9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен негізгі халықаралық және республикалық ісшаралардың ай сайынғы кестесін даярлау
Бразилия футбол академиясында қазақстандық футболшылардың оқуы мәселелерін
үйлестіру
Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің тыйым салған тізіміне сәйкес
спортшылардың тыйым салынған заттарды қолдануын анықтау тұрғысына допингке
қарсы іс-шаралар мәселелерін үйлестіру
Жаттықтырушылар, әдіскерлер және төрешілер санаттарын беру
Спорттық атақтар, әдіскерлік, төрешілік мен жаттықтырушылық санаттарын беру
жөніндегі комиссия отырыстарына қатысу
Жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен ұлттық құрама командалардың IV Ислам
ынтымақтастық ойындарына (Баку қ., Әзербайжан, 2017 ж. 12-25 мамыр) даярлығы
мен қатысуын қадағалау
Қазақстан Республикасының 4-ші Жастар спорттық ойындарына даярлық мен оны
өткізу бойынша жұмысты үйлестіру
Астана қ. «ЕХРО-2017» Халықаралық мамандандырылған
көрмесі кезеңінде
өткізілетін
жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен спорттық іс-шараларды
ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі жұмысты үйлестіру
2016 жылға арналған ведомстволық статистикалық есепті (8-ДШ) қабылдау,
жинақтау және талдау
Жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен мемлекеттік және бас жаттықтырушыларды
тыңдауды дайындау және өткізу
Ведомствоға бағынысты ұйымдардың басшыларын тыңдауды дайындау және өткізу
(ҰШКСРД, РОДО, Спортшылардың допингке қарсы зертханасы, Допингке қарсы
ұлттық орталық)
2018 жылға арналған спорттық-бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай республикалық
күнтізбесін қарастыру және бекіту
2018 жылға арналған жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен ұлттық құрама
командалар тізімін қарастыру және бекіту
Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін халықаралық спорттықбұқаралық іс-шаралардың жыл сайынғы тізбесін қалыптастыру және бекіту
Жазғы олимпиадалық спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың Әлем
чемпионаттарында өнер көрсету қорытындылары бойынша талдауды дайындау
2016 жылдың қорытындысы бойынша «Жыл спортшысы» конкурсын жұмысына қатысу

Қысқы спорт түрлері басқармасы

Кесте

Ай сайын

Басшылыққа ақпарат

Барлық кезенде

Басшылыққа ақпарат

Жыл бойы

Бұйрық

Жыл бойы

Қатысу

Ай сайын

Бұйрық

Мамыр

Бұйрық

Сәуір-шілде

Іс-шаралар тізімі

Жыл бойы

Жыл қорытындысы бойынша
статистикалық деректерді
қалыптастыру
Хаттамалық шешім

Желтоқсан
Кестеге сәйкес

Хаттамалық шешім

Кестеге сәйкес

Бұйрық

Желтоқсан

Бұйрық

Желтоқсан

Бұйрық

Желтоқсан

Талдау

Желтоқсан

Бұйрық

Қаңтар

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

Алматы қаласындағы 28-ші Бүкіләлемдік қысқы универсиадаға қысқы спорт
түрлерінен студенттік құрама команданың дайындығы бойынша ұйымдастыру
жұмыстарын жүргізу
2017 жылғы 8-ші қысқы Азия ойындарына қысқы спорт түрлерінен ұлттық құрама
команданы дайындау жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу
Қазақстан Республикасының IV қысқы спартакиадасын өткізу

Хаттамалық
тапсырмаларды орындау

Қаңтар-ақпан

Хаттамалық
тапсырмаларды орындау
Бұйрық

Ақпан
Қаңтар-ақпан

XXIII қысқы Олимпиада ойындарына (Пхенчхан, Корея Республикасы) қатысу үшін
жеңіп алған лицензияларға мониторинг жасау
Өз құзыреті шеңберінде Министрліктің Стратегиялық және Операциялық
жоспарларының нысаналы индикаторларының орындалуын іске асыру

Ақпарат

Жыл бойы

Мақсаттық индикаторлардың
орындалуы

Жоспарларда
белгіленген орындау
мерзіміне сәйкес
Тоқсан сайын
(ай сайын
мониторинг)
Ай сайын

Министрліктің Стратегиялық және Операциялық жоспарларының, сонымен қатар
дене шынықтыру және спорт саласын әлеуметтік-экономикалық дамыту
қорытындылары бойынша ақпаратты ұсыну
Басқарманың атқарған жұмысы туралы есеп даярлау
Қысқы спорт түрлерінен 2017-2018 жылғы қысқы маусымға арналған Қазақстан
Республикасында ұлттық құрама командаларының тізімін қарау және бекіту
Қысқы олимпиадалық спорт түрлерінен 2018 жылға арналған спорттық-бұқаралық ісшаралардың бірыңғай республикалық күнтізбесін н және оқу-жаттығу жиындарын
қарау және бекіту
Қысқы спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы аумағында халықаралық ісшараларды дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің отырыстарын
ұйымдастыру және өткізу

36.

Қысқы спорт түрлерінен ұлттық құрама командалар мүшелерінің Олимпиада
ойындарында, әлем, Азия чемпионаттарында өнер көрсету мониторингін жүргізу
Келіп түскен хаттамалық тапсырмалардың орындалуын ұйымдастыру және бақылау

37.

Қысқы спорт түрлері бойынша тыңдауды ұйымдастыру және өткізу

35.

Жинақтау үшін ақпарат
Әкімшілік және кадр жұмысы
басқармасына ақпарат
Бұйрық

2 тоқсан

Бұйрық

25 желтоқсан

Материалдар,
ақпарат,
анықтама,
жоспар,
тізім
Ақпарат

Күнтізбелік жоспарға
сәйкес

Ақпарат

Тұрақты

Хаттамалық шешім

Жылына 2 рет
қажеттілігі бойынша

Тоқсан бойы

Спорт резерві және әдістемелік қамтамасыз ету басқармасы
38.

