
«Бекітемін» 
Солтүстік Қазақстан облысының 

әкімі 
________________ Қ. Ақсақалов 

2022 жылғы «___» қаңтар 
 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру 
жөніндегі 2022 – 2024 жылдарға арналған жол картасы 

 

№ 

п/п 

Іс-шара Аяқтау 
нысаны 

Жауапты 
орындаушылар 

Мерзімі 
орындау 

Болжамды 
шығыстар 

(мың тг.) 

Қаржыланд
ыру көздері 

Сапалық 
көрсеткіштер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Қоғамдық маңызы бар іс-шаралар 

1-бағыт: Жеке даму 
(білімге табыну, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, сананың ашықтығы) 

1.  «Этика және эстетика 
негіздері» іс-шаралар 
кешені 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері,  

М. Қозыбаев 
 атындағы СҚУ,  

ҚР Ұлттық ұланы 
Әскери институты  

(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

Кӛзделген  
қаражат 
шегінде 

ЖБ қамтылған  
балалар мен 

жастар саны – 

 1 мың 

2.  «Жасыл Қазақстан» ІСБ-на табиғи ресурстар және 2022-2024 кӛзделген ЖБ қатысушылар 
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ұлттық жобасы 
шеңберінде экологиялық 

мәдениетті арттыру 
жӛніндегі іс-шаралар 

кешенін іске асыру 

ақпарат 
 

табиғатты 
пайдалануды реттеу 

басқармасы, 
білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  

М. Қозыбаев  
атындағы СҚУ 

(келісім бойынша) 

жылдар қаражат 
шегінде 

саны-1 мың 
адам 

3.  «Оқитын мектеп» 
жобасын ұйымдастыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім  басқармасы, 
мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде  

ЖБ кітапхана қорын 
кӛркем әдебиет 

үлгілерімен 
кемінде 10% 

толықтыру  

4.  Білім алушыларды 
кәсіптік бағдарлау 

бойынша іс-шаралар 
кешенін іске асыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат шегінде  

ЖБ қатысушылар 
саны-5 мың 

адам 

5.  «Оқушылар мен студент 

жастардың дебаттық 
қозғалысы» жалпы 

ұлттық мәдени-білім 
беру жобасын ӛткізу» 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері, 
М. Қозыбаев  

атындағы СҚУ 
(келісім бойынша) 

2022-2024 

жылдар 

бюджеттен тыс 

қаражат 
есебінен 

- пікірсайыс 

қозғалысына 
тартылған 

оқушылардың 
үлесін кемінде  

Ӛткен жылға 10 
% 
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6.  «Белсенді ұзақ ӛмір 
сүру» жобасын іске 

асыру жӛніндегі іс-
шаралар кешені:  

егде жастағы азаматтар 
үшін демалыс 
клубтарын, әртүрлі 

үйірмелері бар 
орталықтарды ұлғайту, 

егде жастағы 
азаматтардың 

қатысуымен арнайы 
волонтерлік және 

әлеуметтік 
бағдарламаларды іске 

қосу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және 

әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасы, 
 аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
СҚО ардагерлер кеңесі 

(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде  

ЖБ клубтарда 
айналысатын аға 

буын 
азаматтарының 

саны –  
200 адам 

7.  Халықтың цифрлық 
сауаттылығын 

арттыруға бағытталған 
іс-шаралар кешені 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Цифрлық 
технологиялар 

басқармасы,  
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ халықтың 
цифрлық 

сауаттылық 
деңгейі-83 % 

8.  «BOOKDATING» және 

буккроссинг 
форматында іс-шаралар 

кешенін ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, 

тілдерді дамыту және 
мұрағат ісі 

басқармасы, 
білім басқармасы, 

аудандар мен 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде  

ЖБ қатысушылар 

саны –  
1 мың адам 
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Петропавл қаласының 
әкімдіктері, 

М. Қозыбаев 
 атындағы СҚУ 

(келісім бойынша) 

9.  Техникалық 
шығармашылық және 

ӛнертапқыштық 
жарыстарын ӛткізу 

(авиа-зымыран, авто, 
кеме модельдеу) 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
мәдениет, 

тілдерді дамыту және 
мұрағат ісі 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

- 
 

- оқушыларды 
спорттың 

техникалық 
түрлерімен 

қамту - кемінде 
500 адам 

10.  «Ӛндірістегі бір күн» 

