2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рəміздерді, елді-мекендердің,
қалалардың, аудандардың, Астана жəне Алматы қалалары мен
облыстардың нышандарын қолдану мен ілгерілету жүйесін жаңғырту
жөніндегі жоспарды бекіту туралы
ҚазақстанРеспубликасыМемлекеттікхатшысының 2015 жылғы 22 қазандағы № 5 өкімі

1. Қоса беріліп отырған 2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рəміздерді, елді
мекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана жəне Алматы қалалары мен
облыстардың нышандарын қолдану мен ілгерілету жүйесін жаңғырту
жөніндегі жоспар бекітілсін (бұдан əрі - Жоспар).
2. Орталық, жергілікті атқарушы жəне өзге мемлекеттік органдардың бірінші
басшылары:
1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне белгіленген мерзімдерде
Жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынып отырсын.
3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігі
Басшысының орынбасары Б.А.Майлыбаевқа жүктелсін.
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік хатшысы

Г. Əбдіқалықова

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік хатшысының
2015 жылғы 22 қазандағы
№ 5 өкімімен
БЕКІТІЛГЕН
2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік рəміздерді, елді
мекендердің, қалалардың, аудандардың, Астана жəне Алматы
қалалары мен облыстардың нышандарын қолдану мен ілгерілету
жүйесін жаңғырту жөніндегі
ЖОСПАР
№

Шара атауы

Орындалумерзімі

Жауаптылар

Аяқталунысаны

Бақылау

Қаржыландырукөле
мі (мыңтеңге)

1
1. МЕМЛЕКЕТТІК
РƏМІЗДЕР
САЛАСЫНДАҒЫ
ИНСТИТУЦИОНА
ЛДЫҚ ЖƏНЕ
НОРМАТИВТІҚҰҚЫҚТЫҚ
БАЗАНЫ
ЖЕТІЛДІРУ
ЖӨНІНДЕГІ ІСШАРАЛАР

2

3

4

5

6

7

Əділет,
Сыртқыістерминист
рліктерініңөкілдерін
,

2015 ж., 2-ші
желтоқсанға

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

1.

МСМ, ƏдМ, СІМ, МСМ бұйрығы; ПƏИДМ, ҚМ
геақпарат

қоғамқайраткерлері
н геральдика, тарих,
құқық,
бейнелеуөнері,
өлкетанусалаларынд
ағығалымдар мен
сарапшылардыңқат
ысуымен МСМ
жанындағымемлеке
ттікрəміздермəселел
еріжөніндегісарапта
малықкеңесқұру
2.

3.

«ҚазақстанРеспубли
касыныңмемлекетті
крəміздерітуралы»
ҚазақстанРеспублик
асының Конституци
ялықзаңына өзгеріст
ер мен
толықтыруларенгізу
туралы»
ҚазақстанРеспублик
асыныңКонституция
лықзаңынқабылдау
жөніндегішаралард
ыіскеасыру
«ҚазақстанРеспубли
касыныңМемлекетті
кТуын,
МемлекеттікЕлтаңб
асынжəнеолардыңбе

2015 ж., 2-ші
желтоқсанға

МСМ

Конституциялықзаң
жобасы; ПƏгеақпарат

ІСБ, МҚБ

қаржыландыруталап
етілмейді

2015 ж., 2-ші
желтоқсанға

МСМ

қаулыжобасы; ПƏгеақпарат

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

4.

йнелерін, сондайақҚазақстанРеспубл
икасыМемлекеттікГ
имнініңмəтінінорна
ластыруережесінбек
ітутуралы»
ҚазақстанРеспублик
асыҮкіметінің 2007
жылғы 2 қазандағы
№
873 қаулысынаөзгер
істер мен
толықтыруларенгізу
туралы»
ҚазақстанРеспублик
асыҮкіметіқаулысы
нқабылдаужөніндегі
шаралардыіскеасыр
у
Мəдениетжəне
спорт
министрлігіндеқолд
аныстағы штат саны
мен бекітілген
лимит
шеңберіндемемлеке
ттікрəміздерсаласын
дағыжұмыстыүйлес
тіругежауаптықұры
лымдықбөлімше
(геральдикалыққыз
мет)

2016 ж., 1-ші
наурызғадейін

МСМ

бұйрық; ПƏгеақпарат

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

құрудықамтамасызе
ту
2.
ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖƏНЕ
ƏДІСТЕМЕЛІК ІСШАРАЛАР
5.

Елдімекендердің,
қалалардың,
аудандардың,
Астана жəне
Алматы
қалаларының,
облыстардыңнышан
дарыныңқолданылу
практикасынаталдау
жүргізу

2016 ж., 1-ші
наурызға

6.

Елдімекендердің,
2016
қалалардың,
жылдыңбіріншіжарт
аудандардың,
ыжылдығы
Астана жəне
Алматы
қалаларының,
облыстардыңнышан
дарыныңқолданылу
практикасынаталдау
жүргізубойыншажұ
мыстыңқорытындыс

МСМ, ЖАО

ПƏгеталдамалықанықт
ама

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

МСМ

2016 ж., 10-шы
шілдеге, ПƏгеақпарат

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

ынМемлекеттікрəмі
здержөніндегіреспу
бликалықкомиссиян
ыңқарауынаенгізу
7.

Мемлекеттікорганда
2016
рдың 2017-2018
жылдыңекіншіжарт
жылдарғаарналғане
ыжылдығы
лдімекендердің,
қалалардың,
аудандардың,
Астана жəне
Алматы қалалары
мен
облыстардыңнышан
дарынəзірлеп,
бекітупрактикасынн
ормативтікреттеудіқ
амтамасызетужөнін
дегіісқимылжоспарынəзір
леужəнебекіту

8.

Мемлекеттікрəмізде
рдіқолданумəселеле
ріжөніндебілім беру
ұйымдарыныңбасш
ылары мен
педагогтеріүшіноқы
тусеминарларынөткі

жылсайын

МСМ

Іс-қимылжоспары;
2016 ж., 20-шы
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

МСМ, БҒМ, ЖАО

2016 ж., 20-шы
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ

көзделгенқаражатш
егінде

зу
9.

ҚРмемлекеттікрəміз
2016
МСМ, БҒМ, ЖАО əдістемелікқұралдар
дері мен
жылдыңбіріншіжарт
; 2016 ж., 10-шы
елдімекендердің,
ыжылдығы
шілдеге ПƏқалалардың,
геақпарат
аудандардың,
Астана жəне
Алматы қалалары
мен
облыстардыңнышан
дарыретіндеқолдан
ылатынгеральдикал
ықбелгілердің,
салалықнышандард
ыңқолданылуыжөні
ндеəдістемелікқұрал
əзірлеу

ІСБ

017
«Ішкісаяситұрақтыл
ықты,
қазақстандықпатрио
тизмді,
азаматтыққоғам мен
мемлекеттікинститу
ттарарасындағықар
ымқатынастынығайтуд
ықамтамасызету»,
001
«Жергіліктідеңгейде
мемлекеттік,
ішкісаясаттыжəнеді
ниқызметтііскеасыр
ужөніндегіқызметте
р»
бюджеттікбағдарла
маларыбойыншакөз
делгенқаражатшегін
де, жергілікті
бюджет
қаражатыесебінен

10.

Мемлекеттікқызмет
шілергеарналғанҚаз
ақстанРеспубликасы
ныңЕлтаңбасыбейне
ленгентөсбелгіноба

ІСБ

қаржыландыруталап
етілмейді

2016 ж., 1-ші
ақпанға

МСМ, МҚІЖҚА,
ҚМ, ҰЭМ

ПƏ-геақпарат

йынəзірлеп,
ҚазақстанРеспублик
асыМемлекеттікхат
шысыныңқарауынае
нгізу
11.

Қоғамдықсаясиахуалдызердел
еужөніндегіəлеумет
тікзерттеулершеңбе
ріндехалықарасында
азаматтардың ҚР
мемлекеттікрəмізде
рініңтарихы мен
қолданылутəртібінбі
луідеңгейінайқында
умəселелерібойынш
асауалнамажүргізу

жылына 2 рет

МСМ

2016 ж., 10
шілдегежəне 20
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ

001 «Мəдениет,
спорт
жəнедінсаласындағ
ымемлекеттіксаясат
тықалыптастыру»
бюджеттікбағдарла
масыбойыншакөзде
лгенқаражатшегінде

ИДМ, МСМ

2016 ж., 10
шілдегежəне 20
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ

031
«Мемлекеттікақпара
ттықсаясаттыжүзеге
асыру» жəне 017
«Ішкісаяситұрақтыл
ықты,
қазақстандықпатрио
тизмді,
азаматтыққоғам мен

3. АҚПАРАТТЫҚ
СҮЙЕМЕЛДЕУ
12.

дайындық –
Мемлекеттікжəнеор
ыстілдеріндемемлек біріншіжартыжылд
еттікрəміздердіқолд ық; орналастыру –
ануқағидаларытурал
тұрақтытүрде
ыəлеуметтікроликте
рəзірлеу, оларды
БАҚ-та
орналастырудықамт

амасызету

мемлекеттікинститу
ттарарасындағықар
ымқатынастынығайтуд
ықамтамасызету»
бюджеттікбағдарла
маларыбойыншакөз
делгенқаражатшегін
де

13.

Мемлекеттікрəмізде
рдікеңінентанымале
тугебағытталғаними
дждікісшараларөткізу

тұрақты

МСМ (жинақтау),
ЖАО

2016 ж., 10
шілдегежəне 20
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ, МБАҰЖБ

Жергілікті бюджет
қаражатыесебінен
001
«Жергіліктідеңгейде
мемлекеттік,
ішкісаясаттыжəнеді
ниқызметтііскеасыр
ужөніндегіқызметте
р»
бюджеттікбағдарла
масыбойыншакөзде
лгенқаражатшегінде

14.

Білім беру
ұйымдарыныңоқуш
ыларыарасындамем
лекеттікрəміздердік
еңінентанымалетуж
өніндеісшараларөткізу
(викториналар,
олимпиадаларжəнет.

жылсайын

БҒМ, ЖАО

2016 ж., 20
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

ІСБ

көзделгенқаражатш
егінде

б.)
15.

Мұражайлардатұрақ
тытүрдемемлекеттік
рəміздердіңтарихыт
уралыэкспозицияла
рқұру

2016 ж., І тоқсан

МСМ

мұражайлардағыэкс
позициялар; 2016
ж., 10 сəуірге, ПƏгеақпарат

ІСБ

033 «Мəдениет пен
өнерсаласыныңбəсе
кегеқабілеттілігінар
ттыру,
қазақстандықмəден
имұранысақтау,
зерделеуəрікеңінент
анымалетужəнемұра
ғатісініскеасырудың
тиімділігінкөтеру»
бюджеттікбағдарла
масыбойыншакөзде
лгенқаражатшегінде

16.

Мемлекеттікрəмізде
ркүні ҚР
Тəуелсіздігінің 25
жылдығыаясындакө
шелер мен
алаңдардамемлекетт
ікрəміздертуралыфо
токөрмелержабдықт
ау

жылсайын

МСМ (жинақтау),
ЖАО

2016 ж., 25
маусымға, ПƏгеақпарат

ІСБ

Жергілікті бюджет
қаражатыесебінен
001
«Жергіліктідеңгейде
мемлекеттік,
ішкісаясаттыжəнеді
ниқызметтііскеасыр
ужөніндегіқызметте
р»
бюджеттікбағдарла
масыбойыншакөзде
лгенқаражатшегінде

17.

МСМ интернетресурсындамемлеке

2016 ж., ІІ тоқсан

МСМ, ИДМ

МСМ интернетресурсындағыайдар;

ІСБ

қаржыландыруталап

ттікрəміздергеарнал
ғанайдарашу
(мемлекеттікрəмізде
рдіңтарихы,
олардықолданупрак
тикасытуралы,
сондайақмемлекеттікрəміз
дертуралызаңнаман
ыңқолданылуыбойы
ншатүсініктемелерб
ереотырыполтуралы
жəнет.б. ақпарат)
18.

Республикалықтелеа
рналардамемлекетті
крəміздержəнеолард
ыңқолданылуқағида
ларыбойыншабағда
рламалар циклы мен
хабарларұйымдасты
ру

2016 ж., 10 шілдеге,
ПƏ-геақпарат

тұрақты

ИДМ, МСМ

2016 ж., 25
желтоқсанға, ПƏгеақпарат

етілмейді

ІСБ

Ескерту: аббревиатуралардыңжазылуы:
ƏдМ – ҚазақстанРеспубликасыƏдiлетминистрлiгi
БҒМ – ҚазақстанРеспубликасыБілімжəнеғылымминистрлігі
ЖАО – жергіліктіатқарушыоргандар
ИДМ – ҚазақстанРеспубликасыИнвестицияларжəне даму министрлігі
ҚМ – ҚазақстанРеспубликасыҚаржыминистрлігі
МБАҰЖБ – ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіƏкімшілігіМемлекеттікбақылаужəнеаумақтық-ұйымдастыружұмысыбөлімі
МҚБ – ҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңƏкімшілігіМемлекеттікқұқықбөлімі
МҚІЖҚА – ҚазақстанРеспубликасыМемлекеттікқызметістеріжəнежемқорлыққақарсыагенттігі

087
«Мемлекеттікақпара
ттықсаясаттыжүргіз
у»
бағдарламасыбойын
шакөзделгенқаража
тшегінде

МСМ – ҚазақстанРеспубликасыМəдениетжəне спорт министрлігі
ПƏ– ҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңƏкімшілігі
СІМ – ҚазақстанРеспубликасыСыртқыістерминистрлігі
ҰЭМ – ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі
ІСБ – ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіƏкімшілігіІшкісаясатбөлімі

