
Жиында облыс әкімі аппара-
ты басшысының орынбасары Инди-
ра Ақжігітова  ІТ саласындағы стар-
тап жобасы  жетекшілерін таныстырып 
өтті. 

Аймақ басшысы мен жастардың 
кездесуінде 13 жоба ұсынылды. Мұн
дағы телефон арқылы демалыс орын-
дарын анықтау, мобильді қосымшалар 
көмегімен қайырымдылық істерімен 
айналысу, туризмді дамыту, әуе, 
теміржол және автобустардың жүру 
кестесі мен билет бағасы жайлы білу, 
«Ақылды аялдама» 3D визуалды жо-
басы, кириллицадан латынға ауысу он-
лайн жүйесі өміршең бастамалар. Со-
нымен бірге жастар газ анализато-

рын ойлап тапқан. Үйден газ иісі шықса, 
ұялы телефонға хабар түсіп, нәтижесінде 
қауіптің алдын алуға болады. Сондайақ, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға таптырмас 
құрылғы смартпалата жобасы бар. Онда 
смартфонға қондырылған басқару жүйесі 
арқылы науқастың ауруын нақтылай ала-
ды. Емін белгілеп, ескертуді ұмытпайды. 
Мәселен, «Мұрагер» мектебінің оқушысы 
Евгений Демиденко «Біздің елде кино-
матография саласы енді дамып келеді. 
Ал, шетелдік «Дисней» секілді ком-
паниялар өнімдері  жоғары деңгейде. 
Бірақ мен осы мәселені түзегім келеді. 
3D4D анимациялық технологиялар 
көмегімен жаңа идеяларды жүзеге асыр-
сам деймін. Жақында Оңтүстік Корея-
да өткен байқауда төртінші орын алдым. 
Бұл әлемдік деңгейде жоғары көрсеткіш 
деп есептеймін.  Алда жоспарлар көп. Оны 
іске асыру үшін тынбай еңбек етемін», –
деді жас талант. 

Аймақта алғаш рет өткен «Hack
Day2017» идеялар фестиваліне қатысу
шылар қатары көп болды.  Мұнда 24 
сағат ішінде қатысушылар жаңа идеялар-
мен бөлісті. Жалпы,  «HackDay» идея-
лар фестиваліне 488 жас қатысты. Жастар 
ақпараттық технологиялар, кино және ви-
део, контент және медиа секция бойынша 
сайысқа түсті.

Жиында аймақ басшысы ІТ  техно-
логияны игеремін деген жасқа қолдау 
жасалатындығын жеткізді. Осы бағыт 
бойынша қызылордалық студенттер 
Мәскеу және СанктПетербург қаласының 
жоғары оқу орындарында білім алып жа-
тыр. Барлық ұтымды жобаларға маңызды 
мәселелерге, цифрлы технологияны да
мы туға және қолдауға мүмкіндіктер 
қарастырылады.  

Сара АДАЙБАЕВА.
«Сыр бойы».

Шаттық

Жиынның бұл жолғы форматы бөлек. 
Облыс әкімі осыған дейін жетекші пар-
тия филиалының саяси кеңесі мен 
облыстық қоғамдық кеңес алдында есеп 
беріп келгені белгілі. Биыл қатарға облыс 
әкімдігі мен облыстық мәслихат қосылып, 
шеңбері кеңейді. Төртжақты отырыста 
аймақ басшысы былтырғы ғана емес, об-
лыста 5 жыл ішінде атқарылған істерді 
шолып өтті. Жоспарланған жұмыстарды 
сараптап, өзекті мәселелерді шешу жолда-
рын бірлесіп талқылауды ұсынды. 

– Бес жыл бұрын Мемлекет басшысы ел 

дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын 
айқындаған Қазақстан Республикасының 
2050 жылға дейінгі даму стратегиясын 
жариялаған болатын. Осы стратегияға 
сүйене отырып, біз Қызылорда облысының 
2020 жылға дейінгі дамуының басым 
бағыттарын айқындадық. Сонымен қатар, 
Мемлекет басшысының тапсырмала-
ры негізінде жыл сайын облыс әкімінің 
ісқимыл жоспары бекітіледі. Аймақтағы 
барлық мемлекеттік орган соның негізінде 
жұмыс істейді, – деді облыс әкімі.

Елбасы жүктеген индустрияланды-

ру арқылы экономиканы әртараптандыру 
міндетін Сыр елі 2013 жылдан бері жүзеге 
асырып келеді. Мұнай мен уран өндіру 
көлемінің кемуіне байланысты бір ғана 
көрсеткіштен басқасында оң динами-
ка орнады. 8 мемлекеттік, 5 үкіметтік 
бағдарлама толығымен орындалды. Бес 
жылдағы белсенді тірліктің арқасында 
аймақ экономикасы мұнай мен уран 
бағасына тәуелсіз өмір сүре алатынын 
дәлелдеді. 

Осы уақыт аралығында облыста 50ден 
астам өнеркәсіп ошағы бой көтерсе, соның 
16сы – орта және ірі кәсіпорындар. Биыл 
шыны, тампонажды цемент, үш окись мо-
либден өндірісі іске қосылады. Одан бөлек, 
жаңа технологияға негізделген, экспортқа 
бағытталған бірқатар зауыт құрылысын 
бас тау жоспарланып отыр. 

Әлеуметтік сала – әрдайым басты на-
зарда. Республиканың басқа өңірлеріне 
қарағанда біздің облыста білім, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік қолдау, мәдениет және 
спорт салаларын дамытуға көп қаржы 
бөлінеді. Соңғы 5 жылда 200ден астам 
әлеуметтік нысан іске қосылды. 

Жұмыссыздық мәселесін шешудің, 
салық базасын кеңейтудің, қоғамдық 
тұрақтылықты сақтаудың басты кілті – 
шағын және орта бизнесті дамыту екенін 
Президент үнемі айтып келеді. Осы 
орайда есепті кезеңде кәсіпкерлікпен 
қамтылғандар үлесі 22%тен 26%ке, ал 
жұмыс жасап тұрған шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны соңғы жылы 
5,2%ке көтерілді. 

Сүйінші!

АрАл АуДАны БоЙыншА: 

Аудан әкімі аппараты, Арал қаласы әкімінің 
аппараты, аудандық мәдениет үйінің ғимараттары.

Қазалы ауданы бойынша: Әйтеке би кенті мен 
Қазалы қаласы әкімі аппараттарының, «Қазпошта» 
АҚ аудандық бөлімшесі, Халыққа қызмет көрсету 
орталығы, Қазалы теміржол вокзалы, «Талап» ав-
тостанциясы, «ЫрысБолашақ» базары, Қазалы 
қалалық мәдениет үйі ғимараттары.

ҚАрмАҚшы АуДАны БоЙыншА: 

Жосалы кенті әкімінің аппараты, теміржол 
вокзалы, «Халық банк» АҚ аудандық бөлімшесі, 
«Қазпошта» АҚ аудандық бөлімшесі ғимараттары.

ЖАлАғАш АуДАны БоЙыншА: 

Аудан әкімінің аппараты, Жалағаш кенті 
әкімінің аппараты, аудандық мәдениет үйі,  
аудандық емхана, №202 орта мектеп ғимараттары.

СырДАрия АуДАны БоЙыншА: 

Тереңөзек кенті әкімінің аппараты, аудандық 
мәдениет үйі, аудандық орталық аурухана, Сыр-
дария аграрлытехникалық колледжі, №35, №36, 
№210 және №131 орта мектептердің ғимараттары.

шиЕлі АуДАны БоЙыншА: 

Аудан әкімінің аппараты, Шиелі кенті 
әкімінің аппараты, Халыққа қызмет көрсету 
орталығы, «Халық банк» АҚ аудандық бөлім
шесі, «Қазпошта» АҚ аудандық бөлімшесі, 
мемлекеттік кірістер басқармасы, теміржол вок-
залы ғимараттары.

ЖАңАҚорғАн АуДАны БоЙыншА: 

Аудан әкімінің аппараты, Жаңақорған кенті 
әкімінің аппараты, Халыққа қызмет көрсету 
орталығы ғимараттары.

ҚызылорДА ҚАлАСы БоЙыншА: 

Теміржол вокзалы, автовокзал, әуежай, 
М.Ералиева атындағы мәдениет үйі, «Ақмешіт» 
гуманитарлықтехникалық институты, «Жай-
на», «Универсам», «SMALL», «Сырдария» сауда 
үйлері, «Жаңа базар» ғимараттары. 

Ескертпе: Барлық аудандарда және 
Қызылорда қаласындағы ауылдық округтер 
мен кенттердегі әкімдердің аппараттарын-
да халықтың ұсыныстары, ескертулері мен 
пікірлерін жинақтайтын жәшіктер орна
ласқан.

Осы орайда, облыс басшысының халық ал-
дында жылдық есеп беру жиынына шақырамыз! 

Есепті кездесуге байланысты Қызылорда 
қаласында және барлық аудандардағы ауылдық 
округтер мен кенттердегі әкімдердің аппаратта-
рында халықтың ұсыныстары, ескертулері мен 
пікірлерін жинақтайтын жәшіктер орналасқан.

Сондайақ, сауалдарыңыз болса,  алдын ала 
күнделікті сағат 9.0019.00 аралығында 400
100 «Callцентр» нөміріне хабарласуға және 
www.400100.kz сайты арқылы жолдауға  болады.

Облыс әкімінің есепті кездесуі «Facebook» 
әлеуметтік желісі арқылы «Қызылорда облы
сының әкімдігі» парақшасынан және «www.
youtube.com» интернет желісі арқылы тікелей 
эфирден көрсетілетін болады. 

ЕртЕң облыс 
әкімінің халық 
алдындағы 
ЕсЕпті кЕздЕсуі

Timss: сыр түлЕктЕрі 
сингапурлықтарды басып озды

13 Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газет
аҚпан

сейсенбі

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz2018 жыл
№24 (19507)

«Үй болмай күй болмайды» деген рас. 
Бәрінен бұрын басқа көршілерім сияқты 

мені де құлау қаупі бар үйде тұратынымыз 
қатты алаңдататын. Өйткені астынан ыза 
теуіп, қабырғасы мүжіліп, іргесі шөге 
бастаған еді. 

Балаларымның несібесі шығар, был-
тыр осы қиындықтан біржола құтылдық. 
Қаланың Титов қыстағында салынған 60 
пәтерлі көпқабатты үйден бізге де бір пәтер 
бұйырып, жаңа жылды жаңа баспанада 
қарсы алған жайымыз бар. Бұған балаларым 
қатты қуанды. Қабырғасы қаусаған үйде 
– үрей құшағында өткізген күндерімізді 
осы бір қуанышты сәт жуыпшайып кет-
кендей. «Өз үйім – өлең төсегім» дегенді 
енді түсінгендей болдық. Қазір тұрып 
жатқан жеріміз жайлы, жылы әрі еңселі. От 
жақпаймыз, суы үзіліссіз ағып тұр. 

Ақпарат құралдарынан естіпбіліп 
жүрміз, облыстағы апатты үйлер мәселесі 
толығымен шешілген екен. Облыстың еліміз 
бойынша баспана құрылысы қарқынды 
жүргізіліп жатқан өңірлердің көш басын-
да болуы көңіл қуантады. Соңғы үш жыл-
да облыс орталығында 14 шағын аудан бой 
көтеріп, мыңдаған қызылордалық жаңа 
баспанаға қол жеткізіпті. Біз сияқты та-
лай отбасыға осындай бақытты сезінуге 
мүмкіндік бергені үшін аймақ басшылығына 
ризашылығымды білдіремін. 

Бауыржан ӘБілДАЕВ. 
Қызылорда қаласы.

Жаңа қоныс –
жан жылуы

Сымбатты Сырдың 
бейнеСі – күнқақты

еңбек жеміСі

нұрСұлтан  назарбаев: 
«тәуелСіздік жылдарындағы 

жетіСтікті бір ғана қызылорда 
облыСынан көруге болады»

– 2015 жылдың сәуір айында 
«TIMSS – 2015» халықаралық зерт
теуіне қатыстым. Ол кезде 8сы-
ныпта оқыған болатынмын. Зерт-
теу барысында функционалдық 
сауат тылықты арттыруға мүмкіндік 
алдық. Көшбасшылық, икемділік 
секілді қасиеттерді бойымызға сіңіріп, 
туындаған мәселені шеше білуге, ойы-
мызды ашық білдіруге дағдыландық. 
Ең бастысы, жоғары нәтижеге қол 
жеткіздік. Бұл үшін жаратылыстану
математикалық бағытта баулыған 
ұстаздарымызға алғыс білдіреміз. Биік 
белестен көрінуіміз – солардың арқасы, 
– дейді №23 мектеплицейінің 11сынып 
оқушысы Асанәлі Әбділлә.

Айта кетейік, TIMSS  зерттеуі алғаш 
рет 1995 жылы өткізіліпті. Тұрақты 
төртжылдық циклдың жүргізілуі 4 және 
8 сынып оқушыларының жетістіктеріне, 
бастауыш мектептен негізгі мектеп-

ке көшу барысындағы математика мен 
жаратылыстанудан білім беруде бола-
тын өзгерістерге мониторинг жасауға 
мүмкіндік береді. Сондайақ, зерт-
теу барысында еліміздегі жалпы білім 
беру сапасына әсер ететін факторларды 
анықтауға, белгіленген стандарттардың 
мазмұнын салыстыруға бағытталған 
сауал нама жүргізіледі. Облыстық білім 
басқармасының мәліметіне сүйенсек, 
аталған байқауға аймақтағы  13 мектеп-
тен 857 оқушы қатысқан. Қызылорда, 
Жамбыл, Ақтөбе облыстарының 4 сы-
нып оқушылары жалпы рейтингте үздік 
5 мемлекеттің көрсеткіштерімен са-
лыстырмалы және одан да  жоғары 
нәтижелерді көрсетті. Келесі зерттеу 
2019 жылы жүргізілмек. 

