
 



6 Оқыту семинарларына 

қатысушыларды анықтау 

ақпан Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

7 БМҚ көрсеткіштері бойынша 

деректерді ұсынумен қамтамасыз 

ету.  

сәуір Руководители от-

делов, члены КС 

8 Бағдарлама бойынша 

көрсеткіштерді біріктіруді 

қамтамасыз ету.  

мамыр Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

9 Балаларға сауалнама жасауды 

қамтамасыз ету, сауалнамаға 

қатысушылардың мақсатты 

санатын анықтау.  

сәуір-мамыр Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

10 2012, 2014 жылдардағы 

салыстыруды  орындау бойынша 

аналитикалық ақпаратты ұсыну.  

тамыз-

қыркүйек 

Руководители от-

делов, члены КС 

11 Балалардың зерттеу 

нәтижелерінің сипаттамасын 

қамтамасыз ету 

 

маусым-шілде Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

12 «Өскемен қаласындағы 

балалардың жағдайы туралы» 

жалпыланған баяндамасымен 

қамтамасыз ету 

қыркүйек Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

13 Шешім қабылдауда 

балалардың қатысуын 

қамтамасыз ету.  

сәуір, қазан Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

14 Бұқаралық ақпарат құралдарында 

бастамаларды іске асыру туралы 

ақпарат жариялануын қамтамасыз 

ету 

сәуір, қазан Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

Члены КС от отде-

ла внутренней по-

литики 

15 Үйлестіру кеңесінің отырыстарын 

жүргізу және ұйымдастыру:  

 

сәуір, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

Л.П.Куземко, 

бағдарламаның 

үйлестірушісі 

15.1 Отырыс № 1 

 1. Өскемен қаласында БМҚ 

бағдарламасын жүзеге асыру: 

2015 жылға тапсырмалар. 

2. Түзетулер енгізу және 

жоспарлау бойынша 

ұсыныстарды талқылау.  

3. Базалық көрсеткіштерге 

сәуір Л.П.Куземко, 

үйлестіру 

кеңесінің топтары 



шолу, мерзімдерді анықтау және 

жауаптыларды үйлестіру.  

4. Үйлестіру кеңесінің 

құрамын бекіту.   

5. «Қаладағы балалардың 

жағдайлары туралы» баяндамаға 

ақпарат дайындау және ұсыну.   

6. Қорытынды жасау, 

пікіралмасу.  

15.2 Отырыс №2  

 1. «Қаладағы балалардың 

жағдайлары туралы» баяндамаға 

ақпарат дайындау және ұсыну 

туралы 

2. Балаға мейірімді қалалар 

бойынша сауалнама нәтижелері 

бойынша шешім қабылдауда 

балалардың қатысуы туралы  

қыркүйек Л.П.Куземко, 

үйлестіру 

кеңесінің топтары 

15.3 Заседание № 3 

 1. БМҚ қала бастамасын 

жүзеге асыру бойынша шаралар 

жоспарын жүзеге асырудың 

қорытындысы.   

2. Бастаманы жүзеге асыру 

бойынша ынтымақтастықтың 

нәтижелері туралы  

3. 2016 жылдың жоспарына 

ұсыныстар   

қаңтар Л.П.Куземко, 

үйлестіру 

кеңесінің топтары 

 

 

 

Өскемен қаласы білім беру 

 бөлімінің  басшысы    М.Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



6 Определить участников обу-

чающих семинаров 

Февраль Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

7 Обеспечить предоставление 

данных по индикаторам ГДР 

апрель Руководители от-

делов, члены КС 

8 Обеспечить свод индикаторов 

по программе 

май Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

9 Определить целевые категории 

участников опроса, обеспечить 

проведение опросов для детей  

Апрель-май Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

10 Предоставить аналитическую 

информацию по исполнению ин-

дикаторов в сравнении за 2012, 

2014 годы 

Август-

сентябрь 

Руководители от-

делов, члены КС 

11 Обеспечить описание результа-

тов опросов детей 

Июнь-июль Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

12 Обеспечить подготовку обоб-

щенного доклада «О положении 

детей в городе Усть-

Каменогорске» 

сентябрь Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

13 Обеспечить участие детей в 

принятии решений 

Апрель, ок-

тябрь 

Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

14 Обеспечить освещение инфор-

мации о ходе реализации инициа-

тивы в СМИ 

Апрель, ок-

тябрь 

Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

Члены КС от отде-

ла внутренней по-

литики 

15 Организовать и провести засе-

дания координационного Совета: 

Апрель, сен-

тябрь, декабрь 

Куземко Л.П., ко-

ординатор про-

граммы 

15.1 Заседание № 1 

 7. Реализация программы ГДР 

в Усть-Каменогорске: задачи на 

2015 год 

8. Обсуждение предложений 

по планированию и внесение 

корректив. Утверждение плана 

мероприятий по реализации ини-

циативы 

9. Обзор базовых индикато-

апрель Куземко Л.П., 

члены координа-

ционной группы 



ров, определение сроков и рас-

пределение ответственных ис-

полнителей.  

10. Утверждение состава коор-

динационного Совета  

11. Подготовка и предоставле-

ние информации для доклада «О 

положении детей в городе» 

12. Подведение итогов, обмен 

мнениями 

15.2 Заседание №2  

 3. О подготовке и предостав-

ление информации для доклада 

«О положении детей в городе» 

4. Об участии детей в приня-

тии решений по результатам ан-

кетирования по дружественности 

городов к детям 

сентябрь Куземко Л.П., 

члены координа-

ционной группы 

15.3 Заседание № 3 

 4. Итоги реализации плана 

мероприятий по реализации ини-

циативы ГДР 

5. О результатах межведомст-

венного сотрудничества по реа-

лизации инициативы 

6. Предложения в планирова-

ние на 2016 год 

январь Куземко Л.П., 

члены координа-

ционной группы 

 

 

Руководитель отдела образования  

города Усть-Каменогорска М.Ахметова 


