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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы,  

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық  

саясат жөніндегі ұлттық комиссияның Төрайымы 

 

Г. Әбдіқалықова 

 

2015 жылғы  2  ақпан 

                                        №32-61.61 

  

Президенттің «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауын түсіндіру 

және Қазақстан Республикасында 2006 – 2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын  

іске асыру жөніндегі Ұлттық комиссияның 2015 жылға арналған жұмысын ақпараттық 

 сүйемелдеудің медиа жоспары 

 

№ Сөйлейтін сөздің тақырыбы  

 

БАҚ, 

жауапты 

орындаушылар  

 

Авторлар/спикерлер Аяқталу 

нысаны 

 

1 2 3 4 5 

БАСЫЛЫМДЫҚ БАҚ 

ақпан 

1.  «Отбасы – қоғамның, 

мемлекеттің, елдің негізі» 

«Егемен 

Қазақстан» 

«Казахстанская 

правда» 

Г.Н.Әбдіқалықова – Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Ұлттық комиссияның 

Төрайымы 

мақала 
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2.  «Женщины в бизнесе: 

казахстанские реалии» 

«Литер» Л.Е.Ибрагимова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басқарма 

төрайымы  

мақала  

3.  «Ата-ананы құрметтеу   - 

тектілікпен тәрбиеліктің кілті» 

«Түркістан» 

 

К.Ә.Әлпейсова – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Отбасым» ұлттық 

құндылықтар орталығы төрайымының орынбасары 

 

мақала  

наурыз 

4.  «Нас по жизни сопровождает 

женщина...» 

«Время»  М.М.Бортник – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 

депутаты 

мақала 

5.  «Роль женщин в построении 

межэтнического согласия» 

«Казахстанская 

правда» 

Е.И.Тарасенко – Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің жанындағы   Әйелдер істері және 

отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 

комиссия төрайымының орынбасары, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты  

мақала  

6.  «Развитие гендерного образования 

– поддержка национальной 

безопасности» 

«Литер» И.С.Унжакова – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Статус»  әйелдер 

федерациясының президенті  

мақала  

сәуір 

 

7.  «Шешім қабылдау деңгейіндегі 

әйелдер үлесі артуы тиіс» 

«Егемен 

Қазақстан» 

Л.Ж.Сүлеймен – Ұлттық комиссия төрайымының 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Орталық 

сайлау комиссияның мүшесі  

мақала 

8.  «Развитие малого и среднего 

бизнеса, в том числе женского 

«Казахстанская 

правда» 

М.А.Қазбекова –  Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің төрайымы, Қазақстан 

мақала 
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предпринимательства в рамках 

Новой Экономической Политики» 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты 

 

9.  «Инновациалық үдерістерді 

арттырудағы әйелдердің үлесі» 

 

«Айқын» Ш.А.Құрманбаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық 

университетінің ректоры 

 

мақала 

мамыр 

10.  «Даланың қайсар қыздары»  

 

«Победа там, где единство» 

«Егемен 

Қазақстан» 

«Казахстанская 

правда» 

 

Г.Н.Әбдіқалықова – Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Ұлттық комиссияның 

Төрайымы                                         

мақала 

11.  «Бақытты отбасы – бақытты ел» «Айқын» К.Т.Әбілдина – Ұлттық комиссияның мүшесі, әнші, 

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 

 

мақала 

12.  «Мүлдем төзбеушілік – құқықтық 

мәдениеттің өзегі» 

 

 

 

«Заң газеті», 

zakon.kz 

 

 

С.М.Айтпаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі 

комитетінің төрайымы 

мақала 

13.  «ExpoMilano – 2015: реальные 

возможности для женщин» 

«Литер» А.Мүкей – Ұлттық  комиссияның мүшесі, «Астана 

ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясының баспасөз 

хатшысы 

 

мақала 
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маусым 

14.   «Халықтың репродуктивтік  

денсаулығын жақсартудың өзекті 

мәселелері мен өркенді жолдары» 

 «Егемен 

Қазақстан» 

