
 

 

 

 

 

 

 

Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы 

Кожухов ауылдық округінің 

2022-2024 жылдарға арналған даму жоспары  

  

  

 

 

2021 ж. 

 

Осы құжат Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Қазақстан Республикасы 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Жергілікті өзін-өзі басқаруды 

дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру» атты жобасы аясында 

"Маңғыстау облысының Азаматтық Альянсы " ЗТБ дайындалды. 

  

КЕАҚ «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» 
ҚР Ақпарат және қоғамдық 

даму министрлігі 



I. Жалпы сипаттамасы 

Бағдарламаның 

атауы 

      Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Кожухов ауылдық 

округінің жергілікті қоғамдастықты дамытудың 2022-2024 жылдарға 

арналған бағдарламасы 

Ауылдық 

округтің негізгі 

сипаттамасы 

       Кожухов ауылдық округі 1963 жылы құрылған. 

2021 жылдың 1 қаңтарына халық саны 2673 адамды құрады; 

Кожохово ауылдық округінің құрамына 3 елді мекен кіреді: 

Кожохово, Прогресс және Сметанино ауылдары 

Округтің жалпы аумағы 48 071 га. ; 

13.11.2014 жылы жергілікті қоғамдастық жиналысы құрылды, 

жергілікті қоғамдастық жиналысы мүшелерінің саны - 7 адам, өкілдік 

ету мерзімі-5 жылға дейін. 

Бағдарламаның 

мақсаттары 

* Округ тұрғындарының әл-ауқатын арттыру. 

* Халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін округтің салық әлеуетін 

арттыру. 

* Экономиканың басым секторларын дамыту арқылы өндірістің өсуі 

* Еркін бәсекелестікті дамыту және тауарлар мен қызметтер 

нарығына тең қолжетімділікті қамтамасыз ету арқылы бизнестің 

экономикалық белсенділігінің өсуі үшін қолайлы орта құру. 

* Аудан экономикасына инвестиция тарту және инновациялық 

дамуды жандандыру. 

* Халық санын тұрақтандыру. 

* Тұрғындардың бос уақытын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. 

        Облыстың ауылдық округін дамытудың 2022-2024 жылдарға арналған жоспары (бұдан 

әрі-жоспар) округтің орта мерзімді перспективаға арналған стратегиялық мақсаттары мен 

әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын қамтиды. Жоспар қолда бар 

ресурстар мен әлеуетке, сондай-ақ экономикалық, әлеуметтік және аумақтық дамудың 

стратегиялық проблемаларын шешу кезінде барлық мүдделі тараптардың (мемлекеттік 

құрылымдар, жеке және бизнес бастамалар, кәсіпорындар, қоғамдық ұйымдар) өзара іс-

қимылына негізделеді. 

Қайта құру процесінде ауылдық округтің дамуын стратегиялық жоспарлау маңызды 

орын алады, оның көмегімен басты мақсат – экономикалық дамудың тұрақтылығына қол 

жеткізу жүзеге асырылады. Қызмет түрлерінің санын ұлғайту, демек, ауылдық округ пен 

жалпы ауданның салық салынатын базасын кеңейту экономиканың серпінді дамуына ықпал 

етеді. Қосымша жұмыс орындарын құру ауылдық округ бюджетінің кірістерінің өсуіне, 

тұрғындардың әл-ауқатының артуына ықпал етеді. Жоспарды жоспарлау тобы және 

Кожоховка ауылдық округі әкімінің аппараты әзірледі. 

2. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ 

Жалпы ақпарат 

Кожохово ауылы аудан орталығынан 6 км, облыс орталығынан 25 км қашықтықта 

орналасқан және 1076 халқы бар Кожохово ауылдық округінің әкімшілік орталығы болып 

табылады. Халықтың этникалық құрамы: қазақтар – 920 адам (34,4%), орыстар – 1215 адам 

(45,6%), басқа ұлттар – 159 адам (5,8%). 

