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Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық  

саясат жөніндегі ұлттық комиссияның (бұдан әрі – Ұлттық комиссия) 2015 жылға арналған 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Р/с

№ 

Іс-шаралар Орындау 

мерзімдері 

Аяқтау нысаны Орындау үшін 

жауаптылар 

 

1. Отырыстарды дайындау және өткізу  

I отырыс (наурыз) 

1.1. «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 

шеңберінде Қазақстан Республикасының экономикасын 

индустриялық-инновациялық дамытуға әйелдердің қатысуын 

ұлғайту жөнінде қабылданып жатқан шаралар туралы 

(Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің  

отырысқа дейін 

2 апта қалғанда  

Президент 

Әкімшілігінің 

басшылығына 

ақпарат 

Хатшылық  

С.Тұрлыбекқызы  

Г.С.Нұрахметова  
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ақпараты, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрлігінің  ақпараты) 

1.2. Министрліктер мен ведомстволардың, облыстардың, Астана 

және Алматы қалаларының Стратегиялық даму 

жоспарларындағы гендерлік аспектілер туралы  

(Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің  

ақпараты) 

 

1.3. Солтүстік Қазақстан облысында халықтың ұрпақты болу 

денсаулығын қорғау жөніндегі шаралар туралы  

 

 

II отырыс (маусым) 

 

1.4. «Отбасылық қатынастарды, моральдық-этикалық және 

адамгершілік-рухани құндылықтарды нығайту жөніндегі іс-

шаралардың 2015 – 2020 жылдарға арналған жалпыұлттық 

жоспарының» орындалу барысы туралы  

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  

ақпараты, 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму  министрлігінің  ақпараты) 

отырысқа дейін 

2 апта қалғанда  

Президент 

Әкімшілігінің 

басшылығына 

ақпарат 

Хатшылық  

С.Тұрлыбекқызы  

Г.С.Жұмагелдинова  

 

1.5. Отбасы институтын ілгерілету және отбасылық 

құндылықтарды нығайту жөніндегі ақпараттық-түсіндіру 

жұмысының барысы туралы  

(Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігінің  ақпараты, Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігінің  ақпараты)               

 



 3 

1.6. Шығыс Қазақстан облысында мүмкіндігі шектеулі 

әйелдердің ұрпақты болу денсаулығын қорғау жөніндегі 

шаралар туралы 

  

 

 

 

III отырыс (қыркүйек) 

 

1.7. «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» жаңа экономикалық 

саясатын іске асыру шеңберінде әйелдер арасынан біліктілігі 

жоғары кадрлар даярлау туралы  

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  

ақпараты, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрлігінің  ақпараты)    

 

отырысқа дейін 

2 апта қалғанда  

Президент 

Әкімшілігінің 

басшылығына 

ақпарат 

Хатшылық  

С.Тұрлыбекқызы  

Г.С.Нұрахметова  

 

1.8. Қазақстан Республикасындағы гендерлік теңдіктің 2006 – 

2016 жылдарға арналған стратегиясының Ақмола облысында 

іске асырылу барысы туралы  

 

 

IV отырыс (желтоқсан) 

 

1.9. Қазақстан жолының жалпыұлттық құндылықтарын 

насихаттау және ілгерілету туралы  

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  

ақпараты, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің  ақпараты, Қазақстан Республикасы 

отырысқа дейін 

2 апта қалғанда  

 

 

 

Президент 

Әкімшілігінің 

басшылығына 

ақпарат 

Хатшылық  

С.Тұрлыбекқызы  

Г.С.Жұмагелдинова  
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Инвестициялар және даму министрлігінің  ақпараты)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия мүшелері  

Өңірлердегі 

комиссиялар  

Хатшылық 

1.10. Гендерлік сараптама жүргізу жөніндегі жұмыстың барысы 

туралы  

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің  ақпараты) 

 

1.11. Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер 

істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі 

ұлттық комиссияның 2016 жылға арналған жұмыс жоспары 

туралы  

 

 