С.Б.Байқошқарова – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Экомед» адам ұрпағын өрбіту клиникасының 

басшысы 

мақала 

15.  «Счастливое детство – счастливое 

будущее» 

«Время» С.Алтынбекова – қазақстандық волейболшы, 

Қазақстан Республикасы жасөспірімдер  

құрамасының мүшесі 

 

мақала 

16.  «Нұрлы жол» - әйелдерге 

мүмкіндік беретін жол»  

«Айқын»  Ж.М.Қасымбек – Қазақстан Республикасы   Ин-

вестициялар және даму министрінің бірінші вице-

министрі 

мақала 

шілде 

17.  «Астана – «Мәңгілік Елдің» 

мекені» 

«Астана – символ незавизимости» 

«Егемен 

Қазақстан» 

«Казахстанская 

правда» 

 

Г.Н.Әбдіқалықова – Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Ұлттық комиссияның 

Төрайымы                                         

мақала 

18.  «Казахстан на пути к инклюзиву» «Егемен 

Қазақстан» 

Л.М.Қалтаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шырақ» мүгедек әйелдер қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы 

мақала 

тамыз 

19.  «Отбасы – қоғамның рухани-

адамгершілік дамуының өзегі» 

«Айқын» 

 

С.А.Қаныбеков – Оңтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің орынбасары, облыс әкімінің жанындағы 

әйелдер істері және отбасылық-демографиялық 

саясат жөніндегі комиссияның төрағасы  

мақала 
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20.  «Обеспечение прав женщин 

страны» 

«Казахстанская 

правда» 

Э.Ә.Азимова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Әділет вице-министрі  

мақала 

21.  «Таңдауым спорт , серігім- 

сергектік» 

 

«Жас қазақ»,  

baq.kz 

Н.Кызайбай – әлемдік бокс чемпионы мақала 

қыркүйек 

22.  «Мерейлі отбасылар – елдің 

өнегесі»  

 

«Образцовая семья – 

первооснова Общества 

Всеобщего Труда» 

 

«Егемен 

Қазақстан» 

 

«Казахстанская 

правда» 

 

Г.Н.Әбдіқалықова – Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Ұлттық комиссияның 

Төрайымы                                         

мақала 

23.  «Участие НПО в реализации 

гендерной политики» 

«Время» М.А.Өскембаева – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Қазақстанның тең 

құқық пен тең мүмкіндік институты» ҚҚ президенті 

  

мақала 

24.  «Достижения Казахстана в 

реализации Пекинской 

декларации и платформы 

действий» 

«Литер» Е.Н.Ашықбаев –  Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрінің орынбасары  

мақала 

25.  «Қазақ тарихындағы даңқты 

аналар тұлғасы» 

«Қазақ әдебиеті» 

 

 

 

 

 

Б.Исабек  –  тарих ғылымының кандидаты, Оңтүстік 

Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық 

институтының бірінші проректорының міндетін 

атқарушы    

 

мақала 
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қазан 

26.  «Гендерные аспекты социальной 

модернизации» 

«Казахстанская 

правда» 

С.Қ.Жақыпова – Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі 

мақала 

27.   «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз 

бәріміз» 

«Айқын» Г.С.Исаева – Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы вице-министрі   

мақала 

қараша 

28.  «О влияний изобразительного 

искусства на духовно-

нравственное воспитание» 

«Литер» 

 

Ә.У.Хайруллина – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шығармашыл бастамашы әйелдер лигасы» 

қоғамдық бірлестігі басқармасының төрайымы 

 

мақала 

29.  «Тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын алу заман 

талабы»       

 

«Айқын» С.Сүйінбаев – Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігі Әкімшілік полиция комитеті 

төрағасының  орынбасары 

мақала 

желтоқсан 

30.  «Нұрлы жол» - халық жолы»  

«Нұрлы жол» - выверенный путь 

социальной модернизации» 

 

«Егемен 

Қазақстан» 

«Казахстанская 

правда» 

   

Г.Н.Әбдіқалықова – Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Ұлттық комиссияның 