Министрліктің Стратегиялық және Операциялық жоспарларын іске асыру

Жинықтық-талдау
басқармасына есеп

Бағдарлама мен
жоспарлардың
мерзімдеріне сәйкес

39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

Қазақстан Республикасының әлеуметтік–экономикалық дамуының Ортамерзімді
жоспарының, министрліктің Стратегиялық және Операциялық жоспарларының
орындалуы бойынша есеп беру
ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің, министрлік және
Комитет басшыларының тапсырмаларын уақтылы орындау
Олимпиадалық резервтегі республикалық мамандандырылған мектеп-интернатколледждері және спортта дарынды балаларға арналған облыстық мектепинтернаттар директорларымен Петропавл қ. семинар өткізу
Жергілікті жерде спорт резервін даярлау бойынша жұмыстарын жетілдіру
мақсатында жоғары спорттық жетілдіру топтарын бекіту мониторингі
Жоғары спорт шеберлігі мектептерінің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша
республикалық семинар өткізу
Олимпиадалық резервтегі республикалық мамандандырылған мектеп-интернатколледждерінде және республикалық спорт колледжінде ҰБТ-ны өткізу
қорытындылары бойынша Алматы қ. кеңес өткізу
Олимпиадалық
резервтегі республикалық мамандырылған мектеп-интернатколледжінің және республикалық спорт колледжінің қабылдау комиссиясының
жұмысына қатысу
Олимпиадалық резервтегі республикалық мамандандырылған мектеп-интернатколледждерін және республикалық спорт колледжін кітаптармен қамтамасыз ету
бойынша мониторинг жүргізу
Басқарманың атқарған жұмысы туралы есеп дайындау
Ведомстволық бағыныстағы кәсіпорындар мен ұйымдар қызметінің тиімділігін
бағалау
«Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы ай сайынға материалдық
қамсыздандыруды төлеу» мемлекеттік қызметті іске асыру бойынша тоқсандық
ақпаратты беру
«Дене шынықтыру және спорт бойынша оқу-әдістемелік және талдау орталығы»
РМҚК базасында оқытушы-жаттықтырушылар үшін қайта даярлау курсы жұмысын
өткізу үйлестіру
Спортта дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттар арасында
байқау-конкурсы
Өңірлер бойынша спорт саласындағы ТКО және жоғары оқу орындарында кадрларды
даярлау бойынша жұмыс талдамасы

Есеп

Тоқсан сайын

Ақпарат
Семинар

Жыл бойы уақытылы
орындау
Наурыз

Талдамалық анықтама

Ақпан

Семинар

Маусым

Жиналыс

Белгіленуі бойынша

Басшылыққа ақпарат

Тамыз

Басшылыққа ақпарат

Қазан

Әкімшілік және кадр жұмысы
басқармасына ақпарат
Басшылыққа ақпарат

Ай сайын
Тоқсан сайын

Ақпарат

Тоқсан сайын

Ақпарат

Жыл бойы

Жеңімпазды және байқауконкурстың қорытындысын
жариялау
Талдамалық анықтама
дайындау

Желтоқсан
Қазан

54.

Спорт саласындағы білікті кадрларды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету
мониторингі
Жоғары спорт шеберлігі топтарын қарастыру және бекіту

55.

Комитет төрағасының блогына түскен өтініштер мен шағымдарды уақытылы қарау

56.

2017 жылдың қорытындысы бойынша 5-ДШ, 7-ДШ, 8-ДШ нысаны бойынша
ведомстволық статистикалық есептерді қабылдау, жинақтау және талдау

57.

Министрліктің стратегиялық және операциялық жоспарларындағы нысаналы
индикаторлардың орындалуын өз құзіреті шегінде іске асыру

Нысаналы индикаторлардың
орындалуы

58.

Қазақстан Республикасының әлеуметтік–экономикалық дамуының Ортамерзімді
жоспарының, министрліктің Стратегиялық және Операциялық жоспарларының
орындалуы бойынша есеп беру
Олимпиадалық емес спорт түрлерінен ұлттық құрама команда мүшелерінің Әлем,
Азия чемпионаттарына қатысуына мониторинг жүргізу
Спорт түрлері бойынша қоғамдық бірлестіктерді аккредиттеу

Есеп

Жоспарларда
белгіленген орындау
мерзіміне сәйкес
Тоқсан сайын

Ақпарат

Тоқсан сайын

Бұйрықтар

Тұрақты

Ақпарат

Тоқсан сайын

Статистикалық есеп

Қараша-желтоқсан

Бұйрық

Желтоқсан

Бұйрық

Желтоқсан

Атқарылған
жұмыс актілері
Ақпарат

Мақсатына қарай

53.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Сараптамалық анықтама
дайындау
Басшылыққа ақпарат

Жыл бойы

Жауап

Жыл бойы

Статистикалық есептер
қорытындысы бойынша
статистикалық талдамалық
анықтама дайындау
Бұқаралық және олимпиадалық емес спорт түрлерін дамыту басқармасы

Салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша өткізілетін спорттық-бұқаралық ісшаралардың мониторингін жүргізу
2-ДШ ведомстволық статистикалық есепті қалыптастыру
2018 жылға арналған спорттық-бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай республикалық
күнтізбесін қарастыру және бекіту
2018 жылға арналған жазғы олимпиадалық спорт түрлерінен ұлттық құрама
командалар тізімін қарастыру және бекіту
Кешенді спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

67.

Өңірлерде бұқаралық және олимпиадалық емес спортты дамыту бойынша үйлестіру
және мониторинг жұмыстарын жүргізу
ҚР 2016-2019 жылдарға арналған нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрес
ҚР ІІМ-не ақпарат
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
Ұлттық спорт түрлерін дамыту және спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен жұмыс басқармасы

68.

Министрліктің стратегиялық және операциялық жоспарларындағы нысаналы
индикаторлардың орындалуын өз құзіреті шегінде іске асыру

66.

Нысаналы индикаторлардың
орындалуы

Шілде

Желтоқсан

Жыл бойы
Сұранымға қарай

Жоспарларда
белгіленген орындау

мерзіміне сәйкес
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.

78.

79.
80.
81.

82.

83.