мөлдір ҚАлымБЕТ,
«Сыр бойы». TIMSS (Trends in Mathematics 

and Science Study) – матема-
тика мен жаратылыстанудан 

білім беру сапасын салыстыр-
малы зерттеу. ол халықаралық 

білім беру жетістіктерін 
бағалау қауымдастығының 

ұйымдастыруымен жүзеге асыры-
лады. білім сапасын арттыруда 
стратегиялық маңызы зор зерт-

теуге қызылордалық өрендер де 
қатысуда. жуырда соңғы TIMSS 

қорытындысы шықты. көрсеткіш 
бойынша өңірдегі 8 сынып 

оқушылары ең үздік нәтижеге қол 
жеткізіп отыр. тіпті, олар әлем 

рейтингісінде алдыңғы қатарда 
тұрған Сингапурды басып озған. 

2018 жылға арналған  
қызылорда  облыСы 

әкімінің бірінШі кезектегі 
іС-қимыл жоСпары

3 4-5 6-7

аймақтың даму бағыты айқын
кеше қызылордада облыс әкімдігі, облыстық мәслихат, «нұр отан» партия-

сы филиалының саяси кеңесі және облыстық қоғамдық кеңестің бірлескен 
кеңейтілген отырысы өтті. онда облыс әкімі қырымбек көшербаев жыл бойғы 
жұмысты саралап, алдағы міндеттерді айқындады. 

2-бет

дарындылардың Жарқын дәуірі
 кеше облыс әкімі қырымбек көшербаев өткен жылдың аяғында жастар ара-

сында өткен «HackDay-2017» идеялар фестиваліне қатысушылармен кездесті. 

«Цифрлық қазақстан»

кеңейтілген отырыс

2018 жылдың 14 ақпанында сағат 11.00-
де қызылорда қаласы, н.бекежанов атын-
дағы музыкалық драма  театрында  облыс 
әкімі қ.е.көшербаевтың 2017 жылдың қоры-
тындысы бойынша халық алдындағы есепті 
кездесуі өтеді.

есепті кездесуге байланысты халықтың 
ұсы ныстары, ескертулері мен пікірлерін 
жи  нақтайтын жәшіктер төмендегі мекен-
жайларда орнатылған.

***



Бағдарлама баяны

«Сыбағадан» Сый, 
«құланнан» 

қолдау тапты

Елбасының бастамасы болған “Сыбаға”, “Құлан”, “Алтын асық” 
бағдарламалары төрт түлікті түлетіп, шаруасын дөңгелендіремін 
деген ағайынға зор мүмкіндік. Әсіресе, мүйізді ірі қара малының 
экспорттық әлеуетін көтеруді көздейтін “Сыбаға” бағдарламасының 
маңызы зор. Осындай қолдаудың арқасында мүйізді ірі қара 
малының ет өнімділігін арттырып, еттің құнын арзандатуды, мал 
басын өсіріп, мал шаруашылығы саласында қосымша жұмыс орын-
дарын ашуды көздеген шаруалардың қатары жылдан жылға артып 
келеді. Мәселен, аймақта “Сыбаға” бағдарламасы аясында өткен 
жылы 70 шаруашылық 2507 бас сиыр, 119 бас бұқа сатып алған. 
Бұл ретте жоспар 119,4 процентке орындалған. Ал, “Алтын асық” 
бағдарламасы бойынша 11 шаруашылық 1633 бас қой, 167 бас 
қошқар алынса, “Құлан” бағдарламасы негізінде 673 бас жылқы 
және 56 бас айғыр сатып алынып отыр. 

 Сыбағадан өз сыйын алғандардың бірі, 
Қармақшы ауданына қарасты Т.Көмекбаев  
ауылдық округіндегі  “Нұрислам” ЖК-
сы. Кәсіпкер Нұрболсын Алдамжа-
ров мемлекетіміз ұсынған “Сыбаға” 
бағдарламасының арқасында өткен жылы 
“Аграрлық несие корпорациясы” АҚ-дан 
13,6 млн теңге несие алады. Нәтижесінде 
асылтұқымды 4 ақбас бұқа, 80 бас сиыр 
алған. Қазіргі күні сиырлардың алды 
бұзаулап жатыр. Шаруа иесі мал ба-
сын көбейтіп қана қоймай, алдағы 
уақытта бордақылау жұмысын қолға 
алмақ. Сондай-ақ, ет, сүт өнімдерімен 
өзі орналасқан елді мекенді қамтамасыз 
еткісі келеді. Одан бөлек, ауыл сыртынан  
үлкен қоражай салуды жоспарлап отыр. 
Әзірге қожалықта 4 адам жұмыс жасау-
да. Шаруашылықтың ауқымы  кеңейсе, 
жұмысшылар санының артатыны анық.  

Жалпы өңіріміздің  түкпір-түкпірінде 
Нұрболсындай өз кәсібінің қыр-сырына 
қаныққан, еңбегінің жемісін көріп отырған 

атпал азаматтар қатарының көбеюі көңілге 
қуаныш ұялатады.

2011 жылдан бері жүзеге асып 
келе жатқан бұл бағдарлама бойынша 
Қармақшы ауданында өткен жылы 5 ша-
руа қожалығы 42,1 млн теңге несие алған. 
Яғни бағдарлама аясында 233 бас аналық 
сиыр, 10 бас бұқа сатып алынып отыр. Со-
нымен қатар, өз қаражаттары есебінен 5 
шаруа қожалығы да ақбас асылтұқымды 
бұқа алып, тұқымдық түрлендіруге 
қатыстырылуда. 2017 жылы аудан ша-
руалары үшін қолайлы жыл болды. 
Өйткені, аталған бағдарламадан бөлек, 
ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры арқылы барлық ауылшаруашылық 
кооперативтеріне  600,5 млн теңге несие 
беріліп, 3206 бас мүйізді ірі қара алынған. 
Оның ішінде сүт бағытында – 804 бас, 
ет бағытында – 2402 бас ірі қара. Мем-
лекет тарапынан көрсетілетін мұндай 
мүмкіндіктер әрбір шаруаға ыңғайлы 
жағдай туғызуда. Былайша айтқанда, бой-

ында күш-қайраты бар, қолында барлық 
құрал-сайманы сақадай сай тұрған, 
қоражайы түп-түгел шаруа үшін «Сыбаға» 
бағдарламасының берері көп-ақ.

Ал, “Құлан” бағдарламасы Қамбар ата 
тұқымын көбейтемін деген жандар үшін 
жақсы мүмкіндік. Қазіргі күні жылқы 
ұстап, мал басын асылдандыруға ден 
қойған шаруалар қатары көптеп кездеседі. 
Бағдарламаның мақсаты да осы, жылқы 
асырауды қолға алғандарға қаржылай 
қолдау көрсету. Әдетте, қасиетті жану-
арды бағу өзге түліктерге қарағанда өте 
қиын. Себебі, жаз бойы сыртта жүретін 
түлікті үнемі бақылауда ұстау керек. 
Мұндай машақаты көп жұмыс адам-
нан табандылықты талап етеді. Десе де, 
жылқы шаруашылығынан табысын есе-
леп, кәсібін гүлдендіруде қажырлы 
еңбек етіп жатқан Жосалы кентіндегі 
“Алмат”ШҚ иесі Нұраддин Шоқбаровты 
айтуға болады. 2009 жылдан бері жылқы 
мен түйе бағуды кәсіп еткен шаруа 

иесі “Құлан” бағдарламасының игілігін 
көруде. 2017 жылдың басында “Қорқыт 
елі” несие серіктестігі арқылы 6,7 млн 
теңге несиеге 2 бас асылтұқымды айғыр, 
24 бас бие алса, тамыз айында 14 %-пен 
12,3 млн теңге алып, 1 бас түйенің аталығы 
мен 15 бас аналығын және 2 бас асыл 
тұқымды айғыр, 24 бас бие алып, түлік 
санын арттырды.  Әзірге санын арттыру-
мен айналысып отырған шаруа болашақта 
халықты қымыз, шұбатпен қамтуды қолға 
алмақшы.

Жалпы алғанда елімізде агросек-
торды дамытуға ерекше көңіл бөлінген. 
Біз айтқан жұмыстар бұған  бірден-бір 
дәлел. Мұндай бағдарламалар бар да 
“Сыбағадан” сый алып, “Құланнан” 
қолдау тапқандардың қатары ұлғаймаса, 
азаймайтыны сөзсіз. Сондықтан  игі баста-
ма аясында  шаруа жұмысы шайқалмаса 
екен дейміз. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
“Сыр бойы”.

облыс экономикасы мен әлеуметтік сала  дамуының кейбір көрсеткіштері
ӨнеркәСіп

агроӨнеркәСіптік кешен

тұрғын үй құрылыСы

Мәслихат

Сессия төрағасының мін-
детін атқарған облыстық мәс-
лихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов күн тәртібіндегі 
мәселелерді хабарлап, оның 
алғаш қысында «2018-2020 
жыл    дарға арналған облыстық 
бюд  жет туралы» облыстық 
мәслихаттың 2017 жылғы 12 
желтоқсандағы №157 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу мәселесі айтылды. Бұл 

ретте облыс әкімі Елбасы Жол-
дауы мен мемлекеттік және 
үкіметтік бағдарламалардың, 
сонымен бірге Президент пен 
Үкіметтің жергілікті атқа-
рушы органдарға жүктеген 
міндеттерін жүзеге асыру 
мақсатында облыс әкімінің 2018 
жылға арналған іс-қимыл жо-
спары қалыптастырылып, онда 
300-ден  астам іс-шара қам-
тыл ғанын айтты. Оның ішінде, 
сондай-ақ, жуырда ғана Ел-
басы төрағалығымен өткен 
Үкіметтің кеңейтілген отыры-
сында берілген тапсырма-
лар да қамтылып отыр. Об-
лыс әкімі 2018 жылды «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы» бо-
латынын атап өтті. Мұнда жаңа 
жұмыс орындарын ашу, салық 
базасын кеңейту, қоғамдық са-
яси тұрақтылықты қамтамасыз 
ету секілді бірқатар мәселелер 
тұр. 

Аймақ басшысы биылғы 
жылдың алғашқы сессиясында 
2018-2020 жылдарға арналған 
облыс бюджетін барлығы 7,8 
млрд теңгеге нақтылау ұсы-
нылып отырғанын мәлімдеді.  
Бұл қаржы Елбасы Жолдауы мен 
Үкіметтің  жүктеген міндеттері, 
облыстың басым бағыттарын 
жүзеге асыруға жұмсалатын 
бола ды. Атап айтқанда, эко-
номи каны цифрландыруға – 
804 млн теңге, жаппай кәсіп-
керлікті қолдауға – 1,1 млрд 
теңге, Сырдария өзенінің сол 
жағалауын дамытуға – 784 
млн теңге, мемлекеттік жеке 
әріптестік жобаларға – 296 
млн теңге, инженерлік-инфр-
ақұрылымдарды дамытуға 532 
млн теңге, басталған құрылыс 
жобаларын аяқтауға 816 млн 
теңге бөлінеді. 

Облыс басшысы сол жаға-
лауды дамытуға бөлінген 
қаржыдан 300 орындық жатақ-
ханасы бар 400 оқушыға ар-
налған физика-математика 
мек тебінің құрылысы жоба-
сын дайындауға  қаржы қарас-
тырылатынын жеткізіп, осын-
дай білім ошағын ашудың 
қажеттілігіне тоқталып өтті. 

– Ресейдің жоғары техни-
калық оқу орындарына, Мәскеу 
мемлекеттік университетінің 
қол  данбалы математика факуль-
тетіне, Татарстанның Иннополис 
университетіне қызылордалық 
жастар үшін гранттар бөлінуде. 
Міне, осы аталған  оқу орында-
рына баратын жастарымыздың 
білім деңгейін көтеруіміз ке-
рек. Сол себепті ақылдаса 
келе Алматыдағыдай физика-
математика мектебін ашуды 
ұйғардық. Бұл жобаны Білім 

министрлігі де қолдап отыр. Бұл 
мектепте білім олимпиадала-
рында жеңіске жеткен балалар 
оқиды, ал ауылдан келген бала-
лар жатақханада тұратын бола-
ды, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы соны-
мен қатар, тіршілік негізіндегі 
тұрақты факторлар үнемі назар-
да болатынын айтты. Осы орай-
да бюджетті нақтылау бары-
сында автомобиль жолдары мен 

көшелерді жөндеуге, абаттан-
дыру мен жарықтандыруға және 
Астананың 20 жылдығы мен 
Қызылорданың 200 жылдығын 
атап өтуге 828 млн теңге 
бағытталады. 

– Шешілуі тиіс мәселелер 
жет кілікті. Оларды сіздердің 
қол дауларыңыздың арқасында  
кезең-кезеңімен іске асыратын 
боламыз, – деп толықтырды 
аймақ басшысы.