2.  Сарапшылық-талдамалық жұмыс 

 

2.1. ҚазМемҚызПУ бірлесіп, «Гендерлік саясат қазақстандық 

жастардың көзімен» әлеуметтік сауалнамасын өткізу 

 

 

I тоқсан Анықтама Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

2.2. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Философия, 

саясаттану және дінтану институтымен бірлесіп, 

«Қазақстанның тарихи және рухани-мәдени дамуындағы 

діннің рөлі: дәстүрлер мен қазіргі заман» ғылыми 

бағдарламасының шеңберінде: 

- «Дәстүрлі қазақ қоғамының заманауи түсінігіндегі әйел мен 

ислам»; 

- «Діни ұйымдар мен Қазақстанның діннің жай-күйі: ХIХ – 

ХХI ғғ.» зерттеулерін өткізу 

жыл бойы жазбахат Комиссия мүшелері 

Хатшылық 
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2.3. «Қазақстан Республикасында 2006 - 2016 жылдарға арналған 

гендерлік теңдік стратегиясын 2014 жылдың қорытындысы 

бойынша іске асыру бойынша облыстардың, Астана және 

Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы әйелдер істері 

және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі 

комиссиялардың жұмысы туралы» анықтамалығын шығару 

 

қаңтар анықтамалық Өңірлердегі комиссия 

Хатшылық 

2.4. Әйелдердің 2007-2014 жылдары мәслихаттар 

депутаттарының сайлауларына аудандар, қалалар мен 

облыстар бөлінісінде көрсеткіштің даму динамикасында 

қатысуы туралы анықтамалық әдебиет шығару 

 

IІ тоқсан Анықтама Өңірлердегі комиссия 

Хатшылық  

2.5. ҚазМемҚызПУ бірлесіп, жоо-ға арналған 

«Этногендерология» оқу құралын әзірлеу және шығару 

 

 

 

желтоқсан жазбахат Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

 

3. Отбасы және гендерлік саясат мәселелері бойынша заңнамалық, нормативтік құқықтық актілерге, 

тұжырымдамаларға, бағдарламаларға қатысу 

 

3.1. 2014 жылғы 14 ақпандағы Қазақстанның біріктірілген үшінші 

және төртінші кезеңдік баяндамаларын қарау қорытындылары 

бойынша БҰҰ Комитетінің Әйелдерге қатысты 

кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы 

конвенцияның орындалуы бойынша ұсынымдарын іске асыру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту 

IІ тоқсан Жазбахат Орталық мемлекеттік 

органдар 

Хатшылық  
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3.2. Отбасы-демографиялық саясатты ілгерілету шеңберінде ана 

мен баланы, отбасы-неке қатынастарын қорғау, ата-

аналардың балалардың  

Балалар тәрбиесіндегі, сондай-ақ кәмелетке толған 

балалардың егде жастағы ата-аналарға қатысты 

жауапкершілігін арттыру мәселелері бойынша нормативтік 

құқықтық базаны, тұжырымдамалар мен бағдарламаларды 

жетілдіру жөніндегі жұмысты жүргізу 

 

жыл бойы Анықтама Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

3.3. Барлық деңгейдегі мәслихаттардағы депутат әйелдердің  

санын арттыру мақсатында жас аналарға арналған «Қалай 

мәслихат депутаты болуға болады» білім беру бағдарламасын 

әзірлеу 

жыл бойы Жазбахат Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

3.4. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде орталық және 

жергілікті деңгейлерде отбасы-демографиялық және 

гендерлік саясатты іске асыру жөніндегі жұмысты жүргізу 

жыл бойы Анықтама Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

 

4.  Ұлттық комиссияның құзыретіне кіретін іс-шараларды қамтитын жоспарлардың орындалуын бақылау 

 

 

4.1. Қазақстан Республикасында 2006 - 2016 жылдарға арналған 

гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру жөніндегі 2012 – 

2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

жыл бойы 

 

ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Хатшылық  

4.2. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 2015 

жылға арналған жұмыс жоспары 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Хатшылық 
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4.3. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер 