Кожохов ауылдық округі 3 елді мекеннен тұрады: Кожохово, Прогресс және 

Сметанино ауылдары. Округ тұрғындарының саны 2673 адамды құрайды. Экономикалық 

белсенді халық саны-1251 адам. Жасы бойынша зейнеткерлер-399, мүгедектер – 1,2,3 топ-

72, оның ішінде 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар – 13, көп балалы аналар – 13, әлеуметтік 



жәрдемақы алушылар - 49, жұмыспен қамту бөлімінде тіркелген жұмыссыздар саны – 2. 

Шаруа қожалықтарының саны – 8, жеке кәсіпкерлер – 80. 

Округ шегінде республикалық маңызы бар "Өскемен-Шемонаиха" трассасы өтеді, 

бұл ауылдың облыс және аудан орталықтарымен, сондай - ақ облыстың басқа 

аудандарымен, сондай-ақ ҚР басқа облыстарымен байланысын айтарлықтай арттырады. 

Ауылдың экономикалық мамандануы негізінен егін шаруашылығы дамыған ауыл 

шаруашылығы болып табылады. Ет-сүт өндірісі де дамыған. 

Округтің әлеуметтік инфрақұрылымы жоғары деңгейде. Округ аумағында 2 ФАП, 2 

мектеп, 2 кітапхана, 2 мәдениет үйі, Кожоховка орта мектебі жанында 1 шағын орталық 

жұмыс істейді, сондай - ақ Прогресс ауылында МЖӘ шеңберінде "Қарлығаш" балабақшасы 

қайта жаңартылды. 

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті учаскелік полиция инспекторы жүзеге асырады. 

2018-2020 жылдардағы халық санының динамикасы 

Кесте 1 

 туылғандар 

саны 

қайтыс 

болғандардың 

саны 

табиғи 

өсім / 

кему 

келді кетті көші-қон 

сальдосы 

2018 11 18  24 31  

2019 13 21  23 32  

2020 14 23  13 40  

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

Ауыл шаруашылығы 

Округ экономикасының негізгі саласы-ауыл шаруашылығы. Округ аумағында 134 

ауыл шаруашылық құрылымдары, 123 ШҚ және 8 ЖШС орналасқан. Ауыл 

шаруашылығына пайдаланылатын жерлердің жалпы ауданы 13 431 гектар жерді құрайды, 

оның ішінде егістік–1008,8 гектар, жайылымдар мен шабындықтар бар. Ауыл 

шаруашылығы өндірісіндегі негізгі үлес өсімдік шаруашылығына тиесілі. Ауылдық 

округтің жер қоры 17549 га құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жерлер – 13129 га, оның ішінде егістік – 5705 га (ауыл шаруашылығы алқаптары ауданының 

43,5%), жайылым – 4196 га (32%). 

2021 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі 26100 тоннаны құрады (соңғы үш 

жылдағы өсім– 12,7%). . 2020 жылы орташа өнімділік: дәнді дақылдар – 12,4 ц/га, күнбағыс 

– 14,4 ц/га құрады. 

Соңғы жылдары ауылда мал шаруашылығы дамып келеді. 2021 жылы ірі қара мал 

басы 2107 басты құрады (соңғы үш жылда өсім – 8,2%), жылқы – 120 бас (қысқару – 1,2%), 

қой мен ешкі – 1189 бас (өсім – 16,7%), барлық түрдегі құс – 10 341 бас (өсім – 9,5%). 

Округте мал шаруашылығымен 2 ірі шаруа қожалығы айналысады: "Глубочанка" 

ШҚ және "Новоселов"ШҚ. "Глубочанка" ШҚ-да 1130 бас ІҚМ, ал "Ыдырысов" ШҚ-да 184 

бас ІҚМ бар. 2020 жылы "Глубочанка" ШҚ сүттің жалпы өндірісі 1046 тоннаны, 1 жемдік 

сиырға 3760 кг сауынды құрады. 

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің серпіні 



Кесте 2 

Атауы Өлшем бірлігі 2019 ж. 2020 ж 2021 ж. 