Қазақстан Республикасының әлеуметтік–экономикалық дамуының Ортамерзімді
жоспарының, министрліктің Стратегиялық және Операциялық жоспарларының
орындалуы бойынша есеп беру
ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің, Министрлік және
Комитет басшылығының тапсырмаларын уақытылы орындау
Басқарманың атқарған жұмысы туралы есеп даярлау
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды («Дене мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға
арналған спорттық даярлау орталығы» РМҚК) қызметі туралы ақпарат даярлау
Ведомстволық бағынысты ұйымдарды («Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы»
РМҚК) қызметі туралы ақпарат даярлау
Қазақстан Республикасы спортшыларының халықаралық жарыстарға даярлануы мен
қатысуын үйлестіру және бақылау
Ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен спорт түрлерінен
2017 жылға арналған спорттық-бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай республикалық
күнтізбесін іске асыруды үйлестіру
ҚР Мәдениет және спорт министрінің блогына азаматтардан келіп түскен шағымдар
мен өтініштердің уақытылы қарастырылуын қамтамасыз ету
Ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен ұлттық құрама
команда спортшыларының өткен айда болған жері туралы есепті және келесі айда
өтетін негізгі халықаралық және республикалық іс-шаралар жоспарын даярлау
2017 жылға арналған ведомстволық статистикалық есепті (2-ФК)
қабылдау,
жинақтау және талдау
Ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен спорт түрлерінен
жаттықтырушылар кеңесінің жұмысын үйлестіру және қадағалау
Ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен мемлекеттік
және бас жаттықтырушыларды тыңдауды дайындау және өткізу
Ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен спорт түрлерінен
2018 жылға арналған спорттық-бұқаралық іс-шаралардың бірыңғай республикалық
күнтізбесін іске асыруды үйлестіру
Ұлттық спорт түрлерінен және спортта мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған
спорт мекемелердің басшыларына, жаттықтырушыларға, төрешілерге арнайы
семинар-кеңестер ұйымдастырып, өткізу
2018 жылға арналған ұлттық спорт түрлері мен спортта мүмкіндігі шектеулі спорт
түрлерінен ұлттық құрама командалар тізімін қарастыру және бекіту

Есеп

Тоқсан сайын

Ақпарат, хаттар, бұйрықтар

Орындау мерзіміне
сәйкес жыл бойы
Ай сайын

Әкімшілік және кадр жұмысы
басқармасына ақпарат
Басшылыққа ақпарат

Тоқсан сайын

Басшылыққа ақпарат

Тоқсан сайын

Басшылыққа ақпарат

Жыл бойы

Күнтізбенің орындалуы

Жоспарға сәйкес

Жауап

Жыл бойы

Есеп, жоспар

Ай сайын

Жыл қорытындысы бойынша
статистикалық мәліметтерді
қалыптастыру
Басшылыққа ақпарат

Желтоқсан

Хаттамалық шешім

Жартыжылдық
мониторинг
Кестеге сәйкес

Бұйрық

Желтоқсан

Бұйрық, қатысу

Жыл бойы

Бұйрық

Желтоқсан

85.

2016 жылдың қорытындысы бойынша «Жыл спортшысы» конкурсына ұсыныстар
Бұйрық
беру
«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің Астана қаласында өтуі кезінде ұлттық спорт
Жоспарды орындау
түрлерәнен спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге бақылау
жүргізу
Ойын бизнесін үйлестіру және лоторея қызметі басқармасы

86.

2017 жылға арналған ойын бизнесін ұйымдастырушылардың қызметіне тексеру
жүргізу кестесін жасау және бекіту

87.

Ойын бизнесі аясында лицензия қызметін орындау

88.

Өз құзіреті шегінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

89.

2018 жылдың бірінші тоқсанға арналған ойын бизнесін ұйымдастырушылардың
қызметіне тексеру жүргізу кестесін жасау және бекіту

84.

90.

91.

92.
93.
94.

95.

Қаңтар-ақпан
Маусым-қыркүйек

ҚР Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитетімен келісілген
тексеру кестесі
Ақпарат

Тоқсан сайын

Есеп

Тұрақты

ҚР Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитетімен келісілген
тексеру кестесі
Әкімшілік және кадр жұмысы басқармасы
Мемлекет басшысы, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан
Қызметтік жазба
Республикасы Премьер-Министрі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі
Кеңсесінің тапсырмалары, азаматтардың өтініштері, депутаттардың сауалдары,
«ҚБПҮ» белгісі бар құжаттардың, министрліктер мен ведомстволардың сұратуларын
орындау барысы туралы ақпарат дайындау
Комитет кеңсесінің ЭҚАБЖ, МОИП, «ARTA Synergy» базаларында және
Тіркеу
электрондық поштамен түскен кіріс және шығыс құжаттарды тіркеуі, шығыс
құжаттарды жіберуі және бақылау жасауы
Комитеттің Істер номенклатурасын бекіту
Бұйрық
Комитет басшыларының азаматтарды қабылдау кестесін бекіту және сайтқа
Азаматтарды қабылдау
орналастыру
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистикалық есеп
Есеп
комитетімен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша есептерді
салыстырып тексеру
Жаңадан қабылдаған қызметкерлерге ЭЦҚ рәсімдеу және жұмыстан шығып кеткен
ЭЦҚ қою
қызметкерлердің ЭЦҚ қайтаруы

Тұрақты
Желтоқсан

Тұрақты

Тұрақты
Желтоқсан
Тоқсан сайын
Ай сайын
Қажеттілігіне қарай

99.
100.

Комитеттің құжаттарын электронды мұрағаттау
Құжат айналым, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, «ҚБПҮ» белгісі бар
құжаттар, құжаттарды рәсімдеу және оларды мұрағатқа тапсыру бойынша
семинарлар өткізу және қатысу
Құрылымдық бөлімшелерден құжаттарды қабылдау және Қазақстан Республика
Ұлттық мұрағатына ғылыми-техникалық өңдеуден және құндылық сараптамасынан
өткен мұрағаттық құжаттарды тапсыру
Мұрағаттық анықтама беру
Кадрлық іс жүргізу

101.

Кадр мәселелері жөніндегі комиссиялардың жұмысын ұйымдастыру

102.

Кадрлар мониторингін және ауысуын жүргізу, кадрлар бойынша есептерді әзірлеу

103.

Комитет қызметкерлерінің еңбек тәртібін сақтауын мониторингілеу

104.
105.
106.
107.

«Е-қызмет» біріңғай автоматтандырылған базасына мәліметтерді енгізу
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау
Әскери міндетті қызметкерлерді және шақырушыларды есепке алу
«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің аттестаудан өтуін
ұйымдастыру және өткізу
Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың басшылары мен олардың орынбасарлырын
(ММ, РМҚК) аттестаудан өтуін ұйымдастыру және өткізу
Комитет әзірлейтін нормативтік құқықтық, құқықтық актілерге лингвистикалық
сараптама жүргізу
Комитет қызметкерлері дайындаған шығыс құжаттарын, нормативтік құқықтық
актілерді редакциялау
«Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» Заңның, «Қазақстан Республикасында
тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» орындалуы туралы есептік ақпаратты дайындау
Мемлекеттік тілдегі құжат айналымына мониторинг жүргізу, қорытындысы бойынша
мемлекеттік тілдегі құжаттардың үлес салмағын анықтау

96.
97.

