Командировочные
расходы

57 000 000

40 000 000

жоқ / нет
жоқ / нет

15 000 000

30 000 000

20 000 000

85 000 000

420 000 000
42 000 000
40 000 000
35 000 000
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«Қайырымдылық туралы» Заңға, ҚР басқа заңдарына,
ҚР халықаралық шарттарына сәйкес басқа да
іс-шаралар / другие мероприятия в соответствии с
Законом «О благотворительности», другими законами
РК, международными договорами РК

Кіріс бөлігі бойынша жиыны / Итого по расходной части

III.КІРІС БӨЛІГІ ШЕҢБЕРІНДЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН
ІСКЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ
12.
Мүлікті, сондай-ақ оған құқықтарды
сыйға тарту, өсиет ету және (немесе) өтеусіз беру
кезінде қайырымдылық жасаушы мен Қор
арасындағы
қатынастар
ҚР
Азаматтық
заңнамасымен реттеледі.
13.
Ерікті қайырмалдықтарды жүзеге асыру
кезінде қайырымдылық жасаушы мүлікті және
(немесе) ақшаны пайдаланудың нысаналы
мақсатын көрсете алады. Егер нысаналы мақсаты
көрсетілмеген жағдайда, Қор алынған мүлікті
және
(немесе)
ақшаны
қайырымдылық
бағдарламаға сәйкес өз қалауы бойынша
пайдалана алады.
14.
Қайырымдылық аукциондарынан және
(немесе) конкурстарынан табыс алған кезде Қор
олардан
түскен
барлық
қаражатты
қайырымдылық аукциондары және (немесе)
конкурстары
өткізілген
мақсаттарға
пайдаланады.
15.
Нысаналы капиталға (эндаументке)
қатысты іс-әрекеттер ҚР заңнамасымен және
Қордың жергілікті актілерімен реттеледі.
16.
Қор кәсіпкерлік қызмет және өзінің
негізгі қызметі бойынша кірістер мен
шығыстардың
бөлек
есебін
жүргізеді.
Кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістер
қайырымдылық бағдарламаны іске асыру
шеңберінде де, заңнамада және қордың
жарғысында көзделген өзге де мақсаттарға
пайдаланылуы мүмкін.
17.
Қайырымдылық
жасаушылардың
жұмыстарды
орындаудан,
қызметтер
көрсетуден, жеке шығармашылық қызмет
нәтижелерін Қорға беруден кірістерін есепке алу
тиісті шарттар негізінде жүзеге асырылады.
18.
Қайырымдылық
жасаушылардың
қайырымдылық
объектілерін
күтіп-ұстау

жоқ / нет

2 583 000 000

III.ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
РАМКАХ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
12.
Отношения между благотворителем и
Фондом при осуществлении дарения, завещания
и (или) безвозмездной передача имущества, а
также прав на него регулируются гражданским
законодательством РК.
13.
При
осуществлении
добровольных
пожертвований благотворитель может указать
целевое назначение пользования имуществом и
(или) деньгами. В случае, если целевое
назначение не указано, то Фонд может
использовать полученное имущество и (или)
деньги по своему усмотрению в соответствии с
Благотворительной программой.
14.
При
получении
доходов
от
благотворительных
аукционов
и
(или)
конкурсов, Фонд использует все вырученные с
них средства на цели, для которых проводились
благотворительные аукционы и (или) конкурсы.
15.
Действия в отношении целевого капитала
(эндаумента) регулируются законодательством
РК и локальными актами Фонда.
16.
Фонд ведет раздельный учет доходов и
расходов по предпринимательской деятельности
и своей основной деятельности. Доходы,
полученные
с
предпринимательской
деятельности, могут использоваться как в рамках
реализации Благотворительной программы, так и
на
иные
цели,
предусмотренные
законодательством и Уставом Фонда.
17.
Зачет доходов благотворителей от
выполнения работ, оказания услуг, передачи
результатов личной творческой деятельности
Фонду
осуществляется
на
основании
соответствующих договоров.
18.
Возмещение благотворителями затрат по
содержанию объектов благотворительности
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жөніндегі шығындарды өтеуі тиісті шарттар
негізінде жүзеге асырылады.
19.
Қор заңдарда тыйым салынбаған өзге де
қайнар көздерден кіріс тартуға құқылы.
IV.ШЫҒЫС БӨЛІГІ ШЕҢБЕРІНДЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫ ЖӘНЕ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН
ІСКЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ
20.
Қор шығыстарды осы Қайырымдылық
бағдарламада көзделген бағыттар бойынша
жүргізеді.
21.
Егер қандай да бір бағыт бойынша
қызметті
регламенттеу
үшін
жекелеген
қағидаларды, ережелерді, стандарттарды және
(немесе) үлгілік құжаттарды әзірлеу және бекіту
қажет болса, Қор осы Қайырымдылық
бағдарламаны іске асыру үшін қажетті құқықтық
базаны әзірлейді.
22.
Қор педагог қызметкерлерге арналған
«Көшбасшы ұстаз» жыл сайынғы стипендиялық
бағдарламасын
тағайындайды.
Осы
стипендиялық бағдарламаны іске асыру үшін
Қор Президенті тиісті ережелерді бекітеді.
Педагог қызметкерлерге арналған «Көшбасшы
ұстаз» стипендиялық бағдарламасы қорды
ротациялау бағдарламасына қатысатын ҚР Білім
беру ұйымдарындағы педагог қызметкерлерге
материалдық қолдау көрсету үшін арналған.
Стипендия отбасы жағдайын, балаларының
болуын, білімін, тұратын жерін, біліктілігін,
тұрғын үй жағдайларын және басқаларын
ескереді.
23.
Қор тәрбиешілерге арналған жыл
сайынғы «Көшбасшы тәлімгер» стипендиялық
бағдарламасын
тағайындайды.
Осы
стипендиялық бағдарламаны іске асыру үшін
Қор Президенті тиісті ережелерді бекітеді.
24.
Қор
қайырымдылық
бағдарламасы
салынған бюджетті басшылыққа ала отырып,
жоғары оқу орындарының студенттері мен орта
білім беру ұйымдарында білім алушыларды
оқыту бойынша гранттар беруді және (немесе)
шығыстарды өтеуді іске асырады. Бұл бастама
жеткілікті академиялық үлгерімі және одан әрі
білім алуға уәжі бар дарынды балаларды анықтау
және қолдау болып табылады.