жалпы алым тонна 24300 22500 26100 

Дән(пысықталғаннан 

кейін) 

мың.центнер 16 13 21 

Күнбағыс мың.центнер 10 8 12 

Картоп мың.центнер 11 10 12 

Көкөністер мың.центнер 11 10 12 

Дән(пысықталғаннан 

кейін) 

ц/га 17,1 16,4 26,2 

Күнбағыс ц/га 16,1 15,3 17,6 

Картоп ц/га 224 234 277 

Көкөністер ц/га 13,1 12,1 12,8 

 

2018-2020 жылдары жеке аулалар мен шаруа қожалықтарындағы мал 

шаруашылығының даму динамикасы 

Кесте 3 

№ Мал түрі Өлшем бірлігі 2018 жыл 

  

2019 жыл 2020 жыл 

1. ІҚМ Бас 1997 2015 2107 

2 Қойлар және 

ешкілер 

Бас 881 993 1189 

3 Жылқылар Бас 86 102 120 

4 Доңыздар Бас 400 601 811 

5 Құстар Бас 9 341 9 817 10 341 

 

2.3 Ветеринария 

Кожухов ауылдық округі ауыл шаруашылығы жануарларының аса қауіпті жұқпалы 

аурулары бойынша қолайлы болып табылады. Ветеринариялық іс-шаралар эпизоотияға 

қарсы іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі. 

Округке "Глубокое ауданының ветеринарлық қызметі" КМҚК ветеринарлық дәрігері 

бекітілді. 

Кожохово және Прогресс ауылдарында 2 типтік мал қорымы, Прогресс ауылында сібір 

жарасы көміндісі, "Глубочанка"шаруа қожалығы базасында 1 мал ветеринариялық-

санитариялық сою объектісі бар. 

2021 жылы "Глубокое ауданының ветеринарлық қызметі" КМҚК мамандарымен 75 

қаңғыбас ит ұсталды. 

 

2.4 Кәсіпкерлік 

Округ бойынша шағын бизнес саласында 80 ЖК тіркелген. Халыққа өз қызметтерін 10 

дүкен, 3 кафе және 2 асхана, 1 шаштараз көрсетеді. Жалпы, шағын бизнес негізінен ауылдық 

округ тұрғындарының базалық қажеттіліктерін жабады. 

Сондай-ақ, округте кәсіпкерлермен және шаруа қожалықтарының басшыларымен 

кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері бойынша тұрақты жұмыс 

жүргізіледі, әр түрлі көмек көрсетіледі. 

Округ экономикасын дамыту үшін инфрақұрылымдық шектеулердің болмауы (электр және 

сумен жабдықтауда), сондай-ақ ауылдық округтің облыс орталығы үшін де, Шығыс 

Қазақстан облысының басқа аудандары мен Қазақстанның басқа облыстары үшін де 

жоғары көліктік қолжетімділігі маңызды басымдық болып табылады. 

 



Экономика және ауыл шаруашылығы саласындағы негізгі проблемалар 

Ауыл шаруашылығының және жалпы ауылдық округ экономикасының одан әрі 

дамуын шектейтін факторлар мыналар болып табылады: 

* мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын дамыту үшін ауыл 

шаруашылығы алқаптарының жеткілікті алаңдарының тапшылығы (атап айтқанда, 

жемшөп дақылдарын егу үшін); 

* кепілдің болмауына байланысты қаржыландыруға (кредиттерге) қол жеткізу 

проблемалары; 

* білікті мамандардың (агрономдар, гидротехниктер, ветеринарлар)жетіспеушілігі; 

* ауыл шаруашылығы тұтыну және жабдықтау-өткізу кооперативтерінің болмауы; 

* жеке қосалқы шаруашылықтардың әлсіз материалдық-техникалық базасы; 

* инженерлік инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы; 

* жер иелену мәселелері; 

* ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу бағасының төмендігі. 