98.

108.
109.
110.
111.

112.

113.

Комитет төрағасының аппараттық және жұмыс кеңестерін ұйымдастыру,
материалдарды дайындау, хаттама жүргізу, хаттамалық тапсырмалардың

Электронды мұрағатқа жіберу
Құрылымдық бөлімшелерге
ұсынымдар

Жыл бойы
Жыл бойы

Құжаттар тізілімдемесі

Жыл бойы

Хат
бұйрықтар, анықтамалар,
мәліметтер
бұйрық, комиссия
отырысының хаттамасы
Персоналды басқару
басқармасына ақпарат
мониторинг

Қажеттілігіне қарай
тұрақты

Мәліметтер
тізім
тізімдер, есептер
Аттестаттау бойынша
құжатары
Аттестаттау бойынша
құжатары
Ақпарат

тұрақты
тұрақты
тұрақты
МҚСЖҚІА кестесіне
сәйкес
1, 2 жартыжылдық

Ақпарат

Тұрақты

Тілдерді дамыту және
қоғамдық-саяси жұмыс
комитетіне ақпарат
Тілдерді дамыту және
қоғамдық-саяси жұмыс
комитетіне ақпарат
Хаттама

Жылына 1 рет

тұрақты
тұрақты
ай сайын

Тұрақты

Тоқсан сайын
Өткізуіне қарай

114.
115.

116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

орындалуын бақылау
Комитет басшыларының іс-шаралар кестесін әзірлеу
Кесте
Мемлекеттік сатып алудың 2017 жылға арналған жоспарына сәйкес басқарма шегінде
Ақпарат
тауарлар мен қызметті мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшеліктерін әзірлеу
және жасасқан шарттардың орындалуын бақылау
Мемлекеттік органдардың Интернетке шығу бірыңғай шлюзіне Интернет желісін
Қосылу
қосу
Комитеттің конференциялар, семинарлар, жиналыстар және басқа да іс-шараларын
өткізу кезінде техникалық қамтамасыз ету
Қаржы және экономика басқармасы
Комитеттің қаржыландыру жоспарын орындау туралы тоқсан сайынғы қаржылық
ЭҚД-на есеп
есепті, жиынтық бухгалтерлік есептерді жасау
Комитет бойынша жылдық есепті, қаржыландыру жоспарын орындау туралы
ЭҚД-на есеп
Комитеттің жиынтық бухгалтерлік есептерін жасау
Комитеттің активтері мен материалдық құндылықтарына түгендеу жүргізу
түгендеу актісі
Заңды және жеке тұлғалармен бюджетті орындау процесінде пайда болатын өзара
Салыстыру актісі
есеп айырысуды салыстыру
Еңбек туралы есепті жасау (1-Т нысаны)
Астана қаласының Статистика
басқармасына есеп
ҚР МСМ Комитетінің дебиторлық және кредиторлық берешектері туралы жиынтық
ҚР ҚМ есеп
есеп жасау

124.

Салық есептілігін жасау

125.

Қазынашылық органдарда тіркеу үшін құжаттар пакетін өңдеу және дайындау( есеп есеп төлемдері, шартты тіркеу
төлемдері, шартты тіркеу туралы өтініш)
туралы өтініш
Негізді құралдарды тапсыру, кабылдау, есептен шығару бойынша құжаттарды
есептен шығару және
дайындау
кабылдау-тапсыру актілері
Комитетінің қызметкерлеріне және штаттан тыс қызметкерлерге жалақыны
Комитеттің штаттағы және
уақытылы есептеуді және аударуды камтамасыз ету
штаттан тыс қызметкерлеріне
жалақы аудару бойынша жеке
тұлғалардың тізімі
Бюджетке міндетті төлемдерді, сондай-ақ қызметкерлердің зейнетақы, әулеметтік
Бюджетке міндетті

126.
127.

128.

Сарыарқа ауданының Салық
комитетіне есеп

Күн сайын
Шарттың
орындалу мерзіміне
қарай
Жыл сайын
Қажеттілігіне қарай

жартыжылдық - шілде
қаңтар-ақпан
желтоқсан
тұрақты
тоқсан сайын
айдың15-не дейін
тоқсан сайын есепті
кезеңнен кейінгі
айдың
15-не дейін
тоқсан сайын есепті
кезеңнен кейінгі
айдың
15-не дейін
күн сайын
қажеттілігіне қарай
ай сайын
25-не дейін
тұрақты айдың

аударымдарын есептерді уақытылы ұстауды және аударуды қамтамасыз ету

129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.

138.
139.

140.

ҚР Президентінің, Президент Әкімшілігінің, ҚР Үкіметінің, ҚР Парламенті
депутаттарының тапсырмалары бойынша ведомстволық бағаныстағы ұйымдар
енгізетін, сондай-ақ Комитетте әзірленетін хаттар, шешімдер жобаларына
қорытындылар, түсініктмелер және ақпарат дайындау, азаматтардың хаттарына,
сұраулары мен арыздарына жауап жазу.
Комитеттің республикалық бюджеттік бағдарламалары бойынша 2016 жылғы
республикалық бюджеттің орындалуын қорытындылау
"Бюджеттік қаражаттарды басқару" бөлімі бойынша Комитеттің қызмет тиімділігін
бағалау бойынша есеп дайындау
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің
нәтижелері туралы есеп дайындау
Инвестиялық жобаларды іске асыруға бағытталған республикалық бюджеттік даму
бағдарламаларын орындау туралы есеп дайындау және ұсыну
Комитеттің 2017 жылға арналған штаттық кестесін бекіту
2018-2020 жылдарға арналған "Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің
бюджетін қалыптастыру туралы" бұйрықты әзірлеу және бекіту
Міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын
өзгерістер енгізу

төлемдерді, сондай-ақ
қызметкерлердің зейнетақы,
әулеметтік аударымдарын
аудару бойынша жеке
тұлғалардың тізімі, 5-15
нысаны
Өтініші берушілерге хат