Мұнан соң депутаттар бюд-
жетті нақтылауды қолдап дау-
ыс берді. Олар сессия алдында 
өткен тұрақты комиссиялардың 
бірлескен отырысында облыстық 
экономика және бюджетті жос-
парлау басқармасының бас-
шысы Сәуле Құлымбетовадан 
бюджетті нақтылау барысын-
да қаржы бөлінетін жобалар ту-
ралы толыққанды ақпарат алған 
болатын. Мәселен, «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде 
Шиелі кентіндегі индустриялық 
аймақты газдандыруға, «Театр 
және музыка өнерін қолдау» 
бюджеттік бағдарламасы бойын-
ша Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрының ше-
телдерге іссапар шығындарына 
тиісті қаржы бөлініп отыр. 
Сол секілді «Қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі іс-шаралар» 
бюджеттік бағдарламасы бой-
ынша Қызыл кітапқа енгізілген 
Арал қаяз балығының аналық 
тобын қалыптастыру, Арал ауда-
ны Қаратерең ауылдық округінің 
экологиялық жағдайын жақсарту 
мақсатында «Баян» каналының 
су өткізгіштік қабілетін арт-
тыру үшін жобалық-сметалық 
құжаттамаларды мемлекеттік са-
раптамадан өткізу, Қармақшы 
ауданы Балажарма каналын 
жөндеу секілді өзге де көптеген 
маңызды мәселелерге қаржы 
қарастырылған.

Халық қалаулылары, сон-
дай-ақ, сессия күн тәртібіне 
ұсынылған Арал ауданындағы 
Бекбауыл ауылында, Қазалы 
ауданындағы Өркендеу ауылын-
да және Сырдария ауданындағы 
Ақжарма ауылында дәрігерлік 
амбулатория құрылыстарының 
жобалары бойынша мемлекеттік 
міндеттемелер қабылдау туралы 
шешімді қолдады. Енді алдағы 
кезеңдері бұл жобалар бюджет-
ке енгізіліп, жүзеге асырыла бас-
тайтын болады.

Сессия барысында өзге 
де мәселелер бойынша тиісті 
шешім дер қабылданды.  

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
 қаты суымен облыстық мәслихаттың кезектен тыс 18 
 сессиясы өтті. 

облыС бюджеті 
нақтыланды

– Болашағымыз аталған саламен тығыз 
байланысты екенін жақсы түсінеміз. Оның 
үстіне, өзін-өзі өнімсіз жұмыспен қамтыған 
60 мыңға жуық адамды рәсімдеу міндетіміз 
тағы бар. Соңғы жарты жылдың өзінде өзін-
өзі жұмыспен қамтыған 16 мыңнан астам 
адамды есепке алдық. Біз бұл нәтижелермен 
тоқтап қалмаймыз. Біздің мақсат – шағын 
және орта бизнестің жалпыөңірлік өнімдегі 
үлесін 14%-тен 45-50%-ке жеткізу. Бұл 
бағытта табанды әрі нәтижелі жұмыс 
істеуге міндеттіміз. Сондықтан 2018 жыл-
ды облыста «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» деп жариялауды ұсынамын, – деді 
аймақ басшысы. 

Жиында білім беру, ауыл шаруашылығы, 
балық шаруашылығы, тұрғын үй құрылысы 
салаларындағы жетістіктер, «Нұрлы жол» 
және «Нұрлы жер» бағдарламаларының 
орындалуы жөнінде айтылды. Былтыр 
апатты жағдайдағы үй, мектеп, ауруха-
на ұғымы атымен жойылды. Ендігі кезек 
осындай күйдегі 20 пәтердің мәселесін ше-
шуге келді. Жалағаш ауданының Шәменов 
ауылындағы №34 мектепті жерасты 
суының көтерілуіне байланысты бастан-аяқ 
жөндеу, Жалағаш кентінде аудандық ауру-
хана салу қажеттілігі де туып тұр. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев Қармақшы, 
Сырдария және Жалағаш аудандарының 
орталықтары жыл соңына дейін газға 
қосылатынын жеткізді. 

Биылғы Жолдаудағы Елбасы тапсырма-
ларын іске асыру мақсатында сырбойылық 
делегация жуырда Татарстанның Иннопо-
лис, Қытайдың Шеньчжен қалаларында бо-
лып қайтқан еді. Цифрлық технологиялар 
жөнінен әлдеқайда алға озған көрші мем-
лекеттерден үлгі алатын тұстар көп-ақ. – 
Заманауи технологиялар бүгінде елдерді 
табиғи байлықтарымен емес, басқару са-
пасымен бәсекелесуге әкеп тірегені айқын. 
Сондықтан көштен қалмас үшін өзгерістерге 
уақытылы әрекет ететіндей басқару үлгісін 
қайта құру маңызды, – деген аймақ басшы-
сы осы орайда, әсіресе, Мәскеу мен Санкт-
Петербургте оқып жүрген Сыр жастарына 
зор сенім артатынын атап өтті. 

Сырдарияның сол жағалауындағы жаңа 

қаладан бой көтеретін Жастар орталығын 
негізінен IT орталық ретінде жүзеге асы-
ру жоспарланып отыр. Бұл Ресейде білім 
алған жас инженерлердің өңірде орнығып 
қалуына мүмкіндік береді. 

Әкім есебін мұқият тыңдаған кеңес 
мүшелері пікір білдіріп, жұмысына баға 
берді. Облыстық мәслихат хатшысы, «Нұр 
Отан» партиясы облыстық филиалы саяси 
кеңесінің мүшесі Наурызбай Байқадамов 
өткен жылы өңір басшысының қолдауымен 
депутаттық корпус ұсыныстарының 
тең жартысына жуығы өзектілігі мен 
кезектілігіне сәйкес шешілгенін тілге тиек 
етті. 

– Облыстық бюджетке 6 рет өзгерістер 
мен толықтыру енгізілді. Нақтылаулар 
нәтижесінде 2017 жылға арналған облыстық 
бюджет 108%-ке өсті. Республикалық және 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен са-
намызды серпілтіп, абыройымызды 
асқақтатар 266 инвестициялық жоба жүзеге 
асырылды, – деді облыстық мәслихат хат-
шысы. 

«Нұр Отан» партиясы облыстық фи-
лиалы саяси кеңесінің мүшесі, қоғамдық 
кеңес мүшесі Нұрмұрат Ерманов мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарды қолдау шаралары-
на, «Рухани жаңғыру» орталығының бөлім 

басшысы, қоғамдық кеңес мүшесі Әлима 
Әбдіхалықова білім беру жүйесіндегі оң 
өзгерістерге тоқталып, аймақ басшысының 
еңбегін ерекше атап өтті. 

Одан кейін қоғамдық кеңес төрағасы 
Самұрат Имандосов кеңестің өткен жылғы 
жұмысын саралады. Айтуынша, жыл ішінде 
қоғамдық кеңестің 6 отырысы өткізіліп, 
онда 10 мәселе қаралды, 71 нормативтік-
құқықтық актіге қатысты ұсыныс беріліп, 
91 хат тіркеуге алынып, сол бойынша 
жұмыс атқарылды. 

Кеңейтілген отырыстың күн тәртібіндегі 
бірінші мәселе бойынша облыс әкімінің 
есебі негізінде қарар қабылданды. Кеңес 
мүшелері облыс әкімінің 2017 жылғы 
қызметіне бірауыздан оң баға беріп, 2018 
жылға арналған іс-қимыл жоспарын 
мақұлдады. 

Ал күн тәртібіндегі екінші мәселе 
– 2018 жылды облыс бойынша Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы деп жариялау 
туралы облыс әкімінің орынбасары Ев-
гений Ким баяндама жасады. Оның ай-
туынша, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту бағытында аймақта атқарылып 
жатқан жұмыстар әлі де жандандыруды 
қажет етеді. Аталған мәселеге байланы-
сты облыстық кәсіпкерлер палатасының 

директоры Ғалымбек Жақсылықов та аз-
кем тоқталып өтті. Баяндамашының сөзіне 
қарағанда, соңғы уақытта халықтың биз-
нес негіздерін үйренуге деген құлшынысы 
артқан. 

– Бүгінде палата жанындағы «Бизнес-
кеңесші» курсына азаматтар жыл бұрын 
жазылып қоюды бастады. Мәселен, өткен 
жылы аталған курс аясында оқығандар саны 
межеден екі есе асып түсіп, 1555-ке жетті. 
Биыл да 800 азаматты «Бизнес-кеңесші» 
жобасы аясында оқытуды жоспарлап отыр-
мыз. Дегенмен, қазірдің өзінде курсқа 1121 
адам жазылып үлгерді, – деді Ғалымбек 
Жақсылықов. 

Жиын қорытындысында кеңес 
мүшелерінің мақұлдауымен 2018 жыл об-
лыс бойынша «Жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау жылы» ретінде жарияланды. Демек, 
тұрғындар қолда бар мүмкіндікті орнымен 
пайдалануға ұмтылуы тиіс. Қоғамдық кеңес 
төрағасы Самұрат Имандосов осы ретте 
кеңес мүшелерін аймақ басшысының баста-
масына жан-жақты қолдау көрсетіп, бірлесе 
жұмыс жасауға шақырды. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

аймақтың даму бағыты айқын
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 2017 жылғы 5 қазан күні 
 Мемлекет  басшысы Н.Ә.Назарбаев 
жұмыс  сапарымен  Қызылорда 
 облысына келді. Елбасы 
аймақтағы  бағдары айқын, 
болашағы жарқын істерге   
оң бағасын берді. 

Нұрсұлтан НазарбаЕв: «ТӘуЕлсіздік жылдарыНдағы жЕТісТікТі 
бір ғаНа Қызылорда облысыНаН көругЕ болады»

Елбасы Қызылорда облысының 
астанадағы күндеріне орай 
 «Этноауылда» өткен қорытынды 
шараларға қатысып, сыр 
диқандарының табысына куә болды.

астанада облыстың мәдениет күндері табысты өтті.

«байқоңыр инвест» инвестициялық форумы 
2013 жылдан бері тоғыз мәрте ұйымдастырылды. 
Нәтижесінде 123 меморандумға қол қойылып, 265 
млрд теңге инвестиция тартылды.

соңғы 5 жылда аралдағы балық 
аулау көлемі 4,9 мың тонна-
дан 8,1 мың тоннаға өсті. балық 
өнімдерінің экспорты 8 есеге 
 артты.  

облыстағы шаруашылықтарда төрт 
түліктің барлық түрі өсіріледі. Мал басы 
саны өңір үшін ең жоғары саналатын 

1993 жылғы көрсеткіштен асып түсті.

арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу жобасының нәтижесінде арал 
өңірінің ата кәсібі  – балық шаруашылығының дамуына үлкен мүмкіндіктер 
 жасалды. баяғы игі дәстүр – балықшылар слеті жаңғырды.  

2017 жылы Қамбаш 
көлі жағалауында 
90 мың адам 
демалды.
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Тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері тұңғыш рет 

 малшылар слеті 2015 жылы ұйымдастырылып, 
жыл сайын өткізу дәстүрге айналды.

2017 жылғы  Экспо 
көрмесі аясын-
да «байқоңыр» 
 космодромына  
10 мыңнан астам 
 турист келді.

облыс әкімі Қырымбек көшербаев бастаған аймақ 
 делегациясы Қытай Халық республикасына жұмыс сапары-
мен барып, бірқатар ірі инвестициялық компаниялардың 
өкілдерімен кездесіп, әріптестік жөнінде келіссөздер 
жүргізді.

Қызылорда-Татарстан: бауырлас елмен 
байланыс беки түседі.
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ҚОРҚЫТ АТА КЕШЕНІ 
ТУРИСТІК НЫСАНҒА 
АЙНАЛАДЫ
Елбасы өткен жылы облысқа 
іссапары барысында қайта 
жаңғырған мемориалды 
кешенді аралап, музейдегі 
жәдігерлермен танысты.

Бала Нұрсұлтанның
Астанаға бару арманы орындалды.

Соңғы 5 жыл көлемінде 
апатты және үш ауысыммен 
оқытатын мектептер мәселесі 
шешімін тапты. «Балапан» бағдарламасы мерзімінен бұрын орындалды. 

Айзат пен Дәурен
ҰБТ үздіктері

Түркі 
әлемінің 

ардақтысы 
туған 

жерінде 
тұғырға 
қонды.

СЫМБАТТЫ СЫРДЫҢ БЕЙНЕСІ –

Қызылорда қаласында 
«Аналар» аллеясы ашылып,

қазақ аналарының құрметіне
ескерткіш қойылды.

Ашаршылық және саяси қуғын-сүргін 
құрбандарына арналған мемориалды 

кешен қайта жаңғыртылды.

Мәнерлеп сырғанаудан 
жасөспірімдер арасындағы 

ІІ қысқы Олимпиада 
ойындарының қола жүлдегері – 

Элизабет Тұрсынбаева

Облыс 
басшысының 

Ресейге сапары. 
Қазіргі таңда 
Сыр өңірінің 

452 түлегі Ресей 
Федерациясы 

Үкіметінің 
гранты есебінен 

сол елдің жетекші 
техникалық 
жоғары оқу 

орындарында 
білім алуда.

2017 - Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ – 80 жыл.

2017 жылы облыс түлектерінің 97% ЖОО және 
арнаулы орта оқу орындарына түсті.



Сейсенбі, 13 ақпан  2018 жыл. №24

www.syrboyi.kz 5

Қызылорда мен Байқоңыр
қалалары, төрт аудан орталығының 

тұрғындары табиғи газ тұтынып отыр.
Үш аудан орталығына көгілдір отын 

2018 жылы жетеді.

кҮнҚаҚты еңБек жемісі
белес

«сарыарқа» газы 
сырдан бастау алады.
Қараөзектегі газ компрессор стансасы.

Облыста 
шыны зауыты,
молибден комбинаты,
кальцийлендірілген сода
зауыты құрылысы жобаларын
іске асыру бойынша жұмыс
жүргізілуде. мұның барлығы облыс 
экономикасының ауқымын кеңейтіп, 
халықтың әл-ауқатын жақсартуға 
септігін тигізеді.

күре жолдағы
керуен сарайлар.

Балалар ауруханасында сапалы медициналық 
қызмет көрсетуге жан-жақты мүмкіндік жасалған.

