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Нұр – Сұлтан қ.  – 2021 



1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы Ереже "ҚР ұйымының үздік басшысы -2021" Республикалық конкурсын 

(бұдан әрі – Конкурс) өткізудің тәртібі мен мерзімдерін, конкурстың қатысу 

шарттарын және нәтижелерін анықтауды айқындайды.  

1.2. Конкурстың ұйымдастырушылары - «Бірлік» ЖҚ (бұдан әрі - Қор), 

«Қазақстан Республикасының жас кәсіпкерлер кеңесі» ҚҚ,, «Өрлеу» білім мен 

мәдениетті дамыту қоры »ҚҚ (әрі қарай) «Ұйымдастырушылар») 

1.3. Конкурс ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. 

 

1.4. Конкурсты өткізу мақсаты - басшылардың қоғам мен мемлекеттегі рөлін 

арттыру және олардың ел қызметінің барлық саласын дамытуға қосатын үлесін 

арттыру, ұжымдардың экономикалық және әлеуметтік қызметінің табысқа 

жетелейтін факторларын талдау. 

1.5. Конкурстың  негізгі мақсаттары: 

- Өз кәсіпорны қызметінде елеулі табыстарға, өз еңбегінің және өз ұжымының 

еңбегінің жоғары әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне қол жеткізген; 

әлеуметтік проблемаларды шешумен, қайырымдылық қызметпен, нақты 

қоғамдық жұмыспен айналысатын басшыларды анықтау және көтермелеу; 

- Өз өңірінің әл-ауқаты мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 

облыстардың (облыстың, қаланың, ауданның, ауылдың және т. б.) кешенді 

стратегиялық бағдарламаларын орындауға басшылардың рөлін, үлесін күшейту; 

- ел ауқымында тиімді басқару тәжірибесін зерделеу және тарату, елдің 

кәсіпорындары мен ұйымдарының тиімділігі жоғары қызметіне кедергі келтіретін 

себептерді қорыту, мемлекеттің басшы органдарын осы себептер туралы 

хабардар ету; 

- Қоғамдық және мемлекеттік құрылымдардың қазіргі кезеңде ел дамуының 

басым міндеттерін іске асырудағы ынтымақтастығына, Бизнестің, билік пен 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық әріптестігін дамытуғақолдау көрсету. 

 

2.  Конкурсты ұйымдастыру 

 

2.1 .  Конкурсқа кәсіпорындар (өндіріс, тұтыну нарығы, сауда, қоғамдық 

тамақтандыру және халыққа тұрмыстық қызмет көрсету салалары және т.б.), 

өнеркәсіп, құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығы, ғылым, білім беру, денсаулық 

сақтау, мәдениет салаларының басшылары, облыстардың, қалалардың, 

аудандардың жергілікті, орталық атқарушы органдарының басшылары, 

қоғамдық ұйымдардың басшылары және т. б. (бұдан әрі - "конкурсқа 

қатысушы") қатысады. 

 

2.2. Конкурстың республикалық кезеңі ҚР облыстары жіберген үміткерлер 

арасынан жеңімпаздарды анықтау мақсатында өткізіледі. 

 



2.3. Конкурстық Комиссия орталық атқарушы органдардан, жергілікті 

атқарушы органдардан, қоғам қайраткерлерінен, сала сарапшыларынан, 

конкурсты ұйымдастырушылардан құралады. 

 

2.4. Үміткерлерді келесі бағыттар бойынша ұсынуға болады: 

 

- Мемлекеттік ұйымның немесе мекеменің басшысы; 

- Коммерциялық ұйымның басшысы; 

- Қоғамдық ұйымның басшысы; 

- Білім беру ұйымының басшысы; 

 

Басшылық лауазымның тәжірибесі 1 жылдан кем емес болуы қажет 

 

2.5.  Конкурс  кезеңдері: 

 

1-кезең облыстық (сырттай) - 2021 жылғы 01 қарашадан 01 

желтоқсанға дейін 

 

Қатысушылар "1-Қосымша" қатысушы өтінімін толтыруы, сондай –

ақ "Тиімді басшы-ұйым жетістігінің кепілі" тақырыбына Эссе немесе 

презентация дайындауы қажет. 

 

Конкурстық материалды FOND.BIRLIK@GMAIL.COM поштасына  

«Ұйымның үздік басшысы – 2021» - хаттың тақырыбымен, қатысушының 

аты-жөні көрсетіліп жіберу қажет. Құжаттарды қабылдау 2021 жылғы 01 

желтоқсанға дейін жалғасады. WhatsApp нөмірі: + 7 775 888 99 50, 

байланыс нөмірі +7 701 758 78 77  талаптар: Эссе кемінде 2 бет., Microsoft 

Word, қаріп, Times New Roman 14, презентация кемінде 5 бет, Microsoft 

PowerPoint. 

 

2-кезең Республикалық (әңгімелесу) - 2021 жылғы 05-10 желтоқсан 

аралығында. 