ӛндірісінде кәсіптік 
бағдарлау алаңдарын, 
экскурсияларды, 

кездесулерді, ашық есік 
күндерін ұйымдастыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы,  

кәсіпкерлік және 
индустриалды-

инновациялық даму 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- 

 

экскурсия 

аясында 
қамтылған 
Оқушылар 

саны-500 адам 

11.  «Жалпыға Ортақ Еңбек 

қоғамына» 
республикалық 

форумын ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

кәсіпкерлік және 
индустриалды-

инновациялық даму 
басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

2022-2024 

жылдар 

- - форум ӛткізу 
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әкімдіктері, 
«М. Қозыбаев 

атындағы СҚУ» 
(келісім бойынша) 

12.  Әр ӛңірде жастардың 

проблемалық мәселелері 
бойынша қоғамдық 

тыңдаулар мен 
кездесулер ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, 
 білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
 «Нұр Отан» СҚОФ 
(келісім бойынша) 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- жастар 

белсенділерін 
қамту-50 адам 

13.  tylek.kz сайты арқылы 
түлектер арасында 

ӛзінің туған ӛңірін, оқу 
орнын қолдау жӛніндегі 
іс-шаралар ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
Ішкі саясат 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ, 
 ҚР Ұлттық ұланы 

Әскери институты  
(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ қатысушылар 
саны- 500 адам 

14.  Халықтың қаржылық 

сауаттылығын арттыру 
жӛніндегі жобаны іске 

асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Облыстық 

басқармалар,  
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

- - халықтың 

қаржылық 
сауаттылығын

ың деңгейі-
кемінде 39,5 % 
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15.  «Адалұрпақ» ерікті 
мектеп клубтарының 

слетін ұйымдастыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы,  
ішкі саясат 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ жылсайын 

16.  Отбасылық 

құндылықтар призмасы 
арқылы парасаттылық 

идеологиясын ілгерілету 
мақсатында «Парасатты 
отбасы» конкурсын 

ұйымдастыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

ішкі саясат 
басқармасы, 

 аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ жылсайын 

17.  Жалпы білім беретін 

мектептердегі 
қызығушылықтар 
бойынша үйірмелер 

санының ӛсуін 
қамтамасыз ету 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ үйірме 

сабақтарымен 
қамтылған 

оқушылардың 

үлесі-25 % 

18.  Оқушылар арасында 
робототехника, 
спидкубинг және 

зияткерлік спорттың 
басқа да түрлері 

бойынша іс-шаралар 
кешенін ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
 дене шынықтыру 

және спорт 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 
шегінде 

ЖБ зияткерлік спорт 
түрлерімен 

айналысатын 

оқушылар саны-
200 адам 

19.  Білім беру ұйымдарында ІСБ-на  Білім басқармасы, 2022-2024 талап - білім 
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оқушы жастар арасында 
ұтымдылық мәдениетін 

дамыту бойынша 
дәрістер, сынып 

сағаттарын ӛткізу 

ақпарат 
 

ішкі саясат 
басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері, 
 М. Қозыбаев 

атындағы СҚУ 

(келісім бойынша) 

жылдар етілмейді алушыларды 
ақпараттық-

түсіндіру 
жұмыстарымен 

қамту – 3 мың 
адам 

20.  Ерекше қажеттіліктері 

бар адамдар үшін 
ақпараттық-
консультациялық 

қызметтер кӛрсету 
жӛніндегі іс-шаралар 

кешенін іске асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және 
әлеуметтік 

бағдарламалар 

басқармасы, ішкі 
саясат басқармасы,  

аудандар әкімдіктері 
және Петропавл 

қаласы, 
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ 
(келісім бойынша) 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ кӛрсетілетін 

қызметтермен 
қамтылған 

ерекше 

қажеттіліктері 
бар адамдар 

саны, 
1 мың адам 

21.  Ұлттық домбыра күні 

аясында іс-шаралар 
ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, білім 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері,  

«Қоғамдық келісім» 

2022-2024 

жылдар  

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ халықты іс-

шаралармен 
қамту –  

1 мың адам 
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КММ, 
М. Қозыбаев  

атындағы СҚУ  
(келісім бойынша) 

22.  Әлеуметтік желілерде 

«Туған жер» фото және 
бейнебайқау ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

«Қоғамдық келісім» 