 

Ауылдық округ экономикасын дамыту перспективалары: 

            * етті бағыттағы мал шаруашылығы; 

* мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; 

* бағбандықты дамыту және бағбандық өнімдерін қайта өңдеуді ұйымдастыру; 

* сақтау инфрақұрылымын, атап айтқанда көкөніс қоймасын ұйымдастыру, бұл 

өнімді жыл бойы сатуға мүмкіндік береді, сондай-ақ бағаны ұстап тұруға, өнімді 

жоспарлауға ықпал етеді; 

* ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер қауымдастығын ұйымдастыру; 

* өсімдік шаруашылығы: көкөніс-бақша дақылдары; 

* жем-шөп өндірісін ұйымдастыру; 

* құрылыс материалдарын өндіру; 

* шағын бизнес кәсіпорындары мен жеке кәсіпкерлерді ұлғайту; 

* ҚР басқа облыстарының нарықтарына шығуға жәрдемдесу. 

Кожоховка ауылдық округінің ауыл шаруашылығы саласы мен 

экономикасын SWOT – талдау 

Мықты тұстары Әлсіз тұстары 

Ірі ауылшаруашылық  Тауар өндірушілері жұмысшылардың 

жалақысы төмен 

Ауыл шаруашылығы техникасын үнемі 

жаңартып отыру  

Жемшөп дақылдарын егуге арналған ауыл 

шаруашылығы алқаптарының тапшылығы 

Элиталық тұқымдарды пайдалану  Инженерлік инфрақұрылым жүргізу үшін 

әкімдікте қаражаттың жеткіліксіздігі 



Жеке селекциялық базаның болуы Жер иелену проблемалары (бір ірі 

иеленушіде жердің негізгі алаңдарының 

болуы) 

Ірі шаруашылықтардың болуы  Мал шаруашылығын дамыту үшін 

жеткілікті алаңдардың болмауы 

Мамандарды оқыту мүмкіндігінің болуы Білікті мамандардың (агрономдардың, 

гидротехниктердің, 

ветеринарлардың)жетіспеушілігі 

Дамыту үшін азық базасының болуы 

мал шаруашылығы 

Өңдеуге арналған қуаттардың болмауы 

мал шаруашылығы өнімдерін 

Ауыл шаруашылығы үшін сумен жақсы 

қамтамасыз ету, суару проблемаларының 

болмауы сумен 

Кепілдің болмауына байланысты 

қаржыландыруға (кредиттерге) қол 

жеткізу проблемалары 

Тыңайтқыштармен, гербицидтермен және 

пестицидтермен жақсы қамтамасыз ету 

 

Бизнес бірлестіктердің болмауы 

Бизнестің сәтті үлгілерінің болуы  

Ауыл шаруашылығы кооперациясы 

бойынша құру жұмыстары басталды 

 

 

МҮМКІНДІКТЕР ҚАУІП-ҚАТЕР 

Ауыл шаруашылығын қолдау жөніндегі 

бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік 

қолдау (Сыбаға, Құлан және т. б.) 

Ауыл шаруашылығын субсидиялау 

деңгейін төмендету 

Ауыл шаруашылығы өндірісі тиімділігінің 

өсуі 

Ауыл шаруашылығы өнімі бағасының 

төмендеуі ауыл шаруашылығы өнімін 

өндіру көлемінің төмендеуіне әкелуі 

мүмкін 

Рентабельді ауыл шаруашылығы 

дақылдары өндірісін ұлғайту үрдісі 

Ауыл шаруашылығы өндірісінің табиғи 

факторларға тәуелділігі 

Өнімдер мен қызметтерге сұраныстың 

болуы 

 

Көші-қонның оң сальдосы  

Белоусовка а., Верх-Березовка к. -да 

агротехникалық колледждердің жақын 

орналасуы 

 

Жеткілікті жұмыс орындарының болуы  

 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ, КӨРІКТЕНДІРУ, МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

Инженерлік инфрақұрылым және көліктік қолжетімділік 

Ауылдың орналасуы аудан орталығына, облыс орталығына және Ресей 

Федерациясының Алтай өлкесінің халықаралық көлік дәлізіне қолайлы көлік қатынасына 

ие. Кожохово ауылына күніне үш рет аудан орталығына маршруттық автобус қатынайды. 

