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1-бөлім. Атауы*
Үкіметтік емес ұйымның қазақ тіліндегі
Дара кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың
ұйымдастыру-құқықтық нысаны және толық қауымдастығы
атауы
Үкіметтік емес ұйымның орыс тіліндегі
Объединение индивидуальных
ұйымдастыру-құқықтық нысаны және толық предпринимателей и (или) юридических лиц
атауы
в форме ассоциации (союза)
Үкіметтік емес ұйымның ағылшын тіліндегі The union of individual entrepreneurs and (or)
ұйымдастыру-құқықтық нысаны және толық legal entities in the form of an association (union)
атауы (жарғыда болған жағдайда)
Үкіметтік емес ұйымның қазақ тіліндегі
"Жамбыл облысы жастар ұйымдарының
қысқартылған атауы
Қауымдастығы" ЗТБ
Үкіметтік емес ұйымның орыс тіліндегі
ОЮЛ "Ассоциация молодежных организаций
қысқартылған атауы
Жамбылской области"
2-бөлім. Құрылтайшылар туралы мәліметтер****
Құрылтайшы заңды тұлға болған жағдайда:
Заңды тұлғаның орыс немесе қазақ тіліндегі "Жамбыл жастары" қоғамдық бірлестігі,
атауы
"Жастарға білім алуға қамқорлық жасау
қоры" қоғамдық қоры, "Балалар
творчествосы және спортты дамуының
қайырымдылық қоры" қоғамдық қоры
Заңды тұлғаның ағылшын тіліндегі атауы
(шетелдік заңды тұлға үшін)
БСН, салық тіркеу нөмірінің аналогы немесе 021140007016
мемлекеттің коды (шетелдік заңды тұлға
үшін)
3-бөлім. Қызметкерлер туралы мәлімет
Қызметкерлердін саны, оның ішінде:
Штаттық қызметкерлердің саны
1
Еріктілер саны
0
Шетел қызметкерлердің саны
0
2. Басшы туралы мәліметтер:
Қазақ немесе орыс тіліндегі бірінші
Дастан Исламбек Дастанұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
жағдайда)
Ағылшын тіліндегі бірінші басшының тегі,
аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)**
Қазақ немесе орыс тіліндегі лауазымның
президент
атауы
Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, 035277351, 2013-09-12, 2023-09-11,
берілген күні, құжаттың қолдану мерзімі,
Министерство внутренних дел
құжатты берген орган***
Жұмыс тәжірибесі***
5.0
Байланыс ақпарат*** (пошталық мекенжай
87004702071, 0, kauemdastyk.01@mail.ru
немесе қала немесе ұялы телефон нөмірі,
электрондық пошта)
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Жеке сәйкестендіру нөмірі***
Диплом бойынша мамандығы мен кәсібі***
Өзге коммерциялық емес ұйымдарда
бірлескен құрылтайшылық (атауы)
Бас бухгалтер туралы мәлімет (бар болған жағдайда):
Қазақ немесе орыс тіліндегі тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Байланыс ақпарат (пошталық мекенжай
немесе қала немесе ұялы телефон нөмірі,
электрондық пошта)***
4-бөлім. Ұйымның реквизиттері
Үкіметтік емес ұйымның мекенжай және
байланыс ақпараты (мемлекет, пошталық
мекенжай, электрондық пошта, телефон
нөмірі, сайттың мекенжайы(бар болған
жақдайда))
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеудің, қайта тіркеудің (мемлекеттік қайта тіркеудің бар
болған жағдайда көрсету) күні мен нөмірі
Бизнес сәйкестендіру (2013 жылғы 1
021140007016
қаңтардан бастап)
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есепке
алу туралы куәліктің сериясы мен нөмірі (бар
болған жағдайда)
Үкіметтік емес ұйымның банк шотының
реквизиттері (банктің атауы, банктің бизнес
сәйкестендіру нөмірі, есеп айыру шоттың
нөмірі (ЕШН))***
2-тарау. Қызмет туралы мәліметтер
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1-бөлім. Қызметтің бағыты
Үкіметтік емес ұйым қызметінің мәні мен
Жастардың әлеуметтік, құқықтық
мақсаттары (жарғыға сәйкес)
экономикалық жағдайын жақсартуға
көмектесу
КҰЖЖ мемлекеттік сыныптауыш бойынша
39800567
коды
Мақсатты аудитория/атаулы топ (болған
жағдайда)
Аймақтық мәртебесі (жарғыда болған
Область
жағдайда)
4-бөлім. Серіктестік/ынтымақтастық туралы құжаттар жасалынған ұйымдар/органдар
Қазақстан Республикасы немесе шетелдік
Акимат Жамбылской области, акимата
мемлекеттің мемлекеттік органның атауы
города Тараз
Халықаралық немесе шетелдік
коммерциялық емес ұйымның атауы
Коммерциялық ұйымның атауы
Коммерциялы емес ұйымның атауы
Қазақстан Республикасы немесе шетелдік
Акимат Жамбылской области, акимата
мемлекеттің мемлекеттік органның атауы
города Тараз
Халықаралық немесе шетелдік
коммерциялық емес ұйымның атауы
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3-Тарау. Мүлік құрамы, үкіметтік емес ұйымның қаражатты қалыптастыру көздері мен жұмсау
бағыттары туралы мәліметтер
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1-бөлім. Мүлік құрамы
2-бөлім. Мүлікті қалыптастыру көздері
1 Құрылтайшылардың (қатысушылардың,
мүшелердің) жалпы түсімдері (сома, теңге)
(бар болған жағдайда)
Акциялар, облигациялар, өзге де құнды
қағаздар мен салымдар (депозиттер) бойынша
алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақылар,
мүдделер), кәсіпкерліктен алынған кірістер
және заңмен рұқсат берілген өзге де кірістер
(сома, теңге) қалыптастыру көздің атауын
көрсетуімен (бар болған жағдайда)
Ақысыз алынған мүлік (гранттар, мемлекеттік сыйлықақылар ақысыз алынған өзге де мүлік)
(бар болған жағдайда)
3-бөлім. Қаражатты жұмсау бағыттары
Кіріспе жарналар (сома, теңге)
0.00
Ұстау бойынша шығындар (сома, теңге)
0.00
Мүшелік жарналар (сома, теңге)
0.00
Жобаның/бағдарламаның аясында асырылған 4055214.00
іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
бойынша шығындар (сома, теңге)
4-бөлім. Бюджет
Есептік кезеңі бойынша қаражат крістердің
4055214.00
жалпы сомасы (сома, теңге; есептік кезеңнің
соңғы күніне)
Өткен күнтізбелік жыл бойынша Қазақстан
4055214.00
Республикасында
жобаларды/бағдарламаларды
қаржыландырудың бюджеті** (сома, теңге)
(егер жоба және/немесе бағдарлама филиал
немесе өкілдікпен Қазақстан
Республикасының аумағында
қаржыландырынса)
Ағымдағы күнтізбелік жыл бойынша
0.00
Қазақстан Республикасында гранттық
қаржыландырдың бюджеті** (сома, теңге)
(филиал немесе өкілдік тарапынан гранттар
Қазақстан Республикасында бөлінген
жағдайда және тиісті бекітілген бюджет
болған жағдайда)