ЭҚД-на есеп

31-не дейін

Сұраулардың
түсуіне қарай

ЭҚД-на есеп

25 қаңтарға дейін,
1 ақпанға дейін
15 қаңтардан -15
ақпанға дейін
ай сайын айдың 10на дейін
ай сайын 10-на дейін

Штаттық кесте жобасы
Бұйрық жобасы

қаңтар
ақпан

ЭҚД-на есеп
ЭҚД-на есеп

ЭҚД-на есеп міндеттемелер
және төлемдер бойынша
қаржыландырудың жиынтық
жоспарын өзгертуге өтінім
Міндеттемелер және төлемдер
бойынша қаржыландырудың жеке жоспарына
ЭҚД-на міндеттемелер мен
өзгерістер енгізу
төлемдер бойынша жеке
қаржыландыру жоспарларын
өзгертуге сілтеме анықтамалар
Спорттағы ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың және
Спорт және дене
Жеке бюджеттік өтінімдер
шынықтыру істері комитетінің жеке бюджеттік өтінімдерін өндеу және жинау
2018-2020 жылдарға арналған бюджетті қалыптастыру жөніндегі комиссияның
Комиссияның хаттамасы
ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жеке бюджеттік өтінімдерін тыңдауға
қатысуы
2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік жобаға сәйкес Стратегиялық жоспардың 7
ЭҚД- на ақпарат
"Бюджеттік бағдарламалар" бөлімі бойынша жиынтық ақпарат енгізу

өтінімдердің түсуіне
қарай
наурыз-сәуір
сәуір
15 мамырға дейін
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2018-2020 жылдарға арналған
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің ЭҚД- на ҚР Спорт және дене
жиынтық бюджеттік өтінімін республикалық бюджеттік комиссияның қарауына шынықтыру істері комитетінің
дайындау және ұсыну
жиынтық бюджеттік өтінім

15 мамырға дейін

142.

2018-2020 жылдарға арналған бюджет жобасының электрондық деректер базасын
қалыптастыру
«2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет» туралы Заң жобасын қарау
бойынша ҚР Парламентінің отырысына ақпарат,материалдар, есептер және
негіздемелер дайындау
Бюджеттік инвестициялық жобалары, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
бюджеттік инвестициялар бөлігінде спорттың
ведомстволық бағыныстағы
ұйымдарыдан СДШІК 2018 жылға арналға міндеттемелер және төлемдер бойынша
қаржыландырудың жеке жоспарын жинау және өңдеу,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540
қаулысымен бекітлген Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету
ережесiнің 10 тармағына сәйкес 2018 жылға арналған міндеттемелер және төлемдер
бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспарлар жобасын жасау
Республикалық бюджеттік бағдарламалар бойынша «2017-2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы» ҚР Заңын іске асыру туралы ҚР Үкімет қаулысының
жобасына ұсыныстар дайындау қажет
Есептер мен негіздемелері бар 2017 жылға арналған Республикалық бюджетті
нақтылау жөніндегі Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына ұсыныстер
енгізу
2017 жылға арналған нақтыланған бюджеттің электрондық деректер базасын
қалыптастыру

Электрондық деректер
базаның
ЭҚД- на ұсыныс

15 мамырға дейін

міндеттемелер және
төлемдер бойынша
қаржыландырудың жеке
жоспарының жобасы
ЭҚД-на міндеттемелер мен
төлемдер бойынша
қаржыландыру жоспарының
жобасы
ЭҚД-на ұсыныс

желтоқсан
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2018-2020 жылдарға арналған бекітілген бюджеттік электрондық деректер базасын
қалыптастыру
Басқармасының құзыреті негізінде республикалық бюджет жобасы бойынша ҚР
Парламенті
депутаттарының сауалдарына
қорытындылар , түсініктемелер
дайындау
Дамытуға арналған нысаналы трансферттер және қосымша келісім бойынша
нәтижелері туралы келісімнің Комитет пен тиісті облыс, республикалық маңызы бар
қала әкімнің әзірлеуін, келісуін және қол қоюын қамтамасыз ету
Дамытуға арналған нысаналы трансферттердің нәтижелері туралы келісімнің және
оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қосымша келісімнің көшірмесін
бюджетті орындау жөніндегі уәкілетті органға жолдау

ЭҚД-на ұсыныс
Электрондық деректер базасы

Электрондық деректер база

тамыз-қазан

желтоқсан

қыркүйек-желтоқсан
өтінімнің түсуіне
қарай
2016 жылға арналған
республикалық
бюджетті нақтылау
қажеттілігіне қарай
қараша-желтоқсан

өтініш берушіге

жыл бойы

нысаналы трансферттер
жөніндегі нәтижелер туралы
келісім, оған қосымша келісім
ЭҚД-на хат

20 қаңтарға дейін ,
жыл бойы
шарты жасасқаннан
кейін 10 күнін ішінде
(30 қаңтарға дейін)
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Дамытуға арналған нысаналы трансферттердің сомасын айлар бойынша бөлуді төмен
тұрған бюджетті орындау жөніндегі уәкілетті органның назарына жеткізу
Комитеттің қаражатын жұмсау жөніндегі шешімдердің қабылдау мен іске асырудың
ақпараттық айқындығын қамтамасыз ету мақсатында Комитеттің веб-сайтында
«Жемқорлыққа қарсы іс-әрекет » бөлімінде бюджеттік қаражатты игеру және
мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша ақпаратты орналастыру
Бюджеттік жоспарлау процесіне байланысты заңнамалық және номративтікқұқықтық актілерді әзірлеуге қатысу және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар
дайындау
«Бюджеттік қаражаты басқару» бағыты бойынша көрсеткіштерді жақсарту жөніндегі
бекітілген іс-шаралар жоспарына қол жеткізуді мониторингілеу бойынша
жартыжылдық есеп дайындау
Спорттың
ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының қаржы күнтізбелік
жоспарларын қарау және келісу

158.

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың штаттық кестесін қарау және келісу

159.