Өткен жылы 
халықтың 
сұранысын өтейтін 
заманауи үлгідегі 
жаңа автобус паркі 
пайдалануға берілді.

Дарияның сол жағалауындағы 
1500 гектар аумақта жаңа қаланың 
құрылысы басталып кетті. 
келешекте мұнда 
90 мыңнан аса адам қоныстанады.

соңғы бес жылда облыста
2 миллион шаршы метр
тұрғын үй пайдалануға берілді.



Достық үйі – ынтымақ дәнекері.

«Абзал және К» – «Алтын сапа» иегері. Қызылордада бірінші Арал халықаралық тұрақты дамыту форумы өтті.   
26 наурыз – «Арал теңізінің күні» деп белгіленді.

Иранмен әріптестік байланыс жолға қойылды.

Құқық қорғау орталығы алғаш рет Қызылордада ашылды.

Ел тілегі ескерілді. Қазалыда «Әлсейіт» көпірінің құрылысы 
басталды.

Тәуелсіздік алғаннан бері тұңғыш рет 2017 жылы негізгі дақыл – күріштен 500 
мың тоннадан астам рекордтық өнім алынып, соңғы  5 жыл ішінде жалпы өнім 
1,5 есеге артты. 

2017 жылы 84,6 мың тонна күріш экспортталып, 2013 жылмен салыстырғанда 
32%-ға артты.

Тұрғындарға инфрақұрылым тартылған жер 
телімдері табысталды.
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2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің 
бірінші кезектегі іс-Қимыл жоспары

Қызылорда облысы әкiмдігінің
2018 жылғы «12» ақпандағы №1036 қаулысына 

қосымша

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле
кеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған:
1)  2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің 

бірінші кезектегі Ісқимыл жоспары осы қаулының 
1қосымшасына сәйкес;

2)  2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімі
нің бірінші кезектегі Ісқимыл жоспарын жүзеге асыру 
жөніндегі Ісшаралар жоспары (бұдан әрі –  Іс шаралар 
жоспары) осы қаулының 2қосымшасына сәйкес 
бекітілсін.

2. Ісшаралар жоспарын іске асыруға жауаптылар:
1) Ісшаралар жоспарының мүлтіксіз және уақытылы 

орындалуын;

2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10
на дейін Ісшаралар жоспарының орындалуы бойынша 
ақпаратты «Қызылорда облысының экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік меке
месіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. «Қызылорда облысының экономика және бюд
жеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
Ісшаралар жоспарының орындалу барысы туралы 
ақпаратты тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
15не дейін «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне 
енеді және жариялауға жатады.

Қызылорда облысының
                 әкімі                                   Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 12 ақпандағы
№1036 қаулысы

2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің 
бірінші кезектегі Іс-қимыл жоспары туралы

8-бет

2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің 
бірінші кезектегі Ісқимыл жоспарының (бұдан әрі  
Ісқимыл жоспары) мақсаттары, басымдықтары және 
міндеттері 2018 жылдың 10 қаңтарындағы «Төртінші 
өнер кәсіптік революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жолдауына, мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламаларға, 2020 жылға дейінгі Қызылорда облысы
ның әлеуметтікэкономикалық даму Стратегиясына, со
нымен қатар, ағымдағы экономикалық жағдайға сәйкес 
айқындалды.

Әлеуметтікэкономикалық дамудың «стратегиялық 
факторы» ретінде кәсіпкерлік қызметті жандандыруға 
қолайлы жағдай жасау мақсатында 2018 жыл жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы болып жарияланады, бұл өз 
кезегінде:

 жаңа жұмыс орындарын құруды;
 салық базасын кеңейтуді;
 қоғамдықсаяси тұрақтылықты сақтауды қамтамасыз 

етеді. 
Бірінші кезектегі Ісқимыл жоспарының негізгі басым

дықтары болып:
«Қазақстан Республикасының индустриалдықинно

ва циялық дамытудың 20152019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы», «Бизнестің жол карта
сы2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы», «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға 
арналған бағдарламасы» және тағы басқа үкіметтік және 
аумақтық бағдарламаларды іске асыру аясында облыс 
кәсіпкерлерінің мемлекеттік қолдау шараларын алуына 
ықпал ету;

оларды көлеңкелі бизнестен шығару арқылы кәсіп
керлердің базалық санын арттыру;

жұмыссыз ретінде жұмыс іздеп жүрген және өзінөзі 
жұмыспен қамтыған азаматтарды нәтижелі жұмыспен 
қамту арқылы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту;

көлік және тұрғын үйкоммуналдық инфрақұрылымды 
модернизациялау (сол жақ жағалауды дамыту және т.б.);

экспорттық өндірістердің дамуына екпін бере отырып, 
экономиканы индустрияландыру;

агроөнеркәсіп кешенін дамыту, оның ішінде ауыл
шаруашылық өнімдерінің экспортын ұлғайту;

бірінші кезектегі тауар бағаларының және комму
налдық қызметтер бағаларының шарықтап кетуінің алдын 
алу;

экономиканы цифрландыру (мемлекеттік қызмет са
пасын арттыру);

адами капиталды дамыту (білім беру, денсаулық 
сақтау, спорт, мәдениет, жастар саясаты, қоғамдық тәртіп, 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы және т. б);

жобалық менеджментті дамыту аясында жобаларды 
жүзеге асыру; 

халықаралық қаржы ұйымдары және мемлекеттік
жекешелік әріптестік арқылы тікелей инвестицияларды 
тарту анықталды.

ШАғЫн жәнЕ орТА бизнЕс

Кәсіпкерлікті әрі қарай дамыту мақсатында:
жұмыссыз және өзінөзі жұмыспен қамтыған аза

маттарды, микро, шағын және орта бизнес субъектілерін 
кәсіпкерлікті дамытуға қатысты мемлекеттік, үкіметтік 
және аумақтық бағдарламаларға тартуды қамтамасыз ету;

2018 жылға жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша 
Аймақтық бірыңғай жол картасын әзірлеп, жүзеге асыру;

мемлекеттік бағдарламалар аясында көзделген шағын 
несиелендіру құралдарын пайдалана отырып, ауыл
дар мен қалаларда кәсіпкерлікті дамыту үшін, әсіресе, 
кәсібін бас тайтындар үшін шағын несие ресурстарының 
қолжетімділігін қамтамасыз ету;

кәсіпкерлікті дамыту бойынша «Атамекен» кәсіпкер
лердің ұлттық палатасымен, «Қызылорда Аймақтық 
Инвес тициялық Орталығы» микроқаржы ұйымы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен, «КазАгро» 
ҰБХ» акционерлік қоғамының қаржы институттарымен 
және басқалай кәсіпкерлікті қолдаудың қаржы институт
тарымен қарымқатынасты жалғастыру; 

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамымен бірлесіп об
лыс әкімдігінің Ситуациялық орталығына «Бизнес үшін 
ашық цифрлық платформа» бағдарламасын (ismet.kz) 
енгізу;

жергілікті тауар өндірушілердің өнімдерін жыл
жыту, инвесторлар мен әріптестер іздеу мақсатында 
Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Ақтөбе облыстарында 
Қызылорда облысының тауар өндірушілерінің Road Show 
(көшпелі таныстырылуын) өткізу;

жастардың және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
кәсіпкерлік бастамаларын қолдауды қамтамасыз ету;

жергілікті атқарушы органдардың, бизнес қауым 
өкілдерінің қатысуымен кәсіпкерлік саласындағы өзекті 
мәселелерді талқылауды ұйымдастыру;

облыс орталығында заманауи форматтағы сауда ны
сандарын құру жұмыстарын ұйымдастыру;

«Байқоңыр» кешенінде туризмді дамыту;
Қызылорда облысының аймақтық туристік брендін 

әзірлеу;
«Батыс ЕуропаБатыс Қытай» автомагистралінің бой

ынан сервистік объектілерін дамытуды жалғастыру;
жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнес үлесін 

14,8 пайызға дейін ұлғайту бойынша шаралар қабылдау;
«Онлайн» режимінде ақпараттық ресурстарға 

қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында кәсіпкерлерге 
арналған «OPEN KASIPKER» чатбот құру.

Бизнес – ортаны жақсарту және ұлғайту үшін:
инженерлік желілерге рұқсат құжаттарын және 

техникалық шарттарды электронды түрде ұсыну бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру;

Қызылорда облысының әлеуметтікэкономикалық, 
қоғамдықсаяси жағдайын ақпараттық сүйемелдеу 
жөніндегі 2018 жылға арналған Медиа жоспарға сәйкес 
қолданыстағы бағдарламалар аясында мемлекеттік 
қолдаудың құралдары мен тетіктері туралы ақпараттық
түсіндіру жұмыстарын кең көлемде ұйымдастыру;

кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы арқылы 
консультациялық және сервистік қызметтер көрсету.

ЕңбЕКпЕн ҚАмТУ жәнЕ 
әЛЕУмЕТТІК ҚорғАУ

Жұмыссыздық деңгейін 4,8 пайыздан асырмау бойын
ша шаралар қабылдау.

Нәтижелі жұмыспен қамтуға азаматтарды тарту үшін 
барынша мүмкіндіктер ұсыну үшін:

кем дегенде 1600 адамға еңбек нарығындағы қажет
тілігі бар мамандықтар бойынша қайта даярлау және қысқа 
мерзімді курстарда кәсіби дағды алуға мүмкіндік ұсыну;

жұмыссыздардың ішінен әлеуметтік жұмыс орында
рына кем дегенде 419 адамды, жастар тәжірибесіне 1212 
және қоғамдық жұмыстарға 6400 адамды бағыттау;

кем дегенде 10 мың тұрақты жаңа жұмыс орындарын 
құруға ықпал жасау;

хабарласқан нысаналы топтардың ішінен тұрақты 
жұмысқа орналасқандар үлесінің 47,1 пайыздан кем бол
мауын қамтамасыз ету;

өңірдегі қажетті мамандықтар бойынша аз қамтылған 
отбасынан шыққан студенттерді оқыту үшін әлеуметтік 
көмек көрсету;

заңнамалармен көзделген барлық әлеуметтік төлем
дердің уақытылы және толыққанды төленуін қамтамасыз 
ету;

әлеуметтік келісімшарт негізінде жаңа форматтағы 
атаулы әлеуметтік көмек алатын еңбекке қабілетті отба
сы мүшелерін жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 
шараларымен қамтамасыз ету;

Қызылорда облысы бойынша 20182019 жылдарға 
арналған «Бейресми жұмыспен қамтылған халықты 
заңдастыру экономикаға және міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесіне тарту» Жол картасының жүзеге асы
рылуын қамтамасыз ету;

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап кәмелетке толған, 
бала кезінен бірінші топтағы мүгедектерді бағып отырған 
атааналар үшін қосымша мемлекеттік жәрдемақының 
енгізілуіне байланысты қажетті жұмыстарды жүргізу;

мемлекеттік сатып алу тапсырысшыларымен тауар 
өндіретін немесе жеткізетін, жұмыс атқаратын, қызмет 
көрсететін мүгедектердің қоғамдық ұйымдарымен 
құрылған мүгедектердің қоғамдық ұйымдарын қолдауға 
қатысты мемлекеттік сатып алу туралы заңнамалардың 
сақталуына мониторингті қамтамасыз ету;

нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету;

жұмыспен қамту орталықтарын трансформациялау 
және «Электрондық еңбек биржасы» интернет ресурсы
на өту;

20182019 жылдарға арналған «Бейресми жұмыспен 
қамтылған халықты заңдастыру бойынша Жол картасы
ның» жүзеге асырылуын;

модернизациялау нәтижесінде қызметкерлер санының 
өзгеруі мүмкін облыстың ірі кәсіпорындарындағы 
қызметкерлерінің ағынын басқару Жол картасының 
жүзеге асырылуын;

Қызылорда облысында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 20172018 жылдарға арналған  Жол картасының 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;

әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік және еңбек қатынас
тарын реттеу бойынша облыстық үшжақты комиссияның 
отырыстарын тоқсанына кемінде 1 реттен өткізу;

облыстағы кәсіпорындарда қызметкерлердің  жаппай 
жұмыстан босатылуына жол бермеу мақсатында, қызмет
керлердің еңбек шарттары мен құқықтарын сақтау 
жөніндегі 2018 жылға жасалған меморандумдардың орын
далуына бақылауды қамтамасыз ету;

мүдделі органдармен бірлесе отырып еңбек заңды
лықтарының бұзылу фактілеріне, әсіресе, облыстың кәсіп
орындары мен ұйымдарында жалақының уақытылы төлен
беуіне жедел әрекет ету;

облыстық кәсіподақ комитетімен бірлесіп облыс 
кәсіпорындарында ұжымдық келісімшарттардың орында
луына мониторинг жүргізуді қамтамасыз ету;

аймақ кәсіпорындарында еңбекті қорғауды жақсарту 
және қауіпсіздікті арттыру бойынша қосымша шаралар 
кешенін әзірлеу.