Прогресс ауылы арқылы күн сайын (күніне 5 рет) аудан орталығынан ауданның ірі елді 

мекені болып табылатын Белоусовка ауылына маршруттық автобус қатынайды. Жазғы 

уақытта рейстер тұрақты негізде жүзеге асырылады, қысқы уақытта рейстер саны шектеулі. 

Ауылда жеке кәсіпкер жолаушыларды тасымалдау қызметін де көрсетеді. Алайда, 

демалыс күндері үлкен ағымға байланысты қосымша көлік қажет (өйткені облыс 

орталығында оқитын және демалыс күндері ауылға келетін студенттер көп). 



Кожохово ауылында ұзындығы 13 км 12 көше бар, оның 20%-ы қатты жабынмен 

жабылған. Прогресс ауылында ұзындығы 13 км 15 көше бар, оның 30% қатты төсемі бар. 

Қазіргі уақытта тозуды ескере отырып, жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. 

Тұрғын үй 

Ауылдық округтегі тұрғын үйлердің көпшілігі-пешпен жылытылатын жеке жайлы 

емес үйлер. Кожухово және Прогресс ауылдарында орталық жылытусыз екі қабатты жайлы 

типтегі үйлер бар, орталық кәріз жүйесі бар. Тұрғындардың 78% - дан астамы орталық 

сумен жабдықтауға қол жеткізе алады, қалғандары ұңғымаларға ие. 

Ауылдық округ тұрғындарына коммуналдық қызмет көрсетумен "Иртышское"КМК 

айналысады. 

Сумен жабдықтау және су тарту 

Кожухово ауылдарындағы үйлердің 98% орталықтандырылған сумен жабдықтауға 

қосылған (су құбыры үйге қосылған). Прогресс ауылында үйлердің 80% - ы өз 

ұңғымаларына ие және сумен толық қамтамасыз етілген. Су құбыры желілерінің жағдайы 

қанағаттанарлықсыз. Кожухово ауылындағы су құбыры желілері 50 жыл бұрын салынған. 

Қожохов ауылдық округінің су көзі-жер асты сулары. Судың сапасы ауыл тұрғындарының 

талаптарына және санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес келеді. Ауылды 

сумен жабдықтаудағы негізгі проблема су құбырларының жиі үзілуі болып табылады. 

Ауылды сумен жабдықтау мәселелері 2017 жылдан бастап шешіле бастады: 2017 - 

Кожохово А. Комсомольская көшесіндегі желіні жөндеу, 2019ж. - Кожохово а. Заречная 

көшесіндегі су құбыры желісін жөндеу, 2020 ж. - Кожохово а. Заречная көшесіндегі су 

құбырының қосымша желісін орнату, Прогресс А. су тегеурінді мұнарасын жөндеу, 2021 

жылы Кожохово а. сумен жабдықтау желілерін жөндеу 850м және Прогресс а. 700 метр 

Ауылдарда сумен жабдықтау желілері 100%-ға тозған, олардың ұзындығы 20 

км(Кожоховода 10 км, Прогресте 10 км).  

 

Сумен жабдықтау қызметін жүзеге асыратын "Ертіс" КМК кәсіпорны қазір 

құлдырауда, "1 теңге" құнымен сауда-саттыққа шығарылды. Орталықтандырылған кәріз 

қызметтерімен Кожохово ауылының шамамен 1/2 бөлігі және Прогресс тұрғындарының 1/8 

бөлігі қамтылған. Бұл ретте ауылдың кәріз желілері қанағаттанарлықсыз жағдайда, иесіз. 

Ауылдың қалған бөлігі жеке су тарту жүйелерін (септиктерді) пайдаланады. Кожохово А. 

су тарту саласының басым проблемасы тазарту құрылыстарының болмауы болып 

табылады. Қазіргі уақытта ағынды сулар жабдықталмаған жерде жиналып,рельефке ағып, 

жердің ластануына және қоршаған ортаға қауіп төндіреді. 

Сметанино ауылында 2020 жылы ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету 

үшін блокты-модульді станция орнатылған. Су тәулігіне екі рет станциядағы кезекші 

қозғалтқышты қосу арқылы сағат сайын беріледі. 