СИОБҮБ-мен бірлесіп жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар (бұдан әрі
ЖБИЖ) тізбесіне енгізу тұрғысына жергілікті атқарушы органдардың өтінімін қарау
ҚР МСМ комитетінің стратегиялық жоспарының жобасы құрамында ЖБИЖ
тізбесін жолдау
БИЖ мониторингін жүргізу және іске асыруды талдау үшін ақпарат дайындау және
жоспар-кесте бойынша жоспарлы бюджеттік соманы келісу БИЖ мониторингілеуді
іске асыру жөніндегі есепке жинақ анықтамалы мониторингілеуді іске асыру
жөніндегі есепке жинақ анықтамалы мониторингі жөніндегі есеп (7,8,9,14қосымшалар)
Мемлекеттік мекемелердің өз билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды,
қызметтерді) іске асырудан түсетін ақшаның түсімі мен жұмсалуының жиынтық
жоспарын дайындау
Мемлекеттік мекемелердің өз билігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды,
қызметтерді) іске асырудан түсетін ақшаның түсімі мен жұмсалуының жеке
жоспарларын бекіту

160.
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АҚ,МК,ЖШС 2016 жылға арналған даму жоспарларына түзетілген жобаларды
қарастыру, бекіту Спорт және дене шынықтыру істері комитетіне ұсынуды қарауды,
келісуді және бекітуді қамтамасыз ету.

Тиісті әкімдіктерге ақпарат

қаңтар

Веб-сайтқа ақпарат ұсыну

ай сайын

Нормативтік-құқықтық акт
және оған ұсыныс

тұрақты

ЭҚД-на жартыжылдық
есептері

айының 5-не дейін
(түсуіне қарай)

Ведомстволық бағыныстағы
ұйымдардың қаржылық
күнтізбелік жоспары
Ведомстволық бағыныстағы
ұйымдардың штаттық кестесі
ЖБИЖ тізбесі

желтоқсан-қаңтар

30 наурызға дейін

ЭҚД-на өтінім

1 сәуірге дейін

1. Жоспар-кесте
2. Жиынтық анықтама есеп

1 ақпанға дейін
10 ақпанға дейін
10 тамызға дейін

ЭҚД-на жиынтық жоспары

15 ақпанға дейін

Мемлекеттік мекемелердің
өздерінің билігінде қалатын
тауарларды (жұмыстарды,
қызметтерді) іске асырудан
түсетін ақшаның түсімі мен
жұмсалуының жоспары
Директорлар кеңесінің
шешімі (бақылау кеңесі)
Спорт және дене шынықтыру

ақпан

желтоқсан-қаңтар

1 жылда бір рет, 30
күнтізбелік күндер
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166.

АҚ,ЖШС,МК басшыларының мемлекеттік мүлік тізіліміне бекітілген даму жоспарын
енгізуді қамтамасыз ету
АҚ,ЖШС, МК 2017 жылға арналған түзетілген даму жоспарын СДШІК ұсынуды
өзгерістерді қарауды, келісуді және бекітуді, қамтамасыз ету

167.

Аудиторлық қорытындының негізінде АҚ,ЖШС және РМҚК жылдық қаржылық
есептілігін ҚК СДШІК ұсынуды және бекітуді қамтамасыз ету

168.

АҚ,ЖШС депозитарийге қаржылық есептің бекітілген нысаны бойынша қаржылық
ұйымдардан басқа көпшілік мүддесіндегі жылдық қаржылық есептілікті ұсынуын
қамтамасыз ету
Органында өкілдігін қамтамасыз ету бекітілген нысандар бойынша (қаржы
институттарының қоспағанда) көпшіліктік мүдделі ұйымдардың АҚ және ЖШС
жылдық қаржылық есептілігін тапсыру
АҚ-ның мемлекеттік акцияларына ЖШС мемлекеттік қатысу үлесіне дивиденттерді
есептеу және аударудың уақытылығы, толықтылығы туралы ақпарат ұсыну

169.

170.

171.
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177.

істері комитетінің РМҚК даму
жоспарын бекіту туралы
бұйрығы
бірыңғай операторға
30 желтоқсанға дейін
электрондық есеп
Директорлар Кеңесінің
25 желтоқсанға дейін
шешімі (бақылау кеңесі)
ҚР Спорт және дене
шынықтыру істері комитетінің
РМҚК даму жоспарын бекіту
туралы бұйрық
Комитеттің жылдық
АҚ,ЖШС 31 тамызға
қаржылық есептілігін бекіту
дейін, РМҚК 30
туралы бұйрығы
сәуірге дейін
Электрондық есебінен
31 тамызға дейін
қабылдап ескертпе
ЭҚД-на ақпарат ұсыну

15 қыркүйекке дейін

ЭҚД-на ақпарат ұсыну

1 рет жарты жылда 5не дейін (жазбаша
түрде)
жазбаша түрде

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдарыдың уақытша бос қаражатын орналыстыру
ЭҚД-на ақпарат ұсыну
туралы ақпарат ұсыну
ҚР МСМ келісілгеннен
кейін, 2017 жылға арналған шаруашылық жүргізу
Комитеттін бөлу
құқығындағы РМҚК таза табысын бөлуі нормативтерін бекітуді қамтамасыз ету
нормативтерін бекітілу туралы
бұйрық
АҚ отырысында директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат ұсыну
ЭҚД-на есеп ұсыну
Жартыжылдық негізінде құқық-нормативтік жұмысы басқармасымен бірлесіп АҚ
директорлар кеңесінің отырысында қабылдаған шешімдер туралы талдау дайындау
АҚ,ЖШС,РМҚК қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы тоқсан сайын
ақпарат дайындау
АҚ,ЖШС,РМҚК бекітілген аудиторлық есепті жылдық қаржылық есепті және оған
ұсыну
АҚ , ЖШС, РМҚК қызметінің нәтижелерін тыңдау бойынша кесте жасау

Ақпарат
Есеп комитетіне ақпарат
ЭҚД-на ақпарат
Комитеттін кестені бекіту

1 мамырға дейін
айдың тоқсан сайын
10-на дейін
20 қаңтарға дейін, 20
шілдеге дейін
25 -не дейін тоқсан
сайын
1 маусымға
дейін(жазбаша түрде)
1 қазанға дейін

178.
179.

180.
181.
182.

183.

184.
185.
186.
187.
188.

189.
190.
191.