Бұл кезеңде қатысушылар ZOOM байланыс арқылы конкурстық 

комиссия мүшелерімен әңгімелесуден өтеді. 

 

Республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша карантиндік шаралар мен 

қолайлы эпид. орта сақтала отырып. Нұр-сұлтан қаласында конкурс 

жеңімпаздарын ресми марапаттау рәсімі өтеді. Марапаттаудың ресми 

бөлігіне , жеңімпаздар  өз есебінен қатысады. 
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3. Қатысушыларды марапаттау 

 

3.1. Бағыттар бойынша жеңімпаздарға "2021 ұйымының үздік басшысы" 

атағы беріледі. 

 

3.2. Қосымша номинациялар жеңімпаздарына дипломдар мен сертификаттар 

беріледі. 

3.3. Конкурстың барлық қатысушыларына қатысқаны туралы сертификаттар 

беріледі. 

3.4.  Қосымша жүлделер конкурстың серіктестерімен жеке тапсырылады 

 

4. Конкурсқа қатысушының құқықтары мен міндеттері 

 

4.1. Конкурсқа өз кандидатурасын ұсына отырып, қатысушы конкурс өткізу 

қағидаларымен келісетінін растайды. 

4.2.  Конкурсқа қатысушылар үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзғаны 

үшін жауап береді, егер қатысушылардың бірі конкурста ұсынған ақпаратқа 

қатысты үшінші тұлғалардың қандай да бір шағымдары туындаған жағдайда, осы 

қатысушы оларды өз күшімен және өз есебінен реттеуге міндеттенеді, бұл ретте 

ұйымдастырушылар кандидатураны конкурсқа қатысудан алып тастайды. 

 

5. Ұйымдастырушылардың құқықтары мен міндеттері 

 

5.1. Ұйымдастырушы конкурс өткізуге және конкурсқа қатысушылар арасында 

жеңімпаздарды анықтауға міндеттенеді. 

5.2. Конкурсты ұйымдастырушы конкурс жеңімпазын марапаттауға міндеттенеді. 

5.3. Ұйымдастырушының конкурс өткізу жөніндегі өз міндеттемелерін орындау 

үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқығы бар. 

5.4. Ұйымдастырушы телекоммуникациялық және энергетикалық желілердегі 

іркілістердің, зиянды бағдарламалар іс-әрекеттерінің, сондай-ақ 

ұйымдастырушының бағдарламалық және/немесе аппараттық кешенін 

санкцияланбаған қол жеткізуге және/немесе істен шығаруға бағытталған үшінші 

тұлғалардың жосықсыз іс-әрекеттерінің нәтижесі болып табылған өз 

міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты 

болмайды. 

6. Тіркеу жарнасы 

 

6.1. 10 000 тнг мөлшеріндегі тіркеу жарнасы екінші турға өткен жағдайда 

төленеді.           

6.2. Бұл жарна қазылар алқасы мен ұйымдастыру комитеті мүшелерінің жұмысын 

ұйымдастыруға, сертификаттар мен дипломдарды басып шығаруға жұмсалады. 

 
WhatsApp нөмірі: + 7 775 888 99 50, байланыс нөмірі +7 701 758 78 77 



 

«ҚР ұйымының үздік басшысы 2021» байқауы туралы ережеге 

1 - қосымша 

 

 

 «ҚР ұйымының үздік басшысы» республикалық конкурсына 

қатысушының өтінімі 

 

Қатысушының  

Т.А.Ж: 

Ұйымның 

толық 

атауы: 

Байланыс 

телефоны: 

Электрондық 

пошта: 

Соңғы 3 

жылдағы 

грамоталар, 

алғыс хаттар, 

сертификаттар* 

(): 

     

 
 

 

 

 Соңғы 3 жылдағы грамоталар, алғыс хаттар, сертификаттар бір құжатта осы өтініммен 

бірге сканерленсін 
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О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РК - 2021»  

приуроченное 30-летию Независимости РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 г. Нур-Султан – 2021 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

Республиканского конкурса «Лучший руководитель организации РК 2021» (далее 

– Конкурс), условия участия и определения результатов Конкурса.  

1.2. Организаторами конкурса являются ЧФ «Бірлік» (далее «Фонд»),при 

поддержке ОФ «Совета молодых предпринимателей Республики Казахстан», ОФ 

«Фонд развитие образования и культуры «Орлеу» (далее «Организаторы») 

1.3. Конкурс приурочен 30-летию Независимости РК. 