КММ, 
білім басқармасы, 

мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
М. Қозыбаев 

 атындағы СҚУ  
(келісім бойынша) 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- конкурсқа 

қатысушыларды
ң саны –  

100 адам, 
кемінде 100 

жарияланым 

23.  Ауыл жастарының бос 

уақытын 
ұйымдастыруға, 

шығармашылық 
әлеуетін қолдауға және 

дамытуға бағытталған 
іс-шаралар кешенін 

ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, 
 мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

білім басқармасы,  
дене шынықтыру және 

спорт басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ ауыл жастарын 

бос уақытын 
ұйымдастыруға, 

шығармашылық 
әлеуетін 

қолдауға және 
дамытуға 

бағытталған іс-
шаралармен 

қамту-2 мың 
адам 

24.  «Менің туым-менің ІСБ-на Ішкі саясат желтоқса талап - челлендж 



9 

Отаным!» жаппай 
челлендж ӛткізу 

ақпарат 
 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері, 

барлық меншік 
нысанындағы ұйымдар 

н 
2022-2024 

жылдар 

етілмейді 

25.  «Мен-Қазақстанның 

патриотымын!» атты 
Мемлекеттік рәміздер 

күніне арналған іс-
шараларды ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері, 

барлық меншік 

нысанындағы ұйымдар 

маусым 

2022-2024 
жылдар 

талап 

етілмейді 

- акция 

26.  «Менің ауылым, менің 

отаным!» 
республикалық акция 
ұйымдастыру және 

ӛткізу 
 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері, 
 барлық меншік 

нысанындағы ұйымдар 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- акция 

2 бағыт. Ұлттық бірегейлік және халықаралық позициялау 
(ұлттық бірегейлікті сақтау) 

27.  «Наурыз шапағаты» 
жалпыұлттық іс-

шарасын ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
«Қоғамдық келісім» 

КММ, 

аудандар мен 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат шегінде 

ЖБ іс-шаралар 
саны кемінде 1 
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Петропавл қаласының 
әкімдіктері, 

меншіктің барлық 
нысанындағы ұйымдар 

28.  «Ӛнер» жобасы 

шеңберінде іс-шаралар 
кешенін іске асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

бюджеттен тыс 

қаражат 
есебінен 

- кӛрермендер 

саны –  
200 адамнан 

кем емес 

29.  «Jastarga – kenes», 
«Jastarga – bilim», 

«Jastarga – qyzmet», 
«Jastarga – jumys» 

ресурстық 
орталықтарының жұмыс 
істеуі кезінде цифрлық 

медиа технологияларды 
пайдалана отырып, 

жастарды қолдау 
жӛніндегі іс-шаралар 

кешені 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, 

жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және 

әлеуметтік 
бағдарламалар 
басқармасы,  

білім басқармасы, 
кәсіпкерлік және 

индустриялық-
инновациялық даму 

басқармасы, цифрлық 
даму басқармасы,  

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
 М. Қозыбаев 

атындағы СҚУ, 

2022-2024 
жылдар 

талап етілмейді - қамтылған 
жастар саны –  

10 мың адам 
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«Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ 
Солтүстік Қазақстан 

облысы бойынша 
филиалы 

(келісім бойынша) 

30.  Республика 
тәуелсіздігінің 

қалыптасуына үлес 
қосқан кӛрнекті 
тұлғалар туралы 

деректерді жинау 
жӛніндегі «Тарихи 

тұлғалар» атты жобаны 
іске асыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері 
 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат шегінде 

ЖБ жиналған 
материалдар 

саны-1 

31.  «Кӛшбасшы бол!». 

«Жаңа толқын «100+» 
жастар форумын ӛткізу   

ІСБ-на 

ақпарат 
 

«Қоғамдық келісім» 

КММ, 
ішкі саясат басқармасы 

шілде 

2022 
жылғы 

кӛзделген 

қаражат шегінде 

- 40-тан астам 

адам қамтылды 

32.  Ӛңірлік теледидарда 
«Дәстүр мен ғұмыр» 
арнайы жобасы аясында 

қазақ халық 
ертегілерінің «Әжемнің 

ертегілері» 
«Бейнесқазақтары» 

онлайн-жобасын іске 
қосу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 
 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат шегінде 

ЖБ қамтылған 
телеарналар 

саны-1 
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33.  «Дәстүр мен мұра» 
арнайы жобасы 