жұмЫссЫз жәнЕ өзІн-өзІ жұмЫспЕн 
ҚАмТЫғАн АзАмАТТАрДЫ нәТижЕЛІ 

жұмЫспЕн ҚАмТУ АрҚЫЛЫ ШАғЫн жәнЕ 
орТА КәсІпКЕрЛІКТІ ДАмЫТУ

Жұмыссыздар мен өзінөзі жұмыспен қамтыған аза
маттарды кәсіпкерлікке тарту мақсатында: 

салықтық органдарда тіркелмеген өзінөзі жұмыспен 
қамтығандарды рәсімдеу бойынша шаралар атқару;

түрлі жеке кәсіпорындар мен мекемелер басшылары
мен ісшараларды ұйымдастыруды қамтамасыз ету (кезде
сулер, брифингтер, сұхбаттар);  

жас кәсіпкерлер арасында әртүрлі ісшаралар өткізу 
(бизнесстартаптар, конкурстар және тағы басқалар);

20172021 жылдарға арналған Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
аясында шағын несие беруді қамтамасыз ету;

20172021 жылдарға арналған  Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту және «Бизнестің 
жол картасы  2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірың ғай бағдарламалары шеңберінде кәсіпкерлік негіз
дерін оқытуды ұйымдастыру;

«Бизнестің жол картасы  2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде неси
елер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 
арқылы кәсіпкерлердің несие құнын арзандату бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру;

 «Бизнестің жол картасы  2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде несиелерді 
ішінара кепілдендіру арқылы кәсіпкерлердің жобалары 
бойынша жетіспейтін кепілдікті қамтамасыз ету; 

«Қызылорда» өңірлік инвестициялық орталығы 
арқылы несие алуға құжаттарды қабылдау рәсімін элек
тронды жүйеге ауыстыруды қамтамасыз ету;

2017 жылы салық органдарында тіркелген шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің 100 пайыз белсенді қызмет 
жасауын қамтамасыз ету;

нәтижелі жұмыспен қамтуды және  жаппай кәсіп
керлікті дамыту бағдарламасының шағын несиелен діру 
бағыты бойынша жыл аяғына дейін әр аудан/қаладан 
кемінде 50 жобадан ұсынуды қамтамасыз ету;

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіп
керлікті дамыту» бағдарламасының «Бастау бизнес» 
компоненті бойынша әр ауылдық округтің жұмыссыздары 
мен өзінөзі жұмыспен қамтыған азаматтарды оқытуды 
қамтамасыз ету.  

КөЛІК жәнЕ ТұрғЫн үй-КоммУнАЛДЫҚ 
инфрАҚұрЫЛЫмДЫ моДЕрнизАцияЛАУ 

Өмір сүруді қамтамасыз ететін өңір инфрақұрылы
мының сапасын арттыру, азаматтарға қолайлы жағдай жа
сау мақсатында келесі ісшараларды жүзеге асыру қажет:

сумен жабдықтау бойынша
Облыс тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз 

ету мақсатында:
Қызылорда қаласындағы Байсейітова көшесі бойын

дағы ЖелтоқсанАлтынсарин көшесі бұрышынан Тәжі
баев көшесі бойындағы СҚ дейінгі Алтынсарин көшесі 
бойындағы су құбыры желілерін;

Қызылорда қаласындағы ІлиясовҚазыбек би көше
лерінің қиылысындағы СҚ бастап ҚонаевҚыдыров 
көшелері бойындағы СҚ дейінгі Ілиясов, Әуелбеков, Тәжі
баев, Әуезов, Толыбеков көшелері бойында су құбыры 
желілерін;

Қызылорда қаласындағы М.Шоқай көшесі бойындағы 
СҚ бастап Жеңіс көшесі бойындағы СҚ дейінгі Панфи
лов, Қожа Ахмет Яссауи, Бөкейхан көшелері бойындағы 
су құбыры желілерін;

Қызылорда қаласындағы Абай даңғылынан Амангелді 
көшесіне дейінгі Мұратбаев көшесінің бойындағы су 
құбыры желілерін;

Қызылорда қаласындағы Панфилов көшесінен Жақаев 
көшесіне дейінгі Абай даңғылы бойындағы су өткізгішті;

«Арай» ауданындағы Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі 
АКдан Әбдіреев көшесі бойында СҚға дейін Жібек жолы 
көшесі бойындағы су өткізгішті;

Қызылорда қаласындағы Панфилов көшесінен 
Бөкейхан көшесіне дейінгі М.Шоқай көшесі бойындағы су 
өткізгішті; 

Қызылорда қаласындағы «Южный» АКдан Панфилов 
көшесіне дейінгі Абай даңғылы бойындағы су өткізгішті;

Қызылорда қаласындағы  Хон Бен До, Нышан Шәмен
ұлы, Ерімбетов көшелері бойындағы  БКдан бастап №13 
КСС КК дейінгі өздігінен ағатын кәрізді;

көпқабатты тұрғын үйлерді қоса отырып, Әуезов 
көшесінен КК 19 КСС2ге дейін Қазантаев көшесі бойын
дағы өздігінен ағатын кәрізді;

Қызылорда қаласының Байтұрсынов көшесіндегі 
КК1ден № 4 КК96 КСС дейін өздігінен ағатын кәрізді;

 Қызылорда қаласындағы «Сәулет» КСС29дан «Юж
ный» КСС АК6ға дейін екі желі қысымдық кәріз желісін;

Қызылорда қаласындағы Желтоқсан көшесі бойын

дағы №26, Әйтеке би көшесі бойындағы №38, 40 
Байсейітова көшесі бойындағы №96 тұрғын үйлердің 
№4 КК 9, КСС №4 дейінгі өздігінен ағатын кәрізді қайта 
жаңғырту және кеңейту жобаларын жүзеге асыру;

«Жаңақорған ауданы Жаңақорған кентінің  сумен 
жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту» жо
басы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру қажет;

қайта жаңғырту және кеңейту бойынша жұмыстарды 
аяқтау қажет:

Жалағаш ауданы Шәменов елді мекеніндегі сумен 
жабдықтау жүйелерін;

Жалағаш ауданы Мырзабай ахун елді мекенінде сумен 
жабдықтау жүйелерін;

Сырдария ауданының Қалжан ахун елді мекеніндегі 
тұрғын үйлерге су құбырын жеткізу желілерінің құрылы
сы мен қоса отырып қайта жаңғырту және кеңейту бойын
ша жұмыстарын аяқтау.

«Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жаға
лауында ауыз сумен жабдықтау және кәріз суды тысқары 
алып кету, бірінші кезеңінің құрылысы» жобасын жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету.

«Қызылорда қаласының кәріз насостық стансала
рын қайта жаңғырту және модернизациялау, барлығы 23 
бірлік» жобасы бойынша жұмыстарды бастау. 

Арал ауданы Ақбасты,  ТоқабайАбай елді мекендерінің 
ауыз су жүйесінің құрылысының мемлекеттік сараптама
сымен қоса жобасметалық құжаттамасын әзірлеу.

Салынып жатқан «ТалапСырдария» және «Жиделі» 
топтық су құбырларының құрылысына қосымша қаржы 
бөлу мәселесін пысықтау.

Байқоңыр қаласынан  ауыз суды сатып алып отырған 
Төретам, Ақай елді мекендеріне «Байқожа» су құбырын 
жеткізу бойынша жобасының жобасметалық құжаттарын 
әзірлеу мәселесін пысықтау.

Электрмен жабдықтау бойынша
Иесіз электрэнергетика нысандарын коммуналдық 

меншікке беру жұмыстарын жалғастыру.
«Сырдария ауданы Ақжарма елді мекеніндегі элек

трмен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту» жобасын 
аяқтау;

«Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жақ 
жағалауын электрмен жабдықтау (1кезең)» жобасы бой
ынша құрылысмонтаж жұмыстарын аяқтау.

«Қызылорда қаласындағы ҚС35/10 «Комсомол, За
линейная және «Промышленная» қосалқы стансаларын 
қайта жаңғырту» жобасының мемлекеттік сараптамасы
мен қоса жобасметалық құжатын әзірлеу;

«Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10 кВ «ҚСЗ» және 
«Силикатная» қосалқы стансаларын қайта жаңғырту» 
жобасының мемлекеттік сараптамасымен қоса жоба
сметалық құжатын әзірлеу.

жылумен жабдықтау бойынша
Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде Көлдейбекұлы 

көшесі №92А мекенжайында орналасқан перзентханаға 
қазандық құрылысын салу жұмыстарын бастау.

 «Арал қаласындағы №2 облыстық арнайы санаторлық 
мектепинтернатының жылу қазандығын газ отынына ау
ыстыру» жобасының;

«Арал қаласындағы индустриалдытехникалық кол
ледж дің жылу қазандығын газға ауыстыру» жобасының;

«Шиелі кентіндегі №3 облыстық балалар оңалту 
орталығындағы бу қазандығын газ отынына ауыстыру» 
жобасының;

«Шиелі ауданындағы индустриалдыаграрлы колледж
дің жылу қазандығын газға ауыстыру» жобасының;

Жаңақорған аграрлытехникалық колледждің жылу 
қазандығын газға ауыстыру» жобасының;

Қызылорда қаласы Хон Бен До 45 А көшесі 
бойындағы арнайы медициналық жабдықтау базасының 
жылу қазандығын газдандыру және қайта жаңғырту» 
жобасының мемлекеттік сараптамасымен қоса жоба
сметалық құжатын әзірлеу.

Қызылорда қаласындағы ЖТ35 бастап №222 орта 
мектепке дейінгі және С. Торайғыров көшесі  №80 А 
тұрғын үйіне дейінгі кварталішілік жылу желілерін қайта 
жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы ЖК49А бастап И. Панфи
лов көшесі бойындағы №31 А тері аурулары ауруханасы
на дейін магистральды жылу желілерін қайта жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы ЖСС бастап ЖК3 дейінгі 
магистральды жылу желілерін қайта жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы №51жылу  камерасынан 
№49Ажылу камерасына дейінгі магистральды жылу 
желілерін қайта жаңғыртуды;

Қызылорда қаласы Жақаев көшесіндегі №41жылу ка
мерасынан №43жылу камерасына дейінгі магистральды 
жылу желілерін қайта жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы №1 жылу камерасынан Ти
тов кентіндегі №1,2,3,4,5,6,7 тұрғын үйлеріне және №173 
орта мектепке дейінгі кварталішілік жылу жүйесін қайта 
жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы Киняев 2 көшесіндегі ЖТ 34
тен ЖТ37ге дейінгі магистральды жылу жүйесін қайта 
жаңғыртуды;

Қызылорда қаласындағы Есенов көшесі бойындағы 
№2 (№2 АСС) айдау сорғы стансасын  қайта жаңғыртуды;

Жаңақорған кентіндегі Жаңақорған аудандық орталық 
ауруханасы қазандығын газ қазандығына қайта жабдықтау 
бойынша қайта жаңғыртуды;

Шиелі ауданы Шиелі кенті Көкшоқы шағын ауда
нындағы Палымбетов көшесінің №8  бойында меди
циналықсанитарлық бөлімі қазандығын қайта жаң
ғыртуды;

Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі Қ.Жайлыбаев көшесі 
№58 бойындағы қазандықты қайта жабдықтау және қайта 
жаңғыртуды жүзеге асыру.

Газдандыру бойынша
Қармақшы ауданының Жосалы кентінде автоматтан

дырылған газ тарату станциясын орнатумен қоса «Бейнеу
Шымкент» магистральды газ құбырынан бұрма газ құбы
рының құрылысын аяқтау;

Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол 
жағалауында газ тарату желілерін салу (1 кезек  бас газ 
реттегіш пункті – 2 орнатумен автоматтандырылған газ 
 тарату станциясы 1ден 1,2 МПа жоғары қысымды тар
тылатын газ құбыры) жобасы бойынша жұмысты аяқтау.

«Тереңөзек кентінде автоматтандырылған газ 
 тарату стансасын орнатумен қоса «БейнеуШымкент» 
магистральды газ құбырынан бұрмагаз құбырының 
құрылысы» жобасы бойынша жұмысты бастау.

«ТереңөзекАГРСтен Жалағаш БГРПна дейін 1,2 
МПа жоғары қысымды газ құбырыбұрмасының және 
Жалағаш кентінде газ жеткізу құбырларының квартал
ішілік желілерінің құрылысы» жобасының мемлекеттік са
раптамасымен қоса жобасметалық құжатын әзірлеу.

Тұрғын үй құрылысы бойынша
Қызылорда облысының халқын колжетімді баспа

намен қамтамасыз ету бойынша 20182020 жылдарға 
арналған «Орда» Жол картасының іске асырылуын қам
тамасыз ету;

барлық көздер есебінен кем дегенде 576 мың шаршы 
метр тұрғын үйлерді пайдалануға беруді қамтамасыз ету;

халықты колжетімді баспанамен қамтамасыз ету мақ
сатында «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
акционерлік қоғамы, «Байтерек Development»  акцио
нерлік қоғамы,  «СамұрықҚазына» Ұлттық Әлауқат 

Қоры»  акционерлік қоғамы желісі бойынша Қызылорда 
қала сында тұрғын үй құрылысын жалғастыру;

облыс және аудандар орталықтарында инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы бойынша 
жұмыстарды жалғастыру;

«Нұрлы жер» бағдарламасы параметрлеріне сәйкес са
тып алу мүмкіндігінсіз жалға берілетін жалдамалы тұрғын 
үйлер құрылысының жобасметалық құжатын әзірлеу;

қала құрылысының нормаларының сақталуына,  
курорт тық аймақтардың аумағында ретсіз құрылысқа жол 
бер меуге тиісінше бақылауды қамтамасыз ету;

Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жаға
лауында салынып жатқан  тұрғын үйлердің, әлеуметтік 
нысандардың және инфрақұрылымдардың құрылысына 
заманауи материалдарды қолдануына, интеллектуалдық 
басқару жүйелерімен жабдықталуына ықпал жасау және 
ғимараттардың сапасына, экологиялық тазалығына, энер
гиялық тиімділігіне бақылауқадағалау шараларын жүзеге 
асыру.