Қоқыс шығару 

Қазіргі уақытта ҚТҚ полигондарға шығарылады. Қожохово ауылына шығаруды 

"Иртышский" ШҚ аптасына үш рет жүзеге асырады. Прогресс ауылында тұрғындар 

қоқысты өздері шығарады. Жыл сайын әкімдік абаттандыру бойынша шаралар қабылдайды 

– 4-ке дейін рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері жойылады. 

Байланыс және интернет 



Кожухов ауылдық округінде телекоммуникация қызметтерімен қамтамасыз етілуі 

жеткіліксіз деңгейде. Телекоммуникация қызметтеріне қолжетімділік стационарлық 

байланыс есебінен де – талшықты - оптикалық байланыс желісі арқылы да, ұялы байланыс 

есебінен де қамтамасыз етіледі. 

Жарықтандыру 

Округте Кожохово және Прогресс ауылдарының жарықтандырылған көшелері бар. 

Жарықтандырылған көшелердің үлесі шамамен 50% құрайды (Кожохово ауылында 12 

көшенің 5-і жарықтандырылды, Прогресс ауылында 12 көшенің 6-ы, Сметанино ауылында 

1 көше жарықтандырылды) . 

Округ көшелерін жарықтандырудағы негізгі проблема электр энергиясының жоғары 

тарифі болып табылады (ең жоғары тариф кешкі 5-тен 11-ге дейін көшелерді жарықтандыру 

кезеңіне келеді) 

Экология 

Ауылдық округте экологиялық жағдай қолайлы - ластанудың тарихи көздері жоқ, 

Өскемен қаласының өнеркәсіптік кәсіпорындарынан шығарындылар ауылдық округке 

жетпейді. Тазартылмаған ағынды сулардан және қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге 

жаратудың рұқсат етілмеген полигонынан ластану қаупі ауылдық округтің экологиясы 

үшін негізгі қауіптер болып табылады. 

Білім 

Ауылдық округте 2 орта мектеп бар. "Прогресс орта мектебі" КММ барлығы 150 

шәкірт оқиды. Прогресс ауылынан. 

Ыстық тамақпен 100% оқушы қамтылған, оның ішінде тегін тамақпен "жаппай 

оқыту" қоры есебінен 14,6% - 28 бала қамтылған, бұл халықтың әлеуметтік осал топтарынан 

шыққан балалар. 

Оқу үлгерімі 100%, білім сапасы 62% құрайды. Мектепте 25 педагог қызметкер 

жұмыс істейді, оның ішінде " Дипломмен-ауылға!"1 маман жұмыс істейді, олардың 0-і осы 

бағдарлама бойынша округ аумағында тұрғын үй сатып алды. Бұл бағдарлама ауылға 

кадрларды тартуға көмектеседі, бірақ кадр қажеттілігі толық қанағаттандырылмаған. 

Мектепте бейнебақылау орнатылған, мектеп толығымен Интернет желісіне 

қосылған. Мектепте облыс деңгейінде бекітілген тізбе бойынша жабдықталған 5 оқу 

кабинеті бар: информатика кабинеті, мультимедиялық кабинет, физика кабинеті және 

бастауыш сыныптар кабинеті. 

Мектепте жабдықталған 17 сынып кабинеті, еңбекке қызмет көрсету және ағаш 

өңдеу бойынша 1 шеберхана бар. 

ШҚО білім басқармасы Глубокое ауданы  білім бөлімінің "Кожоховка орта мектебі" 

КММ -де  88 оқушы оқиды. Тасымалдау жоқ. 

Ыстық тамақпен 100% қамтылған, бұл 88 оқушы, оның ішінде 21 оқушы (бұл 24%) 

жалпы білім беру қорынан тегін тамақтанады. Бұл-әлеуметтік қорғалмаған, көп балалы, аз 

қамтылған отбасылардың балалары және қамқорлықтағы балалар. Демеушілік көмек 

есебінен 3 оқушы тамақтанады. 

Оқу үлгерімі – 100%, білім сапасы-70%. 