шеңберінде ұлттық 
киімді танымал ету 

жӛніндегі іс-шаралар 
кешенін ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы,  
«Қоғамдық келісім» 

КММ, 
білім басқармасы, 

аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ қатысушылар 
саны-1 мың адам 

34.  «Дәстүр мен құрып» 
арнайы жобасының 
шеңберінде ұлттық 

спорт түрлері бойынша 
республикалық 

жарыстар ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Дене шынықтыру және 
спорт басқармасы, 
білім басқармасы, 

«Қоғамдық келісім» 
КММ, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 
шегінде 

ЖБ қатысушылар 
саны –  

100 адам 

35.  Әлеуметтік желі 
қолданушыларын тарта 

отырып, «Дәстүр мен 
ғұмыр» арнайы жобасы 

аясында оқушылар мен 
олардың отбасылары 

арасында 
«Бабаларымен» 

отбасылық 
телевизиялық 

бейнеконкурс 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Білім басқармасы, 
мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

ішкі саясат 
басқармасы, 

 аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 
 

 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ бейне байқауға 
қатысушылар 

саны - 100 адам 
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36.  «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласы 

аясындағы» «Атқа міну 
мәдениеті» іс-шаралар 

кешені 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Дене шынықтыру және 
спорт басқармасы, 

білім басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ қатысушылар 
саны –  

200 адам 

37.  Этно-фестиваль 
«Қымызмұрындық –

2021» 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
«Қоғамдық келісім» 

КММ, 

кәсіпкерлік және 
индустриялық-

инновациялық даму 
басқармасы, 

білім басқармасы, 
ішкі саясат 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ фестивальге 
қатысушылар 

саны-1 мың адам 

38.  «Қызыл-Оба» 

халықаралық 
конференциясы 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы 

 

маусым-

шілде 
2022 

жылғы 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ 150 адам 

39.  Сауда үйлерінде, 
қоғамдық кӛліктерде 

ІСБ-на 
ақпарат 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

ЖБ классикалық 
қазақ музыкасын 
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және адамдар кӛп 
жиналатын басқа да 

жерлерде дәстүрлі 
классикалық қазақ 

музыкасын және 
«QazaqRadiosy» 
радиостанциясын 

ойнатуды, сондай-ақ 
орта білім беру 

ұйымдары мен жоғары 
оқу орындарында қазақ 

халқының кӛрнекті 
тұлғаларының ӛнер 

кӛрсетуін қамтамасыз 
ету 

 ісі басқармасы, білім 
басқармасы, 

кәсіпкерлік және 
индустриялық-

инновациялық даму 
басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

М. Қозыбаев атындағы 
СҚУ 

(келісім бойынша) 

шегінде және 
«QazaqRadiosy» 

радиостанциясы
н ойнатуды 

қамтамасыз 
ететін қоғамдық 
орындар саны –  

10 орын 

40.  Қазақ халқының 

тарихындағы аса 
маңызды оқиғаларды 

тарихи қайта құру 
клубының жұмысын 

жалғастыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, білім 

басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қала 
әкімдіктері  

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- клубтың 

кемінде 2 
отырысын 

ӛткізу 

41.  Замандастарының 

ерліктері мен 
ерліктерінің рӛлдік 

үлгілері негізінде 
ӛскелең ұрпақты 

тәрбиелеуге бағытталған 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- кемінде 1 

жобаны іске 
асыру 
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«Батырлар институты» 
жобасын іске асыру 

әкімдіктері,  
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ,  
ҚР Ұлттық ұланы 

Әскери институты  
(келісім бойынша) 

42.  Еліміздің барлық жалпы 

білім беретін 
мектептерінде қазақ 

халық әндері мен ұлттық 
ойындарды насихаттау 
үшін «Әкелер 

мектебінің» ашылуы 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- облыстың 

барлық 
мектептерінің 

жалпы санынан 
жұмыс істеп 

тұрған «Әкелер 

мектебі» бар 
мектептердің 

үлесі – 100 % 

3 бағыт. Мемлекетті, азаматтық қоғамды, жергілікті қоғамдастықтарды дамыту 
(мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы) 

43.  2022–2024 жылдарға 
арналған «Рухани 

жаңғыру» 
бағдарламасын іске 
асыру жӛніндегі ӛңірлік 

жоспарларды әзірлеу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, аудандар 