  
Көлік бойынша

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық 
және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының 
үлесін 63,5 пайызға жеткізу;

автомобиль жолдарын жөндеуге және салуға  рес
публикалық бюджеттен мақсатты трансферттерді ұлғайту 
мақсатында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрлігімен жұмыс жүргізу;

Шиелі ауданындағы «Ботабай елді мекеніне кіре
беріс» облыстық маңыздағы автомобиль жолын күрделі 
жөндеуді аяқтау  (28,5 шақырым);

Жаңақорған ауданындағы «СамараШымкентЖаңа
қорғанТүгіскенКелінтөбе» облыстық маңыздағы авто

мобиль жолын күрделі жөндеуді аяқтау (13,4 шақырым);
Шиелі ауданындағы «ШиеліҚарғалыБайкенже

Жаңа  қорған» облыстық маңыздағы автомобиль жолын 
күр делі жөндеуді аяқтау (2535 шақырым);

«Қызылжар елді мекеніне кіреберіс» аудандық 
маңыздағы автомобиль жолын күрделі жөндеуді аяқтау  (7 
шақырым);

Қазалы ауданындағы «ӨркендеуЖанкент елді 
мекеніне кіре беріс» аудандық маңыздағы автожолын 
күрделі жөндеуді аяқтау (5,65 шақырым);

Арал ауданындағы «СамараШымкентҚамыстыбас
АманөткелБөген» облыстық маңыздағы автомобиль жо
лын орташа жөндеуді аяқтау (4268 шақырым); 

Арал ауданындағы «Аманөткел елді мекеніне кіре
беріс» аудандық маңыздағы автомобиль жолын орташа 
жөндеуді аяқтау  (2,1 шақырым);

Арал ауданындағы «ҚызылжарВодокачка» аудандық 
маңыздағы автомобиль жолының құрылысын аяқтау (10 
шақырым). 

Жаңақорған ауданындағы «СамараШымкентШал
қия» аудандық маңыздағы автомобиль жолын күрделі 
жөндеуді жалғастыру (11 шақырым); 

Арал ауданындағы «АралАэропортЖалағаш» ав
томобиль жолын реконструкциялауды жалғастыру  (64 
шақырым); 

Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол 
жағалауындағы қозғалысы реттелетін жалпы қалалық 
маңызы бар магистральды көше жолдарын Мұратбаев 
көшесі бойындағы бұрыннан бар көпірден «Батыс Еуропа
Батыс Қытай» автотрассасына дейін салуды жалғастыру; 

Қазалы ауданының «ҚазалыҚоларық Бекарыстан би
Жаңақұрылыс» автомобиль жолының 33 шақыры мындағы 
«Әлсейіт» учаскесіндегі Сырдария өзені арқылы өтетін 
көпір өткелін салуды жалғастыру.

Қармақшы ауданындағы «СамараШымкентТөре бай 
би» аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа 
жөндеу жүргізу (23,044 шақырым);

Қармақшы ауданындағы «СамараШымкентИіркөл»  
аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа жөндеу 
жүргізу (5,136 шақырым);

Қармақшы ауданындағы «СамараШымкентТөретам»  
аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа жөндеу 
жүргізу (2,235 шақырым);

Қармақшы ауданындағы «СамараШымкентЖаңа
жол»  аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа 
жөндеу жүргізу (6,771 шақырым);

Жаңақорған ауданындағы «СамараШымкентБірлік» 
аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа жөндеу 
жүргізу (3 шақырым);

Жаңақорған ауданындағы «Келінтөбе айналма жол»  
аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа жөндеу 
жүргізу (3,57 шақырым);

Жаңақорған ауданындағы «Кейден ауылына кіре
беріс» аудандық маңызы бар автомобиль жолына орташа 
жөндеу жүргізу (7 шақырым);

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінің көшелеріне  
күрделі жөндеу жүргізу;

Қазалы ауданындағы «ҚазалыҚожабақыБозкөл
Кәукей» аудандық маңызы бар  автомобиль жолына 
күрделі жөндеу жүргізу (4576 шақырым);

Сырдария ауданындағы «ҚызылордаҚоғалыкөл
Шіркейлі» жергілікті маңыздағы  автомобиль жолының 
33,9 шақырымында орналасқан  автомобиль  көпіріне  
күрделі жөндеу жүргізу;

Сырдария ауданындағы «ҚызылордаҚоғалыкөл
Шіркейлі» жергілікті маңыздағы  автомобиль жолының 
39,3 шақырымында орналасқан  автомобиль  көпіріне  
күрделі жөндеу жүргізу;

Шиелі ауданындағы «СамараШымкент» автомобиль 
жолының учаскесіне күрделі жөндеу жүргізу (1942200 
шақырым);

«Қорқыт Ата» әуежайы арқылы жаңа халықаралық 
және республикааралық ұшақ сапарларын ашу бойынша 
жұмыстар жүргізу;

қалаішілік маршруттарға арналған электрондық билет 
жүйесін енгізу бойынша жұмыстарды жүргізу.

ЭКспорТТЫҚ өнДІрІсТЕрДІң ДАмУЫнА 
ЕКпІн бЕрЕ оТЫрЫп ЭКономиКАнЫ 

инДУсТрияЛАнДЫрУ

Өңір экономикасы құрылымын өзгертуге бағытталған 
маңызды міндетбәсекеге қабілетті экспорттық өндіріс
терді дамыта отырып өңдеу секторының озық өсімін 
қамтамасыз ету.

2018 жылы: 
шикізаттық емес экспорт көлемінің өсімін 2017 жыл 

деңгейіне 116,7 пайыздан кем болмауын қамтамасыз ету;
Индустрияландыру картасына енген барлық жүзеге 

асырылған жобалардың «жобалық қуаттылығына» шығу 
бойынша шаралар қабылдау;

экспортқа және жаңа технологияларды енгізуге 
бағытталған жаңа инвестициялық жобаларды кәсіпкерлікті 
қолдау және Индустрияландыру карталарына енгізу бой
ынша жұмыстарды жүргізу;

жұмыс жасап тұрған индустриялық аймақтарда 
кемінде бір жаңа жобаны орналастыру бойынша жұмыс 
жүргізу;

 2018 жылы жоспарланған 5 жобаның іске қосылуын 
қамтамасыз ету (шыны, молибден, цемент зауыттары, жы
лыжай және көкөніс қоймасы);

қуаттылығы жылына 1500 тонна құс етін өндіретін 
құс фабрикасының құрылысын жалғастыру бойынша 
жұмыстарды жүргізу;

планшет, смартфон және күн панелдеріне арналған аса 
жұқа шыны өнімдерін шығару зауытының құрылысы жо
басын іске асыру мәселесін пысықтауды бастау;

«Қуаттылығы жылына 300 мың тонна кальций
лендірілген сода өндіретін зауытының құрылысы» «Арал 
сода» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобасы бой
ынша құрылысты бастау;

«Шалқия» кен орнындағы таукен байыту комби
на тының және газтурбиналық электр станциясының 
құрылысын бастау;

өңірлік инновациялар офисінің қызметін жандандыру;
«ЭКСПО2017» ұсынылған технологияларды енгізу 

бойынша Жол картасын іске асыру;
Қызылорда облысына инвестиция тарту бойынша 

Кеңес отырысын тоқсан сайын өткізу;

басымды салаларда  инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыратын кәсіпорындарға заңнамалармен көзделген 
инвестициялық преференциялар мен басқа да өнеркәсіптік 
жеңілдіктерді алуға ықпал ету;

жобалық басқаруға инвестиция тарту бағыты  бойын
ша бастамаларды іске асыруды  қамтамасыз ету;

өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған 
инвестиция көлемін 109,8 пайыздық деңгейге жетуін 
қамтамасыз ету;

кең таралған пайдалы қазбаларға Қазақстан Респу
бликасы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдала
ну» кодексі қолданысқа енгізілгенге дейін жер қойнауын 
пайдалануға құқық беру бойынша тендер негізінде кон
курс өткізу;

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану» 
жаңа Кодексін түсіндіру бойынша  тиісті мемлекеттік 
органдардың, Кәсіпкерлер Палатасының және жер 
қойнауын пайдаланушылардың қатысуымен «дөңгелек 
үстел» өткізу;

әлеуетті шетелдік инвесторлармен байланыс орнату 
мақсатында  шет елдерге барып және шетелдік инвестор
ларды өңірге шақырып роудшоу ісшараларын өткізу.

2018 жылы Талдықорған қаласында «KAZAKH 
INVEST» ҰК» акционерлік қоғамының ұйымдастыруымен 
өтетін «Юг» аймақтық инвестициялық форумына қатысу;

Қазақстан тауарларының шетел нарығына өтуіне сау
да тосқауылдарын жою мақсатында экспорт саясаты бой
ынша Кеңес жұмысын қамтамасыз ету.

АГроөнЕрКәсІп КЕШЕнІн ДАмЫТУ, онЫң 
ІШІнДЕ АУЫЛШАрУАШЫЛЫҚ өнІмДЕрІнІң 

ЭКспорТЫн ұЛғАйТУ

Ауыл шаруашылығында негізгі басымдықтар ауыл 
шаруашылығы өндірісін әртараптандыра отырып азық
түлік тауарларын өңдеу және оның экспортын ұлғайту 
 болып табылады. 

Ол үшін 2018 жылы:
ауылшаруашылық өнімін өңдеу бойынша кәсіп

орындардың жүктемесін қамтамасыз ету бойынша;
экспортталатын агроөнеркәсіп кешені тауарларының 

түрін, әсіресе өңдеу кәсіпорындарының өнімдерін арттыру 
бойынша (күріш, балық, ет, бақша, көкөніс);

мүйізді ірі қара малын өсіретін шаруашылықтарды да
мыту бойынша;

сұранысқа ие экспортқа бағытталған күріш сорттарын 
өндіру  бойынша шаралар қабылдау;

Жаңақорған ауданында тамшылатып суару әдісімен 
томат өсіру жобасын жүзеге асыру бойынша жұмысты 
жалғастыру;

өндірістік негізде суды үнемдеу технологияларын пай
далану арқылы көкөніс және бақша дақылдарын өсіруді 
ұйымдастыру;

жыл сайын ауыл шаруашылығы өнімдері экспорты
ның өсімін кем дегенде 10 пайызға қамтамасыз ету;

ауыл шаруашылығының негізгі капиталға салынған 
инвестиция көлемін 2017 жыл деңгейінен 1,5 пайызға 
өсуін қамтамасыз ету; 

ауыл шаруашылығы техникалары паркін жаңалауды 
жалғастыру;

кем дегенде 200 жеке қосалқы шаруашылықтың 
бірігуімен 12 ауыл шаруашылығы өндірістік коопера
тивтерін құру.

Басымды дақылдарды;
тыңайтқыш және гербицидтердің құнын арзандату; 
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне су жеткізу 

қызметі құнын; 
асылтұқымды мал шаруашылығын дамыту;
мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапа

сын арттыруды субсидиялауды жалғастыру;
егісті әртараптандыру мақсатында майлы және мал 

азығы дақылдарының егіс көлемін көбейтуге ықпал жасау; 
ауыл шаруашылығының жалпы өнімі өндірісінің 

өсімін 2017 жылға қарағанда 2,1 пайыздан төмен болма
уын қамтамасыз ету;

осыған дейін құрылған кооперативтердің жұмысын 
арттыру, өндірілетін өнімдер көлемін екі есе арттырып, 
ішкі нарыққа делдалсыз сатуды ұйымдастыру;

саланың еңбек өнімділігін 2,9 пайызға өсуін қам
тамасыз ету;

«2020 жылға дейін агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
Агрокартасын» жүзеге асырудың ісшаралар жоспарын 
әзірлеу;

өңірдің агроөнеркәсіп кешенінде өндірілген өнімдерді 
«Қазақстанда жасалған» маркасымен сату үшін «Агробиз
нес» сайтын іске қосу;

Елді мекендерді аяқ сумен қамтамасыз ету мақсатында 
су шаруашылығы нысандарын тазалау және жөндеу 
жұмыстарын жалғастыру;

балық шаруашылығын дамыту үшін мелиоративтік 
жұмыстарды жүргізу; 

Арал теңізінің құрғаған ұлтанына фито орман 
мелиоративтік жұмыстарын жүргізу;

экспорт өнімін арттыру мақсатында балық өнімін 
терең өңдеуді арттыру;

мақсатты пайдаланылмайтын немесе заңнаманы 
бұза отырып пайдаланылатын барлық ауылшаруашылық 
жерлерді алып қоюды қамтамасыз ету;

2019 жылдың соңына дейін мақсатты пайдаланылмаған 
немесе заңнаманы бұза отырып пайдаланылған жерлерді 
ауылшаруашылық айналымына енгізуді қамтамасыз ету;

пайдаланылмаған 80 мың га ауылшаруашылық жер
лерін айналымға енгізу бойынша шаралар қабылдау.

бІрІнШІ КЕзЕКТЕГІ ТАУАр бАғАЛАрЫнЫң 
жәнЕ КоммУнАЛДЫҚ ҚЫзмЕТТЕр 

бАғАЛАрЫнЫң ШАрЫҚТАп КЕТУІнІң 
АЛДЫн АЛУ

Бағалардың негізсіз өсуін болдырмау мақсатында:
заңдылықпен көзделген барлық шараларды пайдалана 

отырып әлеуметтік  маңызы бар азықтүлік тауарлардың, 
азықтүлік емес тауарлардың, жанаржағармайдың баға
сына күнделікті мониторинг жүргізу және бағаның негізсіз 
өсуіне тосқауыл қою;

әлеуметтік дүкендер желісін кеңейту бойынша шара
лар қабылдау;

әлеуметтік маңыздағы азықтүлік тауарларына бағаны 
тұрақтандыру бойынша шараларға қатысатын  сауда 
субъектілерін қаржыландыру механизмін қолдануды жал
ғастыру;

азықтүлік тауарларының тұрақтандыру қорын 
қалыптастыруды және олардың әлеуметтік дүкендері мен 
басқа да сауда орындары арқылы сатылуын жалғастыру;

табиғи монополиялар субъектілері тарифтерінің 
негізсіз өсуіне жол бермеу, коммуналды қызметтерге 
тарифтерді көтеруді белгіленген инфляция коридоры 
шеңберінде жүргізу.