Мектепте 28 педагог қызметкер жұмыс істейді (оның ішінде 8 қосымша жұмысшы 

және 3 тәрбиеші). "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша 3 маман жұмыс істейді, 

олардың 2-і ауыл аумағында тұрғын үй сатып алды. 

Мектепте бейнебақылау орнатылған, мектеп Интернет желісіне қосылған. 

Мектепте жаңа модификациядағы 3 оқу кабинеті бар – химия, физика, биология, 

Абайтану кабинеттері. 

Мектепте жабдықталған 10 оқу кабинеті, аралас шеберхана, спорт залы, акт залы, 

кітапхана бар. 

Мектепке дейінгі білім беру 

Мектепке дейінгі білім беру ШҚО білім басқармасы Глубокое ауданы бойынша 

білім бөлімінің "Кожоховка орта мектебі" КММ жанындағы шағын орталық және Прогресс 

ауылындағы мектепалды даярлық сыныбы және Прогресс ауылындағы "Қарлығаш" 

балабақшасымен ұсынылған. 

2021 жылғы 1 қыркүйекке шағын орталыққа 24 бала, мектепалды даярлық 

сыныбында 6 тәрбиеленуші баруда. "Қарлығаш" балабақшасында 26 бала тәрбиеленуде, 

балаларды қабылдау 2,5 жастан 5 жасқа дейін жүзеге асырылуда. 

Шағын орталық толық күн жұмыс істейді, толық жабдықталған. 

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 100% құрайды. 

Денсаулық сақтау 

Округтегі денсаулық сақтау саласы Кожухово және Прогресс ауылдарындағы 

фельдшерлік-акушерлік пункттерден тұрады. 

Кожухово ауылының ФАП тұрғын үйдің 1 қабатында жұмыс істейді, материалдық 

базасы қанағаттанарлық, Глубокое ОАА балансында есепте тұр, жөндеу жұмыстарын 

жүргізуді талап етеді. Медициналық жабдықпен қамтамасыз ету 92% - ды құрайды. 

Прогресс ауылының ФАП "Глубочанка" шаруа қожалығының кеңсесінде 1 қабатта 

жалға алынады. Медициналық жабдықпен қамтамасыз ету 83% - ды құрайды. 

Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер былайша қалыптасады: 2020 жылы 

Кожохово ауылында 14 бала дүниеге келді (1000 туылғанға шаққанда 13,3 бала туу), 9 адам 

қайтыс болды (1000 тұрғынға шаққанда жалпы өлім-жітім 8,5), ана мен бала өлімі тіркелген 

жоқ. 

Прогресс ауылында 15 бала дүниеге келді (1000 тұрғынға 10,0 туу), 12 адам қайтыс 

болды (жалпы өлім – 1000 тұрғынға 8,0), ана мен бала өлімі тіркелген жоқ. 

Дәрілерге қолжетімділік ауылдарда жеке дәріханалармен қамтамасыз етіледі. 

Созылмалы аурулары бар науқастар емдеуші дәрігердің рецепті бойынша "Биогал"ЖШС-

мен қамтамасыз етіледі. 

Медициналық қызметтерді сапалы көрсету үшін ФАП-тарды талаптарға сәйкес үй-

жайлармен және жабдықтармен жарақтандыру талап етіледі. 

Округ тұрғындары жыл сайын бірқатар ауруларды ерте анықтау үшін скринингтен 

өтеді. 2020 жылы округ тұрғындарының 60% скринингтік тексеруден өтті. 

Медицина қызметкерлері әлеуметтік мәні бар аурулардың (туберкулез, қант диабеті, 

онкология және т.б.) алдын алу және салауатты өмір салты мәселелері бойынша 

әңгімелесулер өткізеді. Диспансерлік есепте тұрған науқастар үшін тар шеңберлі 

мамандардан кеңес алу, тоқсан сайын тексеру, тегін препараттар беру жүргізіледі. 



Ағымдағы жылы медицина қызметкерлерінің негізгі қызметі коронавирустық инсфекцияға 

қарсы вакцинация бойынша жұмыстарