По состоянию на 19 августа т.г. на счетах общественного фонда «Birgemiz» собрано
свыше 28,7 млрд. тенге.
Расходы фонда на сегодняшний день составили свыше 28, 7 млрд. тенге.
Из них:
- 27 597 550 000 тенге, в рамках проведения "Четырех волн" оказания материальной
помощи, были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех областей, столицы
и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге наиболее нуждающимся
семьям из 23 городов, а также малых городов и районов, прилегающих к областным центрам
и г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и сельской местности (551 951 человек).
- 534 500 000 тенге по рекомендации Государственной комиссии по обеспечению
режима чрезвычайного положения было перечислено на счет правительственного оператора
СК «Фармация» для приобретения масок в объеме 5 млн. единиц (106,9 тенге за ед.), которые
были розданы волонтерами «Jas Otan» 100 тысячам наиболее незащищенным семьям в
городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
- 105 600 000 тенге были перечислены на счета 29 медицинских учреждений гг. НурСултан, Алматы для выплат 2112 медицинским работникам, задействованных в борьбе с
коронавирусом.
- 544 000 000 тенге были направлены на счет регионального фонда «Birgemiz-Turkistan»
для строительства 32 жилых домов пострадавшим от подтопления гражданам в
Мактааральском районе Туркестанской области.
30 июля т.г. средства в размере 10 000 (4,184 млн.) долларов США поступили от члена
парламента Монголии, главы монгольско-казахской парламентской группы и известного
деятеля казахской диаспоры Б. Қабдысіләмұлы.
7 августа т.г. в рамках "второго транша", средства в размере 204 млн. тенге поступили
от ТОО «Кар-Тел» (Beeline Казахстан) на строительство дополнительных 12 жилых домов
пострадавшим от наводнения гражданам в Мактааральском районе Туркестанской области.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ағымдағы жылдың 19 тамыздағы жағдай бойынша "Birgemiz" қоғамдық қорының
шоттарында 28,7 млрд. теңгеден астам қаражат жиналды.
Бүгінгі күні Қордың шығыстары 28,7 млрд.теңгеден асты.
Оның ішінде:
- 27 597 550 000 теңге, "төрт толқын" материалдық көмек көрсету аясында, барлық
облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар қалалардағы «Birgemiz» қорының
шоттарына 23 қалаларда, сондай-ақ облыс орталықтарына және Нұр-сұлтан, Алматы,
Шымкент қалаларына іргелес шағын қалалар мен аудандарда және ауылдық жерлерде
тұратын аса мұқтаж отбасыларына (551 951 адам) 50 000 теңгеден қаржылық қолдау көрсету
үшін жіберілді.
- 531 000 000 теңге көлемінде қаражат Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік комиссияның ұсынысымен СК «Фармация» үкіметтік операторына 5

млн. дана маска (данасы 106,9 теңге) сатып алу үшін жіберілді. «Jas Otan» волонтерлары
қорғанысы әлсіз 100 мыңнан астам отбасыға масканы тегін жеткізіп берді.
- 105 600 000 теңге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында коронавируспен күреске
жұмылдырылған медициналық қызметкерлерге төлем үшін 29 медициналық мекемелердің
шоттарына жіберілді.
- 544 000 000 теңге «Birgemiz-Turkistan» аймақтық қорына Түркістан облысы
Мақтаарал ауданындағы су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға 32 тұрғын үй салу үшін
жіберілді.
Ағымдағы жылдың 30 шілдесінде 10 000 (4,184 миллион) АҚШ доллар көлеміндегі
қаражат Моңғолия парламентінің депутаты, Моңғолия-Қазақстан парламенттік тобының
басшысы әрі қазақ диаспорасының танымал тұлғасы Б.Қабдысіләмұлыдан келді.
Ағымдағы жылдың 7 тамызында "екінші толқын" аясында «Кар-Тел» ЖШС (Beeline
Қазақстан) Түркістан облысының Мақтаарал ауданында су тасқынынан зардап шеккендерге
қосымша 12 тұрғын үй салуға 204 млн. теңге қаражат бөлді.