істері және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 

комиссияның 2015 жылға арналған жұмыс жоспары 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Хатшылық 

4.4. Президенттің «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру және Қазақстан 

Республикасында 2006 - 2016 жылдарға арналған гендерлік 

теңдік стратегиясын іске асыру жөніндегі 2015 жылға 

арналған ақпараттық сүйемелдеудің медиа-жоспары 

 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Хатшылық 

4.5. Қазақстан Республикасында отбасы қатынастарын, 

моральдық-этикалық және рухани-адамгершілік 

құндылықтарды нығайту жөніндегі 2015 – 2020 жылдарға 

арналған жалпыұлттық іс-шаралар жоспары 

жыл бойы Жазбахат 

(жыл сайын 25 

қаңтар) 

ДСӘДМ 

 

        5. Іс-шаралар жоспары 

 

5.1. 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін мерекелеуге орай 

Мемлекет басшысының әйелдер қоғамдастығымен «Көктем 

шуағы» дәстүрлі кездесуін ұйымдастыру және өткізу 

 

наурыз Президент 

Әкімшілігінің 

басшылығына 

 ақпарат 

Хатшылық  

Өңірлердегі 

комиссиялар 

 

5.2. ҰОС-тағы Жеңістің 70 жылдығына орай Орал қаласында 

«Қазақтың батыр қыздары» республикалық-практикалық 

конференциясын ұйымдастыру және өткізу (Х. 

Доспанованың, М. Мәметованың,  

Ә. Молдағұлованың ескерткіштерін ашу) 

 

сәуір-мамыр  ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Өңірлердегі комиссия 

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

5.3. Балаларды қорғау күніне орай Алматы қаласында «Өзін-өзі 

тану деңгейін арттыру және қыздардың мүмкіндіктерін 

мамыр-маусым ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 
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арттыру» тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізу 

 

 Өңірлердегі 

комиссиялар 

5.4. Астана экономикалық форумын (АЭФ) өткізу шеіберінде 

«Әйелдер: экономиканы, бзнес пен қоғамды жаңғырту» 

халықаралық әйелдер форумын ұйымдастыру және өткізу 

 

 

мамыр 

 

ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

5.5. Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай 

Ассамблея институтының отбасы құндылықтарын ілгерілету 

мәселелеріндегі рөлі туралы дөңгелек үстелдер өткізу 

 

 

III-IV тоқсан ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

5.6. Еңбек күніне орай «Қанатты әйел» әйелдер мен 

тауарларының жәрмеңкесін өткізу 

қыркүйек ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат 

 

Маңғыстау облысы 

әкімінің жанындағы 

Комиссия,  

Хатшылық 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

5.7. Пекин іс-қимыл тұғырнамасының 20 жылдығының 

шеңберінде Астана қаласында «Кәсіпкер әйелдерді қаржылай 

қолдау» республикалық конференциясын ұйымдастыру және 

өткізу  

қазан ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат  

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

 

5.8. Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына 

орай қыз балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында Алматы қаласында «Әлеуметтік даму мектебі» 

тақырыбына қоғамдық бастамаларды ілгерілету жөнінде 

республикалық конференция өткізу 

II 

жартыжылдық 

ӘІОДСҰК-ке  

ақпарат  

Комиссия мүшелері 

Хатшылық 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

5.9. «Қазақстан Республикасының Конституциясы: әйелдердің, тамыз Ұлттық комиссия Комиссия төрағалары  
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балалар мен отбасының құқықтарын қорғау» республикалық 

конференциясын өткізу    

төрағасына 

ақпарат   

Хатшылық  

 

5.10. «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын өткізуге жәрдемдесу  III тоқсан ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Комиссия төрағалары  

Хатшылық  

 

5.11. Өңірлерде отбасы күнін өткізуді қамтамасыз ету    жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

 

5.12. Наурыз мейрамына орай үздік отбасылық, этномәдени 

дәстүрлерді жаңғыртуға бағытталған іс-шараларды 

ұйымдастыру  

ақпан 

наурыз 

 