Төрайымы                                         

                                         

мақала  

31.  «Вклад женщин в укрепление 

независимости Казахстан» 

«Казахстанская 

правда» 

 

З.К.Шәукенова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің философия, 

политология және дінтану институтының 

директоры 

 

мақала  
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҚ 

ақпан-наурыз 

32.  «Отбасындағы инновация: ана 

және ЭКО» 

 КТК 

телеарнасы, 

baq.kz, 

АА 

«Казинформ» 

С.Б.Байқошқарова – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Экомед» адам ұрпағын өрбіту клиникасының 

басшысы 

 

Н.М.Петухова – Қазақстан Республикасы Пар-

ламенті Мәжілісінің депутаты  

 

Г.С.Сейітмағанбетова – Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінің депутаты 

сұхбат 

___________ 

ақпараттық 

хабарлама 

наурыз 

33.  «Отбасылық үрдістер және 

ұлттың мәдени генетикалық 

коды (Қазақ хандығының  

550-жылдығына  орай)» 

 

 

 

 «КazakhTV», 

«Білім және 

мәдениет» 

телеарналары 

Д.Ж.Нукетаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің  «Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті» РМҚК ректоры 

 

Р.Б.Сәрсембаева – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығы» 

республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті  

 

Ш.В.Сыздықова – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Деловой мир Астана», «Отбасым» журналдарының 

бас редакторы  

 

Н.Ж.Мұхамеджанова – Ұлттық комиссия 

жанындағы Сарапшылық кеңестің мүшесі, 

«Қазақстан» РТРК АҚ басқарма төрайымы 

сұхбат 
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наурыз-сәуір 

34.  «Ұлы Отан соғысынан батыр 

әйелдері» 

«7 арна», 

телеарнасы 

«КazakhTV», 

bnews.kz 

«Қазақ радиосы» 

Е.И.Тарасенко – Ұлттық комиссия төрайымының 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің депутаты 

 

С.М.Айтпаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі 

комитетінің төрайымы 

 

З.К.Шәукенова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің 

философия,политология және дінтану 

институтының директоры 

 

сұхбат 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

наурыз-мамыр 

35.  «Отбасын құру  - өмірдің үлкен 

табысты жобасы ретінде»  

«Қазақстан» 

РТРК-нің 

 «Айтуға оңай» 

ток-шоуы, 

baq.kz, 

СТВ 

телеарнасының 

 «Қоғам және 

әйел» 

бағдарламасы 

«7 арна» 

Б.С.Тұтқышев – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ 

директорлар кенесінін төрағасы  

 

К.Т.Әбілдина -  Ұлттық комиссияның мүшесі, әнші, 

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 

 

А.Жұмабаева – «Әлем патшайымы -  2014» 

атағының иегері 

ток-шоуға 

қатысу 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

сұхбат 
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сәуір 

36.  «Қалыңдық алып қашу. Дәстүр 

ме әлде құқық бұзушылық па?» 

«Қазақстан» 

РТРК-нің 

 «Түнгі студияда 

Нурлан 

Қоянбаев» 

бағдарламасы 

С.М.Айтпаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі 

комитетінің төрайымы 

 

Н.М.Әбдіров – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты 

 

Ә.У.Хайруллина –Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шығармашыл бастамашы әйелдер лигасы» 

қоғамдық бірлестігі басқармасының төрайымы 

 

ток-шоуға 

қатысу 

37.  «Алимент төлемеу»  «7арна», 

tengrinews.kz 

zakon.kz 

М.М.Бортник – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 

депутаты  

 

Э.Ә.Азимова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Әділет вице-министрі  

Г.Шажанбаева – «Отбасым» Ұлттық құндылықтар 

орталығының заңгері, адвокат,  заң фирмасының 

директоры 

сұхбат 

 

мамыр-маусым 

38.  «Қазақстандағы балалар 

құқығын қорғау туралы»  

«Балапан», 

телеарнасы, 

sanamak.kz 

АА «Казинформ» 

Ә.У.Хайруллина – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шығармашыл бастамашы әйелдер лигасы» 