АҚ,ЖШС, МК қызметінің нәтижелерін тыңдауды қамтамасыз ету жөніндегі
хаттаманың көшірмесімен қоса ақпарат ұсыну
2016 жылғы АҚ, ЖШС,РМҚК даму жоспарларын орындау жөніндегі есептердің
жобасын СДШІК ұсынуды, қарауды,келісуді және бекітуді қамтамасыз ету

АҚ,ЖШС,МК басшыларына мемлекеттік мүлік тізіліміне даму жоспарын бекітілген
есептерді орындау бойынша ұсынуды қамтамасыз ету
Мемлекеттік мүлікті басқару қызметі туралы нәтижелері туралы есеп

туралы бұйрығы
Комитеттің хаттамасы
ЭҚД-на ақпарат
Директорлар кеңесінің
шешімі ( бақылау кеңесі),
Комитеттің РМҚК даму
жоспарын орындау бойынша
емепті бекіту туралы
бірыңғай операторға
электрондық есеп
Ұлттық экономика
министрлігіне есеп

Заңды тұлғалардың, мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің жарғылық
капиталындағы шетелдегі жылжымайтын мемлекеттің қатысуымен мүлік объектілері
бойынша ақпаратты дайындау
ЭҚД-на ақпарат
Мемлекеттік сатып алу жоспарын дайындау, бекіту және оны веб-порталда
Жоспар
орналастыру
Конкурс, бір көзден сатып алу және баға ұсыныстары тәсілдерімен мемлекеттік
сатып алуларды өткізу
Мемлекеттік сатып алу веб-порталында шарттар тізілімін қалыптастыру және жүргізу
Тауарлар, жұмыстар және қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша шарттар
жасау
Жосықсыз өнім берушілер тізіліміне енгізу үшін уәкілетті органға мәліметтер жіберу

20 наурызға дейін
1 қарашаға дейін
15 мамырға дейін

Материалдар, хаттамалар

Тиісті жылға
бюджетті бекіткен
күннен бастап 10
жұмыс күні ішінде
Жыл бойы

Материалдар, хаттамалар
Шарттар

Жыл бойы
Жыл бойы

веб-порталда мәліметтер

Жыл бойы

Спорттық инфрақұрылымын дамыту басқармасы
Министрліктің стратегиялық және операциялық жоспарларындағы нысаналы Нысаналы индикаторлардың
индикаторлардың орындалуын іске асыру
орындалуы
Әлеуметтік–экономикалық дамудың ортамерзімді жоспарын, Министрліктің
Стратегиялық және Операциялық жоспарларын орындалу бойынша есеп беру
ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің, Министрлік және
Комитет басшылығының тапсырмаларын өз құзіреті шегінде іске асыру
Басымды бюджеттік инвестиция өтінімі тізбесіне енгізу үшін бюджеттік инвестиция
бойынша ЖСҚ және ТЭН мемлекеттік сараптама қорытындысымен (бар болған
жағдайда) ұсыныс беру

15 қазанға
15 қарашаға
30 наурызға дейін
15 мамырға дейін

Ақпарат

Жоспарларда
белгіленген орындау
мерзіміне сәйкес
Тоқсан сайын

Ақпарат

Жыл бойы

Экономика және қаржы
басқармасына ұсыныс

Жыл сайын 5 мамырға
дейін
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Инвестициялық қызмет бойынша Министрліктің Республикалық бюджет Астана қаласының Статистика
жобаларының іске асырылуы туралы (1-инвест) статистикалық есеп ұсыну
департаментіне есеп
Жобалау алдындағы (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша
Басшылықтың бекітуі
жобалауға тапсырманы бекіту бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Жұмыс сапасына, объектілердегі техникалық-атқару құжаттамаларын жүргізу
Басшылыққа қызметтік хат
бойынша бақылау
Спорт объектілерінің құрылысына мердігерлік жұмыстарға мемлекеттік сатып алу
Шарт
бойынша шарттар және қосымша келісімдер жасасу
Қосымша келісім
Спорт объектілерінің құрылысы барысына техникалық қадағалау жөніндегі
Шарт
мемлекеттік сатып алу бойынша шарттарды және қосымша келісімдер жасасу
Қосымша келісім
Спорт объектілерінің құрылысы барысына авторлық қадағалау бойынша мемлекеттік
Шарт
сатып алу бойынша шарттарды және қосымша келісімдер жасасу
Қосымша келісім
Техникалық мәселелер жөнінде бас мердігерлермен және бас жобалаушылармен хат
талдау,
алмасу
хаттар,
ақпарат,
хат алмасу
Атқарылған жұмыстардың (қызмет) сапасы бойынша бас мердігер мен бас
Басшылыққа ұсыныс
жобалаушының ҚНжЕ талабын және шарттық міндеттемелерінің орындалуын
бақылауы
Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық ҚР Қаржы министрлігі және
ақпарат ұсыну
МЖК «Қазақстандық
орталығы» АҚ
Спорт инфрақұрылымының перспективалы жоспарларын әзірлеу және дайындау.
Ақпарат
Басқарманың құзыретіне кіретін талдамалық материалдар, ақпарат дайындау
Ақпарат
Дене шынықтыру және спорт спорт саласындағы негізгі көрсеткіштерге спорт
Талдау
құрылыстарына 2-ДШ статистикалық деректер есебін қабылдау және оған талдау
жасау
Заң басқармасы
Басқарманың құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту
Анықтама
Комитеттің әзірлеген және қабылдаған нормативтік құқықтық актілеріне құқықтық
Заң қызметі департаментіне
мониторинг жүргізу
ақпарат
Наразылық-талап қою жұмысы бойынша талдау жүргізу
Анықтама
Спортшылар мен жаттықтырушыларға: «Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген
Анықтама
спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегi спорт шеберi»,
«Қазақстан Республикасының спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының еңбек
сiңiрген жаттықтырушысы» спорттық атақтарын беру бойынша талдау және

Ай сайын, жылына бір
рет
Жыл ішінде
Ай сайын
Жыл бойы
Жыл бойы
Жыл бойы
Тұрақты

Құрылыс аяқталғанға
дейін
Тоқсан сайын
Тұрақты
Тұрақты
Қаңтар

25 желтоқсан
1 шілде,
1 желтоқсан
25 желтоқсан
25 шілде,
25 желтоқсан

208.
209.
210.
211.

212.

213.

214.

215.

мониторинг жүргізу
Ойын бизнесі және лотерея қызметі, дене шынықтыру және спорт саласындағы
құқықтық жалпы оқыту
Комитет қызметкерлерінің әзірлеген нормативтік құқықтық және құқықтық актілер
жобасын сүйемелдеу
Комитеттің бағыныстағы ұйымдарының Жарғыларына өзгертулер мен толықтырулар
енгізу, сондай-ақ оларды одан әрі сүйемелдеу
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа
қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл
жөніндегі 2015-2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау
Жиынтық-талдау басқармасы
«100 нақты қадам – Ұлт жоспарын» IV. «Біртектілік пен бірлік» іске асыру
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2015 жылғы 30
қарашадағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты
Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру барысын ақпараттық сүйемелдеу бойынша
іс-шаралар жоспарын іске асыру
ҚР Үкіметінің бағдарламалары және мемлекет Ел басының Қазақстан халқына жыл
сайынғы жолдауын іске асыру бойынша (іс-шаралар) Жалпыұлттық жоспарының
негізгі бағыттарын іске асыру бойынша есеп даярлау
2015-2020 жылдарға арналған отбасылық қатынастарды нығайту шараларының
жалпыүлттық жоспарын іске асыру

Хаттама
Анықтама

Бекітілген кестеге
сәйкес
25 желтоқсан

Анықтама

25 желтоқсан

Заң қызметі департаментіне
ақпарат

5 шілде,
5 қаңтар

ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
беру

Айсайын 15 күніне
дейін, тоқсан сайын
15 күніне дейін
Тармақтармен
бекітілген
мерзімдерге сәйкес

ТСЖД, Тілдерді дамыту және
қоғамдық –саяси жұмыс
комитеті жиынтық үшін
ұсыныс беру
ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
беру
Тілдерді дамыту және
қоғамдық –саяси жұмыс
комитеті жиынтық үшін
ұсыныс беру
ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
беру

216.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру

217.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 ҚР ДжӘДМ-не жиынтық үшін
жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бұқаралық спортты
ұсыныс беру
дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау бөлігінде іске асыру жөнінде ісшаралар жоспарын жүзеге асыру
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
ҚР БҒМ есеп
мемлкеттік бағдарламасын іске асыру бойынша жүзеге асыру

218.

Тармақтармен
бекітілген
мерзімдерге сәйкес
Тармақтармен
бекітілген
мерзімдерге сәйкес
Жылдың келесі
есептік кезеңіне
дейінгі 15 мамырға
дейін
Жылына бір рет,
есепті жылдан кейінгі
жылдың 15 ақпанына
дейін
Жылдың келесі
есептік кезеңіне
дейінгі 15 ақпанға
дейін

ӘД және ТСЖД жиынтық
үшін ұсыныс беру
ҚР Үкіметіне ақпарат енгізу

Тоқсан сайын

220.

«Ақпаратты Қазақстан-2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 20132017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру
2025 жылға деін Қазақстан Республикасында дене шынықтыру және спортты дамыту
тұжырымдамасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын (2016-2020 жылдар1-ші
кезең) жүзеге асыру

221.

Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейін) даму тұжырымдамасын іске
асыру жөніндегі 2016 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру

Тілдерді дамыту және
қоғамдық –саяси жұмыс
комитеті жиынтық үшін
ұсыныс беру

222.

ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Н. Абдыхалықовамен бекітілген 2015-2020 жылдарға
ТД және ҚСЖД ақпарат
арналған бүкіләлемдік қазақтар қауымдастығымен жұмысына әрекет ету жоспарын
іске асыру
Өз құзіреті шегінде Қазақстан Республикасында дене шынықтыру жәнне спорттың ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
әлеуметтік – экономикалық дамуының Ортамерзімді жоспарының қоортындылары
беру
бойынша есеп даярлау
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде Министрлік ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
Меморандумының әзірлеу және іске асырылуына бағалау жүргізу
беру
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде ҚР МСМ 2017-2021 ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын іске асыру
беру
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде ҚР МСМ 2017-2021 ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын іске асырылуына мониторинг жүргізу
беру
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде ҚР МСМ-ның 2017
Төраға бұйрығы
жылға арналған Операциялық жоспарын әзірлеу және іске асыру
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде ҚР МСМ 2017 ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
жылға арналған Операциялық жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу
беру
Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің құзіреті шегінде Өңірлік
Хат
аймақтардың даму Бағдарламасын келісу
«Жетекшілік ететін аймақ/ саладағы тапсырмалар мен стратегиялық мақсаттарды іске СДШІК басшысына қызметтік
асыру және қол жеткізу» бағамына даярлық шара өткізу, орталық мемлекеттік
хат
органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйе
шеңберінде
Негізгі әкімдіктерінің тиімділік көрсеткіштерінің тізімі бойынша ақпарат даярлау ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс

Жарты жылда бір рет,
есепті
жартыжылдықтан
кейінгі айдың
10-күнінен
кешіктірмей
Тармақтармен
бекітілген
мерзімдерге сәйкес
Ай сайын

219.

223.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

231.

Ақпан

Ай сайын
Қаңтар
15 қаңтар 15 шілде
9 қаңтар, тоқсан
сайын
Тоқсан сайын
Жобаның түсуіне
байланысты
Қаңтар

Тармақтармен

(жоба)

беру

232.

Мәдениет және спорт министрлігінің тиімділігінің түйінді көрсеткіштер тізбесіне
ақпарат даярлау (жоба)

ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
беру

233.

Дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша басшылыққа баяндама жобасын
және анықтамалар, ақпараттар даярлау
Аймақтардағы дене шынықтыру және спорт саласындағы проблемалық мәселелері
бойынша ақпарат даярлау
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелері бойынша және мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің көрсету сапасын бағалау бойынша мәліметті жинақтау
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету сапасын ішкі бақылауын қамтамасыз
ету және Комитет басшылығына ақпарат әзірлеу
Халықаралық келісімдердің іске асыру және аналитикалық ақпаратты дайындау
Комитеттің құрылымдық бөлімшелеріне халықаралық мәселелер бойынша
консультациялық көмек беру

Ақпараттар, анықтамалар
және басқа мәліметтер
ТСЖД жиынтық үшін ұсыныс
беру
ТСЖД ақпарат

234.
235.
236.
237.
238.

СДШІК басшысына қызметтік
хат
БҒЖ және ХЫД ақпарат
Консультациялар

бекітілген
мерзімдерге сәйкес
Тармақтармен
бекітілген
мерзімдерге сәйкес
Жыл бойы
Ай сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Ұсыным бойынша
Қажет болған
жағыдайда

