1.

Ақпараттық-ағартушылық
«Е-islam»
интернет порталында радикалды діни
ағымдардың идеяларына қарсы ісәрекет бойынша мақалалар, сұхбаттар,
материалдар орналастыру арқылы
ақпараттық-ағартушылық
жұмысты
ұйымдастыру және жүргізу

002-ББ

ДІК
Ғ. Шойкин
М. Иманбаев

жыл бойы

ДІК басшылығына
ақпарат

2.

Халықтың
мақсатты
топтары
радикалдық
діни
идеологияны
ұстанушылар, оның ішінде қылмыстықатқару
жүйесі
мекемелерінде
жазаларын өтеп жатқан тұлғалар
арасында ақпараттық-түсіндіру, оңалту
жұмыстарын жүргізу

002-ББ

ДІК
Ғ. Шойкин
Б. Бәкіров

жыл бойы

ДІК басшылығына
ақпарат

3.

Интернет-кеңістігінде халықтың діниқұқықтық
сауаттын
арттыруға
бағытталған ақпараттық жұмысты
ұйымдастыру (блогерлармен жұмыс,
әлеуметтік
желілерде
контенттік
толықтыру, интернет-ресурстардың дін
саласындағы заңнама бұзушылығына
мониторинг)

002-ББ

ДІК
Ғ. Шойкин
М. Иманбаев

жыл бойы

ДІК басшылығына
ақпарат

4.

«Қауырт желі - 114» ақпараттықконсультациялық орталықтың қызметін
қамтамасыз ету

002-ББ

ДІК
Ғ. Шойкин
А. Чигирова

жыл бойы

ДІК басшылығына
ақпарат

3

5.

6.

7.

8.

9.

Қазақстан халқының дін саласындағы
мемлекеттік саясатты бағалау үшін
әлеуметтік зерттеулер ұйымдастыру
Дін саласындағы мемлекеттік саясат
бойынша бейнероликті шығаруды
ұйымдастыру
«Мемлекет және дін» журналын
шығаруды ұйымдастыру

002-ББ

Ақпараттық-түсіндіру
топтары
мүшелерінің
біліктілігін
арттыру
бойынша семинарлар ұйымдастыру
Елдің өңірлерінде ақпараттық-түіндіру
жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу

002-ББ

002-ББ

002-ББ

002-ББ

ДІК
Ғ. Шойкин
Ж. Карашолақов
ДІК
Ғ. Шойкин
М. Иманбаев
ДІК
Ғ. Шойкин
М. Иманбаев
ДІК
Ғ. Шойкин
М. Қарабаева
ДІК
Ғ. Шойкин
М. Қарабаева
ДІК
Ғ. Шойкин
М. Қарабаева
Б. Бакиров

жыл бойы

аналитикалық есеп

мамыр

бейнероликті
трансляциялау

тоқсан сайын

журнал басылымы

сәуір,
қыркүйек

семинарлар өткізу

жыл бойы

іс-шаралар

10. Діни экстермизм және терроризмнің
БП - 003,
жыл бойы
материалдар
алдын-алу бойынша сарапшылар мен
002
жинақтамасы
ғалымдардың қатысуымен әртүрлі
форматтағы
іс-шараларды
ұйымдастыру
(Қазақстан
дінтанушыларының VI Форумы, «Діни
экстремизм мен терроризмнің алдын
алу
мәселелерінде
қағамдық
институттардың
ролі»
атты
республикалық конференция және т.б.)
2-стратегиялық бағыт. Мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимылын нығайту, азаматтық қоғам
институттарын дамытуға жағдай жасау
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2.1 мақсат. Мемлекет пен азаматтық қоғам институттары арасындағы әріптестікті дамыту
1-мақсатты индикатор. Мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының өзара іс-қимылын оң бағалаған халық үлесі
11. Қазақстан Республикасының қоғамдық001-ББ
ТСЖД
тоқсан сайын
аналитикалық
саяси
ахуалының
әлеуметтік
баяндама
мониторингі
12. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
003-ББ
АҚК
жыл бойы
есеп, көрсетілген
шеңберінде үкіметтік емес ұйымдармен
Б. Мусин
қызметтер актісі
бірлесіп әлеуметтік жобаларды іске
Г. Сұлтанова
асыру
003-ББ
13. Қазақстанның VII Азаматтық форумын
АҚК
4 тоқсан
басшылыққа есеп
ұйымдастыру және өткізу
Б. Мусин
беру
Г. Сұлтанова
14. Үкіметтік емес ұйымдармен өзара ісқимыл жөніндегі Үйлестіру кеңесінің
отырыстарын өткізу

003-ББ

АҚК
Б. Мусин
Г. Сұлтанова

тоқсан сайын

хаттама

15. Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық
қаржыландыру
саласындағы
Оператордың жұмысын ұйымдастыру

003-ББ

АҚК
Б. Мусин
Г. Сұлтанова

2 тоқсан

басшылыққа есеп
беру

3-стратегиялық бағыт. Жастар саясаты
Мақсат 3.1. Жастарды дамытуға және оларды еліміздің әлеуметтік -экономикалық дамуына тартуға жағдай жасау
1-мақсатты индикатор. 14-29 жастағы халықтың мемлекеттік жастар саясатын іске асырудағы қанағаттандырылу
деңгейі
2-мақсатты индикатор. Жастар саясаты саласындағы мемлекеттік қолдаудың шаралары туралы жастардың
ақпараттандырылу

5

16. Мемлекеттік жастар саясатын іске
асыру бойынша ақпараттық түсіндіру
жұмыстары жоспарын әзірлеу
17. БҰҰ балалар қорының сарапшылық
қолдауымен Қазақстан
Республикасында жастар ресурстық
орталықтарын одан әрі дамыту
жоспарын әзірлеу