қоғамдық бірлестігі басқармасының төрайымы 

 

сұхбат 
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Ж.К.Омарбекова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Алматы қаласы Наурызбай ауданының әкімінің 

орынбасары   

39.  «Патронаттық тәрбие мен бала 

асырап алу практикасын 

кеңейту»  

 «Қазақстан» 

РТРК-ның 

 «Әйел бақыты» 

бағдарламасы 

 

Ә.У.Хайруллина – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шығармашыл бастамашы әйелдер лигасы» 

қоғамдық бірлестігі басқармасының төрайымы 

 

С.Б.Байқошқарова. – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Экомед» адам ұрпағын өрбіту клиникасының 

басшысы 

 

ток-шоуға 

қатысу 

шілде 

40.  «Отбасында қазіргі заманғы 

еркектің рөлін күшейту» 

 «24.кз» 

телеарнасы, 

bnews.kz 

 

М.М.Бортник – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 

депутаты  

 

К.Ә.Әлпейсова – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Отбасым» ұлттық 

құндылықтар орталығы төрайымының орынбасары 

 

сұхбат 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

41.  «Ерте неке мен ерте түсіктер» 

 

 

 

 

«Түсікке қарсы акция» 

 «24.кз» 

телеарнасы Sky 

студиясы  

 

 

nur.kz, zakon.kz 

АА «Казинформ» 

 

С.Б.Байқошқарова – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Экомед» адам ұрпағын өрбіту клиникасының 

басшысы 

 

А.В.Цой – Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі 

сұхбат 

 

 

 

 

 

ақпараттық 

хабарлама  
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шілде-тамыз 

42.  «Елдің негізгі заңында әйел 

құқықтарын қамтамасыз ету» 

 «Хабар» 

телеарнасы 

С.М.Айтпаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 

Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі 

комитетінің төрайымы 

 

З.Л.Федотова – Қазақстан Республикасы Пре-

зидентінің жанындағы Мемлекеттік басқару және 

мемлекеттік қызмет кафедрасының профессоры 

 

Э.Ә.Азимова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Әділет вице -министрі 

сұхбат 

 

қыркүйек 

43.  «Кәрі ата-аналарға қамқорлық, 

қарт адамдардың құқықтарын 

қорғау»  

 «Қазақстан» 

РТРК-ның, 

«Өзек жарды» 

бағдармасы 

 

Л.Ж.Сүлеймен – Ұлттық комиссия төрайымының 

орынбасары, Қазақстан Республикасы Орталық 

сайлау комиссияның мүшесі  

 

С.Қ.Жақыпова – Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі  

 

Б.Н.Жексенбай – Ұлттық комиссияның жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Эра» 

Телекомпаниясы» директорлар кеңесінің төрағасы, 

Бас редакторлар клубының президенті  

сұхбат 

 

қыркүйек-қазан 

44.   «Әйел және бизнес, әйел және 

билік»  

 

 «24.кз» 

телеарнасы, 

 «Астана» 

Р.Б.Сәрсембаева –  Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығы» 

республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті  

сұхбат 
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радиосы  

Л.Е.Ибрагимова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басқарма 

төрайымы  

 

М.А.Қазбекова -  Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің төрайымы, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты  

 

Э.Т.Жұмағазиев – Ұлттық комиссияның жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма төрағасының кеңесшісі 

45.  «Өмірдің қиын жағдайында 

қалған отбасылар мен балаларға 

көрсетілетін кіріктірілген арнайы 

әлеуметтік қызметтердің моделі»  

 «24.кз» 

телеарнасы, 

«Мәдениет» 

бағдарламасы 

 

Ә.У.Хайруллина – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шығармашыл бастамашы әйелдер лигасы» 

қоғамдық бірлестігі басқармасының төрайымы 

 

С.Қ.Жақыпова – Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі  

 

Л.М.Қалтаева – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шырақ» мүгедек әйелдер қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы 

сұхбат 

қазан-қараша 

46.  «Жаңа формацияның қазіргі 

заманғы қазақстандық отбасы. 

Оның  «Стратегия-2050»-ді  іске 

асырудағы рөлі» 

«Қазақ 

радиосы», 

Strategy2050.kz 

Ш.В.Сыздықова – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Деловой мир Астана», «Отбасым» журналдарының 

бас редакторы  

 

сұхбат 

 

 

ақпараттық 
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М.А.Өскембаева – Ұлттық комиссияның 

жанындағы Сарапшылық кеңестің мүшесі, 

«Қазақстанның тең құқық пен тең мүмкіндік 

институты» ҚҚ президенті  

 

З.М.Кодар – Қазақ мемлекеттік қыздар педа-

гогикалық университеті әлеуметтік және гендерлік 

зерттеулер ҒЗИ-дың директоры 

 

хабарлама  

 

47.  «Ерлі зайыптылық жанжал: 

шешу жолдары мен ажырасулар 

профилактикасы»   

«7 арна» Б.С.Тұтқышев – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ 

директорлар кеңесінің төрағасы  
 

З.К.Шәукенова – Ұлттық комиссияның мүшесі, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің философия, 

политология және дінтану институтының 

директоры  
 

Н.К.Жақыпова – «Отбасым» Ұлттық құндылықтар 

орталығының директоры, психолог 

 

сұхбат 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

48.  «Ұлт денсаулығы -  тамақтану 

мәдениетінен басталады» 

 «Біздің үй»  

ток шоуы, 

«7 арна», 
 

 «Қазақстан» 

РТРК 

Б.С.Тұтқышев – Ұлттық комиссияның мүшесі,  

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ 

директорлар кенесінін төрағасы  
 

Х.Ж.Ахметова – «Отбасым» Ұлттық құндылықтар 

орталығының мүшесі 

 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

сұхбат 
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қараша 

49.  «Ауылдағы отбасылық бизнес»  «Қазақстан» 

РТРК 

Н.К.Сарыбаев – Ұлттық комиссия жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, «Ауыл 

шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 

басқарма төрағасы 

 

сұхбат 

50.  «Шексіз мүмкіндіктері бар 

бақытты отбасылар» (мүгедек 

отбасылар туралы) 

«Астана» 

радиосы  

Л.М.Қалтаева  –  Ұлттық комиссияның мүшесі, 

«Шырақ» мүгедек әйелдер қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы 
 

С.Қ.Жақыпова – Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі 

сұхбат 

желтоқсан 

51.  «Қонақ отбасылар тәжірибесін  

Халықаралық тәжірибе және 

жетім балалар, қамқоршысыз 

қалған балалар, өмірдің қиын 

жағдайында қалған балалар 

уақытша орналастырылатын 

қонаққа баратын отбасы, 

демалыс күндерін  откізетін 

отбасы практикасын енгізу»   

Strategy2050.kz С.Ж.Оспанов – Ұлттық комиссияның жанындағы 

Сарапшылық кеңестің мүшесі, Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты 

 

 

ақпараттық 

хабарлама  

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ШАРАЛАРЫ 

52.  Отбасылық қатынастарды, 

моральдық-этикалық және 

рухани-адамгершілік  құндылық-

тарды насихаттау бойынша 

ИДМ мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясындағы 

мемлекеттік БАҚ 

аудио-

видеоролик

тер  
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әлеуметтік аудио-

видеороликтерді, телевизиялық 

заставкалар  дайындау және 

айналдыру 

жыл бойы 

53.  Отбасылық қатынастарды, 

моральдық-этикалық және 

рухани-адамгершілік  құндылық-

тарын нығайту бойынша БАҚ-қа 

(басылымдық және электрондық) 

мониторинг жасау 

ИДМ 

 

 

республикалық  және өңірлік БАҚ, интернет 

ресурстар  

Ұлттық 

комиссияға 

тоқсан 

сайынғы  

ақпарат 

 

Ескертпе:  

Қысқарылым тізімі: 

Ұлттық комиссия  – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы  

ИДМ –  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму жөніндегі министрлігі 
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