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

үкіметтік емес және 

халықаралық ұйымдар 

(келісім бойынша)    

5.13. Халықаралық әйелдер күніне орай барлық деңгейдегі 

әкімдіктердің соғыс және еңбек ардагерлерге, көпбалалы 

әйелдерге, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени-

гуманитарлық дамуына үлес қосқан әйелдерге құрмет 

көрсетуін ұйымдастыру    

наурыз ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

үкіметтік емес және 

халықаралық ұйымдар 

(келісім бойынша)    

5.14. Балаларды қорғау күніне орай аз қамтамасыз етілген 

отбасылардың балаларын қолдау үшін балалар 

фестивальдарын, қайырымдылық акцияларын ұйымдастыру   

 маусым ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

үкіметтік емес және 

халықаралық ұйымдар 

(келісім бойынша)    



 10 

5.15.   Астана күніне орай жастармен:  халықаралық зияткерлік 

сайыстардың жеңімпаздарымен  кездесуді ұйымдастыру 

маусым 

шілде 

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Астана қаласының 

комиссиясы, 

Хатшылық, 

өңірлердегі 

комиссиялар, 

үкіметтік емес және 

халықаралық ұйымдар 

(келісім бойынша)    

5.16. Қарттар күніне орай олардың қажеттіліктеріне ерекше көңіл 

бөле отырып, қарттарды қолдау бойынша іс-шаралар өткізу   

қазан ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

үкіметтік емес және 

халықаралық ұйымдар 

(келісім бойынша)    

5.17.   Халықаралық әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою 

үшін күрес күніне орай (25 қараша) «зорлық-зомбылықсыз 

16 күн» науқаны шеңберінде іс-шаралар жүргізу    

15 желтоқсан ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

ІІМ, өңірлердегі 

комиссиялар 

 

5.18.    Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күніне орай  

Елбасының Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы рөлі 

туралы    конференция өткізу   

қараша ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

5.19.   Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай меншік 

нысаны әртүрлі ұжымдарда  марапатталған қызметкерлермен 

кездесу өткізу    

 

желтоқсан ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 
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5.20. Басшылар мен қызметкерлер арасында әйелдердің 

құқықтары туралы хабардарлық деңгейін арттыру 

мақсатында Әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою туралы  

конвенцияның, БҰҰ Комитетінің жалпы ұсыныстарының 

мәтінін әділ сот, прокуратура, ішкі істер органдарын қоса 

алғанда, мемлекеттік органдарда, сондай-ақ барлық 

деңгейлердегі мәслихаттарда  тарату бойынша жұмыс 

жүргізу    

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат 

(жартыжылдықта 

1 рет)  

 

Орталық мемлекеттік 

органдар,  

Өңірлердегі 

комиссиялар 

 

 

6.  Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-

демографиялық  саясат жөніндегі   комиссиялармен жұмыс 

 

6.1. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері 

жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық  

саясат жөніндегі   комиссияларға 2006-2016 жылдарға 

арналған Қазақстан Республикасының гендерлік теңдік 

стратегиясын іске асыру бойынша ұйымдастырушылық және 

әдістемелік көмек көрсету   

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат 

(жартыжылдықта 

1 рет)  

 

Комиссия мүшелері, 

Хатшылық   

6.2.  Ұлттық комиссия жанындағы Сарапшылық кеңестің 

қызметін ұйымдастыру 

 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Сарапшылық кеңес 

төрағасы  

6.3. Аудандарда, қалалар мен облыстарда белсенді жас 

әйелдердің қатарынан кадрлық резерв құруға қатысу   

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат 

(жартыжылдықта 

1 рет)  

 

Комиссия мүшелері, 

Хатшылық   

6.4. Еңбек жағдайларын, әйелдердің, отбасылардың жағдайларын жыл бойы ӘІОДСҰК-ға Өңірлердегі 
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жақсартуға бағытталған әлеуметтік саясатты іске асыру үшін 