1.4. Цель проведения Конкурса – повышение роли Руководителей в обществе и 

Государстве и его вклада в развитие всех сфер деятельности страны, анализ 

факторов экономической и социальной деятельности коллективов, приводящих к 

успеху. 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

- Выявление и поощрение руководителей, добившихся значительных 

успехов деятельности своего предприятия, высоких социально-экономических 

показателей своего труда и труда своего коллектива; занимающихся решением 

социальных проблем, благотворительной деятельностью, конкретной 

общественной работой; 

- Усиление роли, вклада руководителей в выполнение комплексных 

стратегических программ областей (области, города, района, села и т.д.) с целью 

повышения благосостояния и конкурентоспособности своего региона; 

- изучение и распространение опыта эффективного руководства в масштабах 

страны, обобщение причин, мешающих высокоэффективной деятельности 

предприятий и организаций страны, информирование руководящих органов 

государства об этих причинах; 

- Содействие сотрудничеству общественных и государственных структур в 

реализации приоритетных задач развития страны на современном этапе, 

развитию социально-экономического партнерства бизнеса, власти и общества. 

3. Организация Конкурса 

 

2.2 .  В Конкурсе принимают участие руководители предприятий (производства, 

потребительского рынка, торговли, сфер общественного питания и бытового 

обслуживания населения и т.д.), отраслей промышленности, строительства, 

транспорта, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, руководители местных, центральных исполнительных органов 

областей, городов, районов, руководители общественных организаций и т.д. 

(далее «Участник конкурса»). 

 



4.2. Республиканский этап Конкурса проводится с целью определения 

Победителей из числа претендентов, направленных областями РК. 

 

4.3. Конкурсная Комиссия, формируется из числа центральных 

исполнительных органов, местных исполнительных органов, 

общественных деятелей, экспертов по отраслям, Организаторов Конкурса. 

 

4.4. Кандидатуры можно предоставлять по следующим направлениям: 

 

- Руководитель государственной организации или учреждения; 

- Руководитель коммерческой организации; 

- Руководитель общественной организации; 

- Руководитель образовательной организации; 

 

Опыт руководящей должности не менее 1 года 

 

4.5.  Этапы конкурса: 

 

1 этап областной (заочный) – с 01 ноября по 01 декабря 2021 года 

 

Участникам необходимо заполнить Заявку участника                   

«Приложение 1», а также подготовить Эссе или презентация на выбор 

на тему «Эффективный руководитель –залог успеха организации» 

 

Конкурсный материал направить на почту FOND.BIRLIK@GMAIL.COM  

c Темой Письма «Лучший руководитель организации – 2021», ФИО 

участника. Прием документов до 01 декабря 2021 года.  

WhatsApp номер: + 7 775 888 99 50, контактный номер +7 701 758 78 77 

Требования: Эссе не менее 2 стр., Microsoft Word, шрифт Times New Roman 

14, презентация не менее 5 стр., Microsoft Power Point. 

 

2 этап Республиканский (собеседование) – с 05 по 10 декабря 2021 г. 

 

На данном этапе участники пройдут собеседования с членами 

конкурсной комиссии посредствам ZOOM связи. 

 

По итогам Республиканского этапа планируется официальное награждение 

победителей в г. Нур-Султан, с соблюдением карантинных мер и 

благоприятной эпид. ситуации. Участие в официальное части награждения 

за счет победителей. 
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5. Награждения участников 

 

3.1. Победителям по направлениям присуждается звание «Лучший 

руководитель организации 2021». 

3.2. Победителям дополнительных номинаций вручается дипломы и 

сертификаты. 

3.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии. 

3.4.  Дополнительные призы вручаются отдельно партнерами Конкурса.  

 

6. Права и обязанности участника конкурса 

 

4.1. Предоставив на конкурс свою кандидатуру, участник подтверждает свое 

согласие с правилами проведения конкурса. 

4.2.  Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении информации, представленной на конкурсе одним из участников, 

данный участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при 

этом кандидатура снимается Организаторами с участия в конкурсе. 

 

5. Прав и обязанности Организатора 

 

5.1. Организатор обязуется провести конкурс и определить победителей среди 

участников конкурса. 

5.2. Организатор конкурса обязуется наградить победителя конкурса. 

5.3. Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих 

обязательств по проведению конкурса. 

5.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

 

6. Регистрационный взнос 

 

6.1. Регистрационный взнос в размере 10 000 тнг, оплачивается в случае 

прохождения во второй тур.           

6.2. Данный взнос расходуется на организацию работы членов жюри и 

организационного комитета, печать сертификатов и дипломов. 

 
WhatsApp номер: + 7 775 888 99 50, контактный номер +7 701 758 78 77 



Приложение 1 

к положению о конкурсе «Лучший руководитель организации РК 2021» 

 

Заявка участника 

Республиканский конкурс  

«Лучший руководитель организации РК» 

 

ФИО 

участника

: 

Полное 

наименовани

е 

организации: 

Контактны

й телефон: 

Электронна

я почта: 

Грамоты, 

благодарственны

е письма, 

сертификаты             

за последнии               

3 года* (): 

     

 
 

 

 

 Грамоты, благодарственные письма, сертификаты за последнии 3 года отсканировать в 

одном документе вместе с данной заявкой 

 