осуществляется на основании соответствующих
договоров.
19.
Фонд вправе привлекать доходы с иных,
не запрещенных законодательством источников.
IV.ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
РАМКАХ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
20.
Фонд
производит
расходы
по
направлениям, предусмотренным настоящей
Благотворительной программой.
21.
Если для регламентации деятельности по
какому-либо
направлению
необходима
разработка и утверждение отдельных правил,
положений, стандартов и (или) типовых
документов, Фонд разрабатывает необходимую
правовую базу для реализации настоящей
Благотворительной программы.
22.
Фонд
учреждает
ежегодную
стипендиальную программу для педагогических
работников «Көшбасшы ұстаз». Для реализации
данной
стипендиальной
программы
Президентом
Фонда
утверждаются
соответствующие правила. Стипендиальная
программа для педагогических работников
«Көшбасшы ұстаз» призвана для оказания
материальной
поддержки
педагогическим
работникам в организациях образования РК,
которые участвуют в программе ротации Фонда.
Стипендия учитывает семейное положение,
наличие детей, образование, место проживания,
квалификацию, жилищные условия и другое.
23.
Фонд
учреждает
ежегодную
стипендиальную программу для воспитателей
«Көшбасшы тәлімгер». Для реализации данной
стипендиальной программы Президентом Фонда
утверждаются соответствующие правила.

24.
Руководствуясь бюджетом, заложенным
Благотворительной программой, Фонд реализует
предоставление грантов и (или) возмещение
расходов по обучению студентов высших
учебных заведений и обучающихся в
организациях среднего образования. Данная
инициатива служит выявлению и поддержке
одаренных детей, имеющих достаточную
академическую успеваемость и мотивацию к
получению дальнейшего образования.
25.
Қор
қайырымдылық
бағдарламасы 25.
Руководствуясь бюджетом, заложенным
Благотворительной
программой, Фонд реализует
салынған бюджетті басшылыққа ала отырып,
поощрительных
выплат
педагог қызметкерлер еңбек қатынастарында предоставление
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тұратын білім беру ұйымдарының ұсынымдары
негізінде педагог қызметкерлерге берілетін
«Білім беруге қосқан үлесі үшін» көтермелеу
төлемдерін беруді іске асырады. Бұл бастама
ынталандырушы және тұрақты емес сипатқа ие
және педагогтарды кәсіби деңгейін, олардың
қызметінің
нәтижелерін
арттыруға
ынталандыру,
кадрлардың
тұрақтамауын
төмендету, қажетті жоғары білікті мамандарды
тарту үшін қызмет етеді.
26.
Қор қайырымдылық бағдарламасына
салынған бюджетті басшылыққа ала отырып,
Қордың шешімі бойынша «Білім-инновация»
лицей-интернаты
үлгісіндегі
білім
беру
ұйымдарына және өзге де білім беру
ұйымдарына қайырымдылық көмек көрсетуді
іске асырады. Бұл бастама ынталандырушы және
тұрақты емес сипатқа ие және білім беру
қызметтерінің сапасын арттыруға және білім
беру ұйымдарының материалды-техникалық
базасын жақсартуға қызмет етеді.
27.
Қайырымдылық
бағдарламасына
салынған бюджетті басшылыққа ала отырып,
Қор ҚР-ға келетін және (немесе) келетін
шетелдік оқытушылар, сондай-ақ ҚР-ға келетін
және шетелге тұрақты жұмыс орнына шығатын
оқытушылар үшін (оқытушы мен оның отбасы
мүшелерінің көлік шығыстары, виза және т.б.)
немесе біліктілігін арттыруға арналған көтерме
шығыстарды өтеу (өтеу) және (немесе) төлеу
болып табылатын жол жүру гранттарын беруді
іске асырады. Бұл бастама келесі мәселелерді
шешуге бағытталған:
o шетелдік оқытушылар және (немесе) шет
елдерге келетін ҚР азаматтары қатарынан
ҚР білім беру ұйымдарын қажетті
кадрлармен жасақтау;
o шетелдік оқытушыларды және (немесе)
ҚР
аумағында
болатын
және
педагогикалық мансабын жалғастыру үшін
елден кететін Қазақстан Республикасының
азаматтарын Материалдық қолдауды
қамтамасыз ету мақсатында құрылады.
V.ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
28.
Қайырымдылық
бағдарламасын,
сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды
Қамқоршылық
кеңес
және
Қор
Құрылтайшыларының
жалпы
жиналысы
бекітеді.