талап
етілмейді

ЖСД
Л. Раисова

қаңтар, жыл
сайын

жоспарды бекіту

005-ББ

ЖСД
Л. Раисова

маусым
2016 года

жоспарды бекіту

18. «Дарын» мемлекеттік жастар
премиясын тапсыру салтанатын өткізу

005-ББ

005-ББ

желтоқсан
2016, 2018
жылдар
шілде,
желтоқсан

премия ұсыну

19. «Жасыл ел» жастар еңбек жасағының
қызметін дамыту
20. Жастар Республикалық форумын
өткізу

005-ББ

21. Жастарда ұйымдастырушылық
дағдыны, лидерлік қасиетті дамытуға
бағытталған іс-шараларды
ұйымдастыру
22. Ұлттық Дельфиндік ойындарды өткізу
және ұйымдастыру

005-ББ

ЖСД
Л.Раисова
М. Мажитов
ЖСД
А. Оспанқұлов
Л. Раисова
М. Мәжитов
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова

жыл сайын

марапаттау

23. Әскери-патриоттық тәрбие бойынша
іс-шаралар кешенін өткізу

005-ББ

ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов

шілде,
желтоқсан

іс-шараларды
өткізу

005-ББ

желтоқсан
2016, 2018
жылдар
шілде,
желтоқсан

басшылыққа есеп
беру
форум
іс-шараны өткізу
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24. Ауыл жастары арасында кәсіпкерлік
бастаманы дамыту бойынша аймақтық
бизнес-тәжірибе өткізу
25. Жастардың волонтерлік қызметін
дамыту бойынша іс-шараларды
ұйымдастыру
26. «Жайдарман» КТК ойынын өткізу

005-ББ

27. «Жастар-Отанға!» жастар лагерін
өткізу

005-ББ

28. «Бірге өмір сүру» жастар фестивалін
өткізу

005-ББ

29. «Жастар кадрлік резерві» жобасын
жүзеге асыру

005-ББ

«Жасыл ел» жастар еңбек жасағының
еңбек маусымын ашу және жабу
салтанатты іс-шарасын өткізу

005-ББ

005-ББ

005-ББ

А. Құтпанова
ЖСД
Л. Раисова
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
А. Оспанқұлов
А. Құтпанова
ЖСД
Л. Раисова
М. Мәжитов

желтоқсан

сертификат
тапсыру

желтоқсан

іс-шараларды өткізу

2016 жыл бойы басшылыққа есеп
беру
2016 жыл бойы басшылыққа есеп
беру
2016 жыл бойы басшылыққа есеп
беру
2016 жыл бойы басшылыққа есеп
беру
2016 жылғы
сәуір-қараша

басшылыққа есеп
беру

2-бөлім. Тәуекелдермен басқару
№
п/п
1

Мақсатқа жетуге әсер ететін мүмкін
тәуекелдер атауы
2

Тәуекелді басқару бойынша ісшаралар
3

Жүзеге асыру
мерзімі
4

Жауапты
орындаушы
5
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Мақсат 1.1. Елді дамытудың зайырлы принциптерін, дін саласында тұрақтылықты қамтамасыз етуді қозғау
саласындағы
әдістемелік тәуекелдің
1. Радикалдық
идеяларды
сыртқы Дін
Ғ. Шойкин
экспансияның көтерілуі
түсуіне
жұмыстарды күшейту.
байланысты
Деструктивтік қызметті жүргізудің
жоғары
тәуекелімен
дін
бірлестіктерінің қызметтеріне тұрақты
түрде
мониторинг
жүргізуді
ұйымдастыру.
негізіндегі
конфликттерді тәуекелдің
2. Діни жағдайдың дамуына геосаяси Дін
Ғ. Шойкин
фактрлардың жағымсыз әсері
түсуіне
болдырмау бойынша іс-шараларды
өткізу арқылы ақпараттық жұмысты байланысты
нығайту.
Мақсат 2.1. Азаматтық қоғам және мемлекет институттарының әріптестігін дамыту
Үкіметтік
емес
ұйымдар Қазақстанның
Үкіметтік
емес
3. Халыққа
тәуекел
түсуіне
көрсететін
әлеуметтік
қызметтердің ұйымдардық инфрақұрылымы мен
сапасының төмендеуі
сарапшылар әлеуетін дамыту бойынша байланысты
донорлық
ұйымдармен
ынтымақтастықты дамыту.
Салалық және өңірлік ынтымақтастық
аясында ҮЕҰ-ның қызметін гранттық
қаржыландыру тәжірибесін кеңейту.
Мақсат 3.1. Жастардың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қызықтыру үшін жағдай тудыру
арасында
жастардың
4. Жастардың
әлеуметтік
белсенділік Жастар
тәуекел
деңгейінің төмендеуі
түсуіне
ресурстық орталықтары мен жастар
байланысты

Ә. Ғалымова

Ғ. Оспанқұлов
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ұйымдарын тарта отырып ақпараттық
– түсіндіру жұмыстарын жандандыру.
Жұмыссыз
жастарды,
мүмкіндігі
шектеулі жастарды тарту арқылы
«Жасыл ел» жобасын іске асыруды
жандандыру.
Жұмыссыз жастардың қатысуымен
жастарда
белсенді
азаматтық
ұстанымды қалыптастыру, әлеуметтік
жауапкершілікті, патриоттық сезімді,
жоғары
адамгершілік
және
көшбастаушылық
қадір-қасиетін
қалыптастыру бойынша іс-шараларды
жандандыру.
Талдау және стратегиялық жоспарлау департаменті директоры орынбасары_________________ Н. Жалиев