ЭКономиКАнЫ цифрЛАнДЫрУ

Цифрлы технологияларды дамыту, мемлекеттік 
қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін  қамтамасыз ету 
мақсатында:

электронды қызметтердің үлесін 30 пайызға дейін 
ұлғайту бойынша жұмыстарды күшейтуді қамтамасыз ету;

тұрғындардың компьютерлік сауаттылық деңгейін 76 
пайызға дейін арттыруды қамтамасыз ету;

«Смарт сити» тұжырымдамасы аясында «Ақылды 
басқару» бағыты бойынша «Бизнес үшін контакт 
орталығын» құруды қамтамасыз ету;

«Смарт сити» тұжырымдамасы аясында «Ақылды 
басқару» бағытының функционалының деңгейін кем де
генде 72 пайыз арттыруды қамтамасыз ету;

Ситуациялық орталықтың ақпараттықталдамалық 
жүйесінің талдамалық кіші жүйелері үшін «Power BI ма
шиналы оқыту» технологиясын қолдануды кеңейтуді 
қамтамасыз ету;

Қызылорда қаласындағы кем дегенде 70 мың тұрғынға 
коммуналдық қызметтердің бірыңғай тізілімінің құрылуын 
қамтамасыз ету;

«Смарт Сити» тұжырымдамасы аясында «Денсаулық 
сақтау» бағыты бойынша қолданыстағы «Көмек», 
«КМИС» және «Жетісу» ақпараттық жүйелерін біріктіруді 
аяқтау және тұжырымдама функционалының деңгейін кем 
дегенде 90 пайыз арттыруды қамтамасыз ету;

«Смарт сити» тұжырымдамасы аясында «Білім беру» 
бағыты бойынша  функционалының деңгейін кем дегенде 
70 пайыз арттыруды қамтамасыз ету;

денсаулық сақтау саласында цифрландырудың арнайы 
Жол картасын әзірлеуді қамтамасыз ету;

ақпараттық жүйелерді біріктіру, цифрлы мобильді 
құрылғыларды пайдалану, денсаулықтың электронды 
төлқұжатын енгізу, «қағазсыз ауруханаға» өту бойынша 
жұмыстарды жандандыру; 

өңірдегі барлық профилактикалық ұйымдардағы 
медициналық ақпараттық жүйелердің жұмыс жасауын 
қамтамасыз ету;
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бағдар

2018 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің 
бірінші кезектегі іс-Қимыл жоспары

бюджет

Әлеуметтік сала

агробизнесті жүргізу үшін қажетті қызмет, жұмыс, 
 тауар берушілердің 50 пайызын, ауыл шаруашылығы  тауар 
өндірушілерін кем дегенде 30 пайызын электрондық сауда 
жүйесіне тарту, «Агробиржа» жобасы аясында облыстың 
экспорттық әлеуетін 10 пайызға арттыруды;

жабық грунттағы әдеттегі суаруға қарағанда су пайда-
лануды 3 есеге төмендету, сонымен қатар «Алаңы 2 га бо-
латын өнеркәсіптік жылыжай құрылысы» жобасы арқылы 
органикалық және минералдық тыңайтқыштарды пай-
далануды (автоматтандырылған компьютерлік басқару 
негізінде);

GPS-навигатор/жылқыларға мойын жіп орнату арқылы 
мал ұрлауды 30 пайызға дейін төмендететін жылқылардың 
жайылымын анықтайтын, мал ұрлануы туралы ақпаратты 
фермердің мобильдік байланысына жіберуді;

оқушыларды электронды күнделікпен толық қамтуды;
«Телетравма GPS-санитарлық автокөлік мониторингі» 

жобасы арқылы GPS-мониторингке санитарлық автокө-
ліктерді толық қосуды;

патронажды медбикелер үшін «Патронажды мед-
бикелер» және «Балаларға ерте бастан күтім» мобильді 
қосымшаларын Қызылорда қаласында 100 мың халықты 
қамтитын 2 емханаға енгізуді;

өнеркәсіп кәсіпорындарының және жер қойнауын 
пайдаланушылардың өндіріс барысында цифрлық тех-
нологияларды ендіру бойынша тиісті жұмыстарды 
жүргізудің және қолданудың мониторингін жүргізуді 
қамтамасыз ету;

мемлекеттік сатып алуларды жүргізу кезінде бұзушы-
лықтарды болдырмау мақсатында мемлекеттік сатып алу 
бұзушылықтарының Тізілімін кеңінен пайдалану;

бюджеттік бағдарлама әкімшілері жариялайтын мем-
ле кеттік сатып алуларға тұрақты мониторинг жүргізу. 

АймАқтық дАму

Аймақтық дамудың басымдықтары - облыс орталығы 
- Қызылорда қаласы және Байқоңыр қаласы, сондай-ақ, 
тіректі елді мекендер болып қала береді.

Экономика салаларын дамыту үшін Арал ауданын 
дамытудың  Жол картасын жүзеге асыруды жалғастыру.

Байқоңыр қаласын ұзақмерзімді дамыту бағдарламасы 
шеңберінде:

Байқоңыр қаласында көпқабатты тұрғын үй құры-
лыстарын салу бойынша жұмыстарды жалғастыру;

Байқоңыр қаласындағы сумен жабдықтау, су бұру 
және газдандыру жүйелеріне жаңғыртуды жүргізу.

2020 жылға дейінгі Қызылорда облысының әлеуметтік-
экономикалық даму Стратегиясын өзектендіру;

2018 жылға арналған  Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі мен облыс әкімдігі арасындағы Мемо-
рандумның мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету;

2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысының 
даму бағдарламасының негізгі индикаторларының орын-
далуының тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.   

Тіректі елді мекендерді дамыту мақсатында:
Шиелі ауданының Еңбекші, Қазалы ауданының 

Жанқожа батыр, Жалағаш ауданының Мәдениет және 
Сырдария ауданының Ақжарма елді мекендеріндегі 4 
спорттық кешендердің құрылысын аяқтау; 

Арал ауданының Сексеуіл және Қармақшы ауданының 
Төретам кенттеріндегі, Жаңақорған ауданының Түгіскен 
елді мекеніндегі 3 дене шынықтыру-сауықтыру кешен-
дерінің құрылысын аяқтау; 

Жалағаш ауданының Мәдениет және Шиелі ауданы-
ның Еңбекші елді мекендеріндегі 90 орындық 2 бала-
бақшаның құрылысын аяқтау;

Жаңақорған ауданының Түгіскен елді мекеніндегі 
300 орындық мектептің және 140 орындық балабақшаның 
құрылысын аяқтау;

Арал ауданы Арал қаласындағы мемлекеттік орган-
дардың әкімшілік ғимаратының құрылысын бастау;

Қызылорда қаласындағы қазақ Орталық атқарушы 
комитетінің әкімшілік ғимаратының құрылысын бастау. 

АдАми кАпитАлды дАмыту

Білім беру бойынша
Нысаналы басымдық ретінде білім беру жүйесін одан 

әрі жетілдіру болып табылады, әсіресе өзіндік білім алу 
дағдысын дамыту, мектепке дейінгі білімдегі балалардың 
әлеуметтік дамуын дамыту және педагогтарды оқыту, 
олардың біліктілігін арттыру.

Осыған орай:
4 балабақшаның, оның ішінде Қармақшы ауданының 

Иіркөл елді мекеніндегі №12 «Самал» және Төребай би 
елді мекеніндегі №15 «Ақ көгершін» 50 орындық 2 бала-
бақшаның, Қызылорда қаласының Тасбөгет кентіндегі 
140 орындық балабақшаның, Шиелі ауданының Тартоғай 
елді мекеніндегі 90 орындық балабақшаның құрылысын 
аяқтау;

6 мектептің құрылысын аяқтау, оның ішінде  Арал 
ауданы Арал қаласының Сәдібекова көшесіндегі №23 
«Б»,  Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Қорқыт ата көшесі 
бойындағы №13 «В» учаскесіндегі, Жаңақорған  ауданы 
Жаңа қорған кентіндегі, Қармақшы ауданы Жосалы 
кентіндегі №183 300 орындық 4 мектептің құрылысы, 
Жаңақорған ауданының Қожамберді елді мекеніндегі 200 
орындық №162 мектеп және Аққұм елді мекеніндегі 100 
орындық мектеп;

Шиелі ауданы Шиелі кентінде №45 Ақорда мектеп-
гимназиясының қосымша корпусының құрылысын аяқтау;

Қармақшы ауданындағы жаз-қыс мезгілдерінде бала-
лар демалысына арналған лагерь құрылысын аяқтау;

Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесі бойында 
№2 тұрғын кварталында 600 орындық мектеп құрылысын 
бастау;

қатысушылардың ақпараттық біліктілігін  дамыту 
мақсатында «Ақпараттық Қазақстан» мемлекеттік бағ-
дар ламасы аясында кеңжолақты интернетті енгізуді, 
мектептерді видео жабдықтармен қамтамасыз ету 
бағытындағы жұмыстарды жалғастыру, «Smart city» 
тұжырымдамасына сәйкес білім беру функциясы және 
технологиялар арасында өзара байланысты қолдануды 
жалғастыру;

«Roboto Fest-2018» балалар фестивалін өткізуді, 46 
инновациялық мектептерге «3D» кабинеттерін алу, «IT 
мектеп-лицейін» құруды жалғастыру;

орта мектептер, жоғары оқу орындары мен кол-
ледждердегі үздік мұғалімдерінің видеосабақ және видео-
лекцияларын ғаламтор желісіне орналастыру жұмыстарын 
жалғастыру;

2019 жылдан бастап 10-11 сыныптарда кезең-кезеңімен 
ағылшын тілі пәніне көшу жұмыстарын жалғастыру;

білім берудің барлық деңгейінде математика және жа-
ратылыстану ғылымының сапасын күшейту бойынша іс-
шараларды өткізу;

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өскелең 
ұрпақты патриотизмге тәрбелейтін және қоғамдық сана-
сын қалыптастыруға ықпал ететін іс-шаралар өткізу, олар-
ды 2018 жылға өңірлік жоспарға қосу;

мектепке дейінгі білім беруде өздігінен оқуды 
және әлеуметтік дағдыны жетілдіретін балалардың ерте 
жетілуіндегі бірыңғай стандарттарды енгізу бойынша 
ұсыныстар енгізу;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министр-
лігіне категориялардың ара жігін ұлғайта отырып мұғалім-
дердің еңбек ақысын 30-дан 50 пайызға дейін арттыратын 
ұлттық біліктілік тестісі негізінде біліктілігінің деңгейін 
ескеретін мұғалімдер үшін педагогикалық шеберлігі кате-
гориясына жаңа кесте енгізу бойынша ұсыныс енгізу; 

оқушылар үйінің базасында барлық қажетті  инфра-
құрылымы бар балалар технопарк желісін және бизнес-
инкубаторлар құру жөнінде ұсыныстар енгізу;

халықаралық талаптарды және цифрлық дағдыларды 
ескере отырып және жұмыс берушілерді тарта оты-
рып техникалық және кәсіптік білім берудегі білім беру 
бағдарламаларын жаңарту бойынша ұсыныс енгізу, 
«Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» 
бағдарламасы бойынша жұмыстарды жалғастыру.

денсаулық сақтау бойынша
Облыс азаматтарының денсаулығын одан әрі жақсарту 

мақсатында:
Арал ауданының Арал қаласындағы 150 төсекке 

арналған орталық аудандық аурухана құрылысын аяқтау;
Шиелі ауданы Шиелі кентінде 150 төсекке арналған 

орталық аудандық аурухана құрылысын жалғастыру;
Қызылорда қаласындағы Облыстық  перинаталды 

орталығы перзентханасы мен облыстық медицина орта-
лығының ғимаратын күрделі жөндеуді жалғастыру;

облыстық медициналық орталығы филиалы базасын-
да  алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуді 
ұйымдастыратын Байқоңыр қаласында ұйым ашу;

7 фельдшерлік акушерлік пунктін сатып алуды 
қамтамасыз ету, оның ішінде Арал ауданы Жаңақұрылыс 
елді мекенінде – 1, Шиелі ауданы Ботабай елді мекенінде 
– 1, Қармақшы ауданы Қармақшы және Қуаңдария елді 
мекендерінде – 2, Жаңақорған ауданы Нәлібаев және 
Қожам берді елді мекендерінде – 2, Жалағаш ауданы 
Қаракеткен елді мекенінде – 1;

8 медициналық пункттер сатып алуды қамтамасыз ету, 
оның ішінде Арал ауданы Қосаман, Шөмішкөл, Сазды, 
Ақбай, Тастақ елді мекендерінде – 5, Жаңақорған ауданы 
Талап стансасында және Қандықұдық елді мекенінде  – 2, 
Қызылорда қаласында Досан елді мекенінде – 1;

15 емдік амбулатория құрылысын бастау;
облыстың денсаулық сақтау ұйымдарын санитарлық 

және мамандандырылған автокөліктермен, медициналық 
құрал-жабдықтармен жабдықтау;

аналар өлім-жітімі нысаналы көрсеткішін 2 
пайызға, сәби өлім-жітімін 2 пайызға, қан айналымы 
 жүйе сі ауруларының көрсеткішін 3,7 пайызға, тубер-
кулез ауруы ның көрсеткішін  2,5 пайызға және қатерлі 
ісік ауруларының көрсеткішін 0,1 пайызға төмендетуді 
қамтамасыз ету;

барлық факторлар бойынша өлім-жітімнің төмендеуі 
арқылы өмір сүру ұзақтығын 72,2 жасқа дейін арттыруды 
қамтамасыз ету;

кем дегенде 600 дәрігердің біліктілігін арттыру, 
бастапқы мамандандыру үшін – кемінде 100 дәрігердің 
және кем дегенде 1800 орта буын медицина қызметкерлері 
біліктілігін арттыру; 

сұранысқа ие мамандарды даярлау үшін  Оңтүстік 
Корея мен Ресей Федерациясының Қазан қаласына оқуға 
жолдама беруді қамтамасыз ету;

Қызылорда облысындағы Республикалық  балаларды 
оңалту орталығының филиалы «Талсуат» оңалту орта-
лығының төсек орнын 10 төсекке кеңейтуді қамтамасыз 
ету;

қан айналымы жүйесі ауруларының алдын алу жөнін-
дегі облыстық бағдарламаның бекітілуін қамтамасыз ету;

Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол 
жағалауында онкологиялық бөлімшесі және бір ауысымда 
100 келушіге арналған емханасы бар 300 төсекке арналған 
көпсалалы аурухананың құрылысын және Жалағаш 
ауданының Жалағаш кентіндегі 100 төсекке арналған 
аудан дық аурухана құрылысын қаржыландыру мәселесін 
Денсаулық сақтау министрлігімен пысықтау.