педагогическим работникам «За вклад в
образование»,
выдаваемых
на
основе
рекомендаций организаций образования, с
которыми состоят в трудовых отношениях
педагогические работники. Данная инициатива
носит стимулирующий и непостоянный характер
и служит для мотивации педагогов к повышению
профессионального уровня, результатов их
деятельности, снизить текучесть кадров,
привлечь необходимых специалистов высокой
квалификации.
26.
Руководствуясь бюджетом, заложенным
Благотворительной программой, Фонд реализует
предоставление благотворительной помощи
организациям образования по типу лицейинтернат
«Білім-инновация»
и
иным
организациям образования по решению Фонда.
Данная инициатива носит стимулирующий и
непостоянный характер и служит для повышения
качества образовательных услуг и улучшение
материально-технической базы организаций
образования.
27.
Руководствуясь бюджетом, заложенным
Благотворительной программой, Фонд реализует
выдачу проездных грантов, которые являются
компенсацией (возмещением) и (или) оплатой
подъемных
расходов
для
иностранных
преподавателей
прибывающих
и
(или)
пребывающих в РК, а также преподавателей,
пребывающих в РК и выезжающих за рубеж на
постоянное место работы (транспортные
расходы преподавателя и членов его семьи, виза
и другое) или на повышение квалификации.
Данная инициатива призвана решить вопросы:
o комплектования
организаций
образования РК необходимыми кадрами из
числа иностранных преподавателей и (или)
граждан РК, пребывающих за рубежом;
o материальной поддержки иностранных
преподавателей и (или) граждан РК,
пребывающих на территории РК и
выезжающие из страны для продолжения
педагогической карьеры.
V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
28.
Благотворительная программа, а также
изменения и дополнения к ней утверждаются
Попечительским советом и Общим собранием
учредителей Фонда.
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29.
ҚР 2015 жылғы 16 қарашадағы № 402-V
«Қайырымдылық туралы» Заңына сәйкес
Қордың Қамқоршылық кеңесі Қайырымдылық
бағдарламасының орындалуы туралы есепті
бекітеді. Есеп есепті жылдан кейінгі жылдың 31
наурызына дейінгі мерзімде бекітілуі тиіс.
30.
Осы
Қайырымдылық
бағдарламада
көзделмеген өзге де барлық жағдайларда Қор ҚР
заңнамасын және қолданылатын жерлерде, егер
олар ҚР аумағында қолданыстағы азаматтық
заңнамаға қайшы келмесе, әдет-ғұрыптарды
(оның
ішінде
іскерлік
айналым
әдет-ғұрыптарын) басшылыққа алады.

29.
В соответствии с Законом РК от 16
ноября
2015
года
№
402-V
«О
благотворительности», Попечительский совет
Фонда утверждает отчет о выполнении
Благотворительной программы. Отчет должен
быть утвержден в срок до 31 марта года,
следующего за отчетным.
30.
Во всем ином не предусмотренном
настоящей Благотворительной программой
Фонд руководствуется законодательством РК и,
где применимо, обычаями (в том числе обычаями
делового оборота), если они не противоречат
гражданскому законодательству, действующему
на территории РК.

Президент ________________________ Өте Дархан Ермаханұлы
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