мен Петропавл 
қаласының әкімдіктері 

2022 
жылғы 15 

қаңтарға 
дейін 

талап 
етілмейді 

- бекітілген 
жоспарлардың 

саны-1 

44.  «Үнем-қоғам қуаты» 

арнайы жобасы 
шеңберінде іс-шаралар 
кешенін іске асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Табиғи ресурстар және 

табиғатты 
пайдалануды реттеу 

басқармасы, 

білім басқармасы, 

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ қатысушылар 

саны-1 мың 
адам 



16 

мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері,  

М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ 
(келісім бойынша) 

45.  «Саябақтар шеруі» және 
«Таза су» табиғат қорғау 
акцияларын ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Табиғи ресурстар және  
табиғатты 

пайдалануды реттеу 

басқармасы, 
білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері,  
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ 
(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- қатысушылар 
саны – 

кемінде 1 мың 

адам 

46.  «Бірге таза Қазақстан» 

республикалық 
акциясын ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Табиғи ресурстар және 

табиғатты 
пайдалануды реттеу 

басқармасы,  
білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері, 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- қатысушылар 

саны  
-  

1 мың адамнан 
кем емес 
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М. Қозыбаев атындағы 
СҚУ 

(келісім бойынша) 

47.  Колледждер мен жоғары 
оқу орындарының 

жастар ұйымдары 
арасында «әркімге 

жақсылық жасау» 
қайырымдылық 

акциялар марафоны 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, 

 білім басқармасы,   
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері,  

М. Қозыбаев атындағы 
СҚУ,  

ҚР Ұлттық ұланы 

Әскери институты  
(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- қатысушылар 
саны –  

500 адам 

48.  «Қазақстан 
мәслихаттары 
депутаттарының 

бірлестігі» 
республикалық 

қоғамдық бірлестігімен 
бірлесіп «Құқықтық 

мәдение» арнайы 
жобасы шеңберінде 

азаматтардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру 

жӛніндегі іс-шаралар 
кешенін жүргізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

СҚО әділет 
департаменті 

(келісім бойынша), 

 аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері, 
 облыстық мәслихат, 

«Нұр Отан» СҚОФ, 
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ 
(келісім бойынша) 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- арнайы жобаға 
тартылған 

халық саны-500 

адамнан кем 
емес 

49.  Құқық ІСБ-на СҚО бойынша 2022-2024 талап - 1 мыңнан кем 
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бұзушылықтардың кез 
келген түріне мүлдем 

тӛзбеушілікті 
қалыптастыру бойынша 

«Әділет Тоғоғамы» іс-
шаралар кешенін ӛткізу 

ақпарат 
 

полиция департаменті 
(келісім бойынша), 

 аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

жылдар етілмейді емес адам 
қамтылды 

50.  Ішкі еңбек кӛші-қонын 

ынталандыру және 
дамыту жӛніндегі «Ұлы 

қоныс» жобасын іске 
асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және 
әлеуметтік 

бағдарламалар 
басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

- - қоныс 

аударылғандар
дың саны-жыл 

сайын кемінде 
2,5 мың адам 

51.  Гастрономиялық 
туризмді дамыту 
мақсатында ұлттық 

тағамдарды танымал ету 
жӛніндегі іс-шараларды 

ұйымдастыру және 
ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022 год кӛзделген 
қаражат 
шегінде 

ЖБ кемінде 2 іс-
шара ӛткізу 

52.  Қазіргі заманғы балалар 

әдебиетін дамыту 
жӛніндегі «Менің атым 

Қожа» жобасын іске 
асыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

- - жобаны іске 

асыру туралы 
кемінде 2 есеп 

беру 
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53.  Басқа этнос ӛкілдерін 
мемлекеттік тілге оқыту, 

ұлттық-мәдени 
орталықтардың 

жексенбілік мектептері 
арқылы мемлекеттік 
тілді және ана тілдерін 

дамытуға мемлекеттік 
қолдау кӛрсету 

бойынша іс-шаралар 
кешені 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы,  

мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы,  
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

- - 1 мыңнан кем 
емес адам 

қамтылды 

54.  Аграрлық ЖОО 

түлектері арасында 
ауылдағы еңбек 

адамының мәртебесін 
арттыру бойынша 

марафон ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ауыл шаруашылығы 

басқармасы,  
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері,  

М. Қозыбаева 
атындағы СҚУ 

(келісім бойынша) 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- 50 түлектің 