еңбек ұжымдарында неғұрлым белсенді әйел 

қызметкерлердің қатарынан әйелдер комитеттерін құру 

бойынша жұмыс жүргізу      

ақпарат  

(25 желтоқсанға 

дейін)  

 

комиссиялар 

6.5. Қазақ хандығының 550-жылдығына орай:    

1) «Қазақ тарихындағы атақты әйелдер туралы» деректер 

базасына материалдар жинау және қалыптастыру бойынша 

жұмыс жүргізу;    

2) «Дала арулары»кітабын шығару 

 

жыл бойы 

 

 

 

1-тоқсан 

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

6.6. Президенттің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын,  2006-2016 жылдарға 

арналған Қазақстан Республикасының гендерлік теңдік 

стратегиясын  және Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің 

барлық түрлерін жою жөніндегі конвенцияны түсіндіру 

бойынша іс-шараларды ақпараттық қолдау жөніндегі 2015 

жылға арналған өңірлік медиа-жоспар әзірлеу және бекіту  

28 қаңтарға 

дейін 

 

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

6.7. Өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеу жөніндегі жұмысты 

жалғастыру, оқушылармен, студенттермен және жұмыс 

істейтін жастармен  кездесулер өткізу 

 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

6.8. Ұлттық комиссияның 2015 жылға арналған жұмыс 

жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат беру    

 

 

 

Жартыжылдық 

та 1 рет, есепті 

кезеңнен кейін 

5-күніне   

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 

Өңірлердегі 

комиссиялар 
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7. ҮЕМ және халықаралық ұйымдармен жұмыс 

 

7.1. Халықаралық және үкіметтік емес ұйымдарды 2006-2016 

жылдарға арналған Қазақстан Республикасының гендерлік 

теңдік стратегиясын  іске асыруға тарту жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыру      

тұрақты ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

Хатшылық   

7.2. Үкіметтік емес ұйымдарға консультациялар, семинарлар мен  

тренингтер өткізу, әдістемелік көмек көрсету тәжірибесін 

жалғастыру  

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

Хатшылық   

7.3. Әйелдер көшбасшылығы мектептері мен саясаткер әйелдер 

клубтарының республикалық желісін дамыту жұмысын 

жүргізу    

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

Хатшылық   

7.4. Халықаралық ұйымдармен бірлесіп гендерлік теңдікке қол 

жеткізу және отбасылық-демографиялық саясатты жақсарту 

бойынша іс-шаралар өткізу    

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

Хатшылық   

7.5. БҰҰДБ бірлесіп «Елдің әлеуметтік-экономикалық 

жаңғыруының алғышарты ретінде қоғамның рухани-

адамгершілік қайта түлеуі» жобасын іске асыру бойынша 

жұмысты жалғастыру   

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

 (тоқсан сайын) 

Комиссия мүшелері, 

Хатшылық   

 

8. Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары  

 

8.1. Президенттің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру бойынша барлық 

жыл бойы 

 

ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

Өңірлердегі 

комиссиялар 
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меншік нысанындағы еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізу     (тоқсан сайын) 

8.2. Ұлттық комиссияның www.akorda.kz сайтындағы веб-

сайтының мазмұндық толықтырылуын қамтамасыз ету  

 

жыл бойы ӘІОДСҰК-ға 

ақпарат   

    

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар, 

Хатшылық   

8.3. Ұлттық комиссияның әйелдердің құқықтарын қорғау 

жөніндегі мемлекеттік саясатты және отбасылық-

демографиялық саясатты іске асыру бойынша қызметін 

орталық және жергілікті деңгейде ақпараттық қолдау 

бойынша журналистер пулын құру        

жыл бойы Анықтама  Хатшылық, 

Комиссия мүшелері, 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

8.4. «Отбасым» мерзімді журналын шығаруды қамтамасыз ету жыл бойы Журнал Хатшылық, 

Өңірлердегі 

комиссиялар 

          

  

 

_________________________________________________________________ 

                  

 

http://www.akorda.kz/