Спорт бойынша
Аймақтың барлық елді мекендерінде дене шынық -

тырумен жаппай айналысуға жалпыға бірдей қолже-
тімділікті қамтамасыз ету басты басымдылық болып 
анықталды. 

Осыған орай, халықты дене шынықтыру және спорт-
пен жүйелі түрде айналысумен қамтуды 28 пайызға дейін 
жеткізу;

балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде, дене 
шынықтырудың спорт клубтарында дене шынықтыру 
және спортпен айналысатын 7-18 жастағы балалар мен 
жасөспірімдерді жалпы балалар мен жасөспірімдер саны-
нан қамтуды 14 пайызға дейін жеткізу;

Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі №1 мекен-
жайындағы орталық стадионды қайта жаңғырту бойынша 
жұмыстарды бастау.

мәдениет бойынша 
 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы міндеттерінің бірі 

мәдени мұра сақтау және насихаттау.
Осыған орай, Жанкент, Сортөбе, Сығанақ, Бәбіш 

мола, Қыш қала қалашықтарына археологиялық қазба 
жұмыстарын жалғастыру;

Сырдария ауданындағы Қалжан ахун мешіт медресе-
сіне қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу;

Жаңақорған ауданындағы Сығанақ қалашығына 
қоршау жұмыстарын жүргізу;

Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған 
«Жырым сенсің, Қызылорда!» атты республикалық 
ақындар айтысын ұйымдастыру;

Композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
К.Дүйсекеев атындағы «Туған жер» атты республикалық 
әншілер конкурсын ұйымдастыру;

әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
кері Б.Шөкенов атындағы «Отан Ана» атты республикалық 
жас орындаушылар конкурсын ұйымдастыру және 
Қызылорда қаласында ескерткішін орнату;

Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған 
«Қорқыт. Қобыз» республикалық қобызшылар конкурсын 
ұйымдастыру;

КСРО халық әртісі, халық қаһарманы Р.Бағланова 
атындағы «Ақмаңдайлым» атты республикалық әншілер 
конкурсын ұйымдастыру;

Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма 
театрының Шеки қаласында (Азербайжан Республикасы) 
өтетін халықаралық театрлар фестиваліне қатысуын және 
облыстық филармония өнер ұжымының Ресей Федерация-
сы, Татарстан Республикасына гастрольдік сапарларын 
ұйымдастыру;

Астана қаласының 20 жылдығына және Қызылорда 
қаласының 200 жылдығына арналған «Астаналар фес-
тивалі» Қазақстан астанасы театрларының фестивалін  
(Қызылорда, Алматы, Астана, Түркістан, Орынбор) ұйым-
дастыру;

«Парасатты поэзия» халықаралық фестивалін ұйым-
дастыру; 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы бойынша тарихи-
мәдени мұра обьектілерінің 3D форматтағы интерактивті 
картасын әзірлеуді ұйымдастыру;

Қазалы ауданында Әйтеке би ескерткішін  орнатуды 
ұйымдастыру;

Шиелі ауданы Тартоғай елді мекенінде 150 орындық 
ауылдық клубтың құрылысын бастауды ұйымдастыру;

Жалағаш ауданы Мәдениет және Шиелі ауда-
ны Еңбекші елді мекендерінде 150 орындық ауылдық 
клубтың құрылысын аяқтауды ұйымдастыру;

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік  революция 
 жағ дайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын ақпараттық сүйемелдеу 
бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласын ілгерілету мақсатында ақпа-
раттық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз 
ету; 

үштілділікті ілгерілету бағытында тұрақты түрде 
жұмыстар жүргізу, оқыту курстарын ұйымдастыру, іс-
шаралар өткізу;

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы міндеттерінің нақты орындалу-
ын қамтамасыз ету;

дін саласында дінаралық қарым-қатынастың тұрақты-
лығын сақтауды қамтамасыз ету.

Жастар саясаты бойынша
Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол 

жағалауындағы жастарға  қызмет көрсету Орталығының 
құрылысын аяқтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

К.А.Тимирязев атындағы Ресейлік мемлекеттік аграр-
лық университетінде, Санкт-Петербургтік мем ле кеттік 
технологиялық университетінің өсімдік поли мерлері, 
Ресей Федерациясының Мәскеулік ұлттық зерттеу-
технологиялық университетінде грант бойынша оқып 
жатқан алғашқы 78 қызылордалық түлектерді жұмысқа 
орналастыруын ұйымдастыру;

аймақта мемлекеттік жастар саясатының тиімді 
жүзеге асырылуы үшін «Қызылорда облысы бойын-
ша 2021 жылдарға дейінгі мемлекеттік жастар саясатын 
дамытудың Жол картасы» бойынша өңірде салааралық 
ынтымақтастықты жалғастыруды ұйымдастыру.

Этносаясат бойынша 
Этносаясат саласында  басымды бағыт болып азамат-

тық принципіне, «Мәңгілік ел» жалпыұлттық патриоттық 
актінің құндылықтарына және «Болашаққа бағдар: 
қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласына 
негізделген қазақстандық біртұтастықты нығайту мен 
 дамыту айқындалды.

«Сыр елі – достық мекені» этностар мәдениетінің күн-
дері жобасы аясында іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету;

облыстың аудан орталықтары мен елді мекендерінде 
облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ақпараттық-
насихаттық тобының кешенді іс-шараларын  өткізуді 
қамтамасыз ету;

«Рухани қазына» кіші бағдарлама шеңберінде «Ұлы 
Дала Елі тарихы» тарихи-танымдық экспедициясын 
өткізуді қамтамасыз ету;

«Туған жер» кіші бағдарламасы шеңберінде меценат-
тар мен қайырымды жандардың II облыстық форумын 
өткізуді қамтамасыз ету; 

«Мың бала» республикалық мәдени-ағартушылық 
жобасының өңірлік кезеңін өткізуді қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім және этносаралық 
татулықтың қазақстандық үлгісіне арналған ғылыми жо-
балар конкурстарын өткізуді қамтамасыз ету.

қоғамдық тәртіп бойынша 
Негізгі басымдықтар болып азаматтардың жеке 

қауіпсіздігі, олардың құқықтық және заңды мүдделерін 
қорғау, аймақта қоғамдық тәртіп сақтау айқындалды.  Ол 
үшін: 

100 зардап шеккен адамға шаққандағы жол-көлік 
оқиғаларынан қайтыс болғандар санын 18,6 бірліктен 
асырмауды қамтамасыз ету;

жалпы қылмыс санынан көшеде жасалған қылмыстың 
үлес салмағын  14,9 пайыздан асырмауды қамтамасыз ету;

Жалағаш аудандық ішкі істер департаментінің бөлімі 
ғимаратының құрылысын аяқтау;

Ішкі істер департаментінің әскери және арнайы 
дайындығы бойынша оқу-жаттығу полигонының құры-
лысын аяқтау.

Ішкі істер органдарының материалдық-техникалық 
базасын нығайту аясында учаскелік полиция пункттерін 
орналастыру үшін 6 бірлік тұрғын үйлік емес ғимарат са-
тып алуды қамтамасыз ету;

Қызылорда қалалық ішкі істер басқармасында «е-
УД» (электронды қылмыстық іс) орната отырып 80 
бірлік автоматтандырылған қызмет орнын сатып алуды 
қамтамасыз ету.

ЖоБАлық менедЖмент АяСындА 
ЖоБАлАрды Жүзеге АСыру

Экономиканы жаңғырту мәселелері жөніндегі Мем-
лекеттік комиссиямен бекітілген орталық мемлекеттік 
органдардың салалық және тікелей бағыттары аясындағы 
10 жоба бойынша аймақтан ұсынылған бастамалардың 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;

мемлекеттік орган қызметкерлерінің кем дегенде 25 
пайызын жобалық басқаруға оқытуды қамтамасыз ету.

ХАлықАрАлық қАрЖы ұйымдАры Және 
мемлекеттік-Жекешелік әріптеСтік 

Арқылы тікелей инвеСтициялАрды тАрту

Тікелей инвестицияларды тарту және мемлекеттік-
жекешелік әріптестікті дамыту облыс бюджетіне 
ауыртпашылықты біршама азайтады. Одан бөлек, бұл 
кәсіпкерлікті дамытудың ауқымды әлеуеті болып табыла-
ды.

Еуропалық Қайта Жаңғырту және Даму Банкісімен 
ынтымақтастық аясында:

Шиелі ауданы және Қызылорда қаласының шет 
аумақтарының электр жүйелерін қайта жаңғырту;

Қызылорда қаласының жылумен қамтамасыз ету 
жүйесін қайта жаңғырту;

Қызылорда қаласының сумен қамтамасыз ету және 
су бұру жүйесін қайта жаңғырту жобаларын іске асыру-
ды жалғастыру;

мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында Қызылорда 
қаласында жаңа халықаралық аэропорт терминалының 
құрылысы жобасы бойынша инвестицияларды тарту 
жұмыстарын жалғастыру;

Қызылорда қаласында 600 орынға арналған кәсіптік-
техникалық лицейдің құрылысы жобасы бойынша инвес-
тицияларды тарту жұмыстарын жалғастыру;

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде оңалту орта-
лығымен 250 қабылдауға арналған емханасының 
құрылысын бастау;

«Қызылорда облысының мемлекеттік органдары-
на талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту» жоба-
сы бойынша жеке әріптеспен келісім-шартқа қол қоюды 
қамтамасыз ету;

«Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінде дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенін жалға алу» жобасы 
бойынша жеке әріптеспен келісім-шартқа қол қоюды 
қамтамасыз ету;

Облыстық медицина орталығы мен Қазалы орталық 
аудандық аурухананы ангиографпен жарақтандыруды 
қамтамасыз ету;

Қызылорда қаласында жол жүру ережелерін автомат-
ты фиксация жасайтын құралды құруды және пайдалануға 
беруді қамтамасыз ету; 

Қызылорда қаласында бейнебақылау камерасын орна-
туды қамтамасыз ету;

Астана қаласында «Қазақстандық жекешелік әріп-
тестік орталығында» мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
мәселелері бойынша облыстағы 155 қызметкерді оқытуды 
қамтамасыз ету;

«Қызылорда қаласының сол жағалауында 320 орынға 
арналған балабақшаның құрылысы мен пайдалануға беру» 
жобасын іске асыру  бойынша жұмыстарды жалғастыру;

«Қызылорда қаласының «Арай» мөлтек ауданын-
да 280 орынға арналған балабақшаның құрылысы 
мен пайдалануға беру» жобасын іске асыру  бойынша 
жұмыстарды жалғастыру;

Қызылорда қаласының көшелерін жарықтандыру жо-
басын жүзеге асыру;

Қызылорда қаласының сол жағалауында емхана 
құрылысына қажетті құжаттарды әзірлеу;

21 жоба бойынша конкурстық құжаттамаларды 
әзірлеу, оның ішінде: 15 дәрігерлік амбулатория, 5 жоба 
медициналық техникамен кешенді қамту және Қызылорда 
қаласында облыстық диагностикалық орталығында 
«ChekUp» орталығын ашу;

мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында Арал ауда-
ны Бекбауыл, Қазалы ауданы Өркендеу, Сырдария ауданы 
Ақжарма елді мекендерінде 3 дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысын бастау;

Қызылорда қаласындағы Ішкі істер департаментінің 
Ақсай полиция бөлімі ғимаратының құрылысына қажетті 
құжаттарды әзірлеу.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ҰБХ - Ұлттық басқару холдингі;
ҰК - Ұлттық компания;
АҚ - акционерлік қоғамы;
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
ҚС - қосалқы станция;
АГРС - автоматтандырылған газреттегіш станциясы;
БГРП - бас газ реттеуіш пункті;
СҚ - суқұбырлық құдық;
АК - ауыстыру камерасы;
БК - басу камерасы;
КК - канализация коллекторы;
КСС - канализациялық сорғы станциясы;
ҚС - қосалқы станция;
ҚСЗ - қалалық сүт зауыты;
ЖТ - жылжымайтын тірек;
ЖК - жылу камерасы;
ЖСС - жылу сорғы станциясы;
АСС - айдау сорғы станциясы;
МПа - мегапаскаль;

КСРО - Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы;
кВ - киловатт.
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