орташа 
қамтылуы 

55.  Малшылар слетін ӛткізу ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- кемінде 1 слет 
ӛткізу 

56.  Ӛсімдік шаруашылығы 
озаттарының слетін 

ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 
 

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы,  

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

2022-2024 
жылдар 

-  кемінде 1 слет 
ӛткізу 
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әкімдіктері 

57.  Цифрлық сауаттылықты 
ілгерілету үшін IT 

саласы бойынша 
мемлекеттік телеарналар 

эфирінде бағдарлама 
ұйымдастыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, 

 цифрлық даму 
басқармасы 

2022-2024 
жылдар 

талап етілмейді - телебағдарлама
ның кемінде 10 

шығарылымын 
іске қосу 

58.  Отбасылық 

қатынастарды нығайту 
жӛніндегі шараларды 

институционализацияла
у  

жастар арасындағы 
құндылықтарды 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, 
 білім басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

- 

 

- қамтылған 

жастар саны - 
500 адам 

59.  Жастар арасында 

мемлекеттік тілді 
дәріптеу бойынша іс-

шаралар ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Мәдениет, тілдерді 

дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

ішкі саясат 
басқармасы, 

 білім басқармасы,   
аудандар мен 

Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

- - қатысушылар 

саны-200 адам 

60.  «Үздік ауыл әкімі» 

конкурсын ӛткізу 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері 
агенттігінің СҚО 

бойынша  

2022-2024 

жылдар 

кӛзделген 

қаражат 
шегінде 

ЖБ кемінде 14 

конкурс ӛткізу 
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департаменті 
 (келісім бойынша), 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

61.  Ауылдардың 
қолжетімділігін кӛрсету 

және ауыл 
шаруашылығы 

жәрмеңкелерін ӛткізу 
бойынша «Ауылды 
кӛгалдандыру –

Қазақстанның 
кӛгалдандыру» 

марафонын ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы,  

кәсіпкерлік және 
индустриалды-

инновациялық даму 
басқармасы, 
аудандар мен 

Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- жәрмеңке 
марафоны 

62.  Онлайн марафон «Менің 
туған ӛлкем. Ӛңірлердің 

дамуын таныстыру 
бойынша» ӛсу және 

табыс динамикасы 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Кәсіпкерлік және 
индустриалды-

инновациялық даму 
басқармасы, 

барлық облыстық 
басқармалар,  

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- онлайн 
марафон, 

презентация, 
бейнероликтер 

63.  «Тәуелсіздігің ұлы-
желтоқсан» тақырыптық 

кездесулер ӛткізу 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, 

 білім басқармасы,   
мәдениет, тілдерді 

желтоқса
н 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- тақырыптық 
кездесулер 

ӛткізу 
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дамыту және мұрағат 
ісі басқармасы, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 
М. Қозыбаев атындағы 

СҚУ 

 (келісім бойынша) 

II. Бағдарламаны ақпараттық сүйемелдеу 

64.  «100 жаңа есім» 

жобасының 
жеңімпаздарымен 

сұхбат ұйымдастыру 

ІСБ-на 

ақпарат 
 

Ішкі саясат 

басқармасы, облыстық 
басқармалар, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 

жылдар 

талап 

етілмейді 

- сұхбат саны-17 

65.  Еңбек әулеттері, 
ауылдық жерге жұмысқа 

келген жас мамандар 
туралы бейнероликтер, 

ақпараттық материалдар 
шығару 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Ішкі саясат 
басқармасы, 

облыстық 
басқармалар, 

аудандар мен 
Петропавл қаласының 

әкімдіктері 

2022-2024 
жылдар 

кӛзделген 
қаражат 

шегінде 

ЖБ БАҚ-та кемінде 
10 жарияланым 

66.  «ARU Entertainment» 
ұлттық брендін 

ілгерілету жӛніндегі 
жобаны іске асыру 

ІСБ-на 
ақпарат 

 

Мәдениет, тілдерді 
дамыту және мұрағат 

ісі басқармасы, ішкі 
саясат басқармасы, 

аудандар мен 

2022-2024 
жылдар 

талап 
етілмейді 

- «ARU 
Entertainment» 

ұлттық брендін 
ілгерілету 
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Петропавл қаласының 
әкімдіктері 

 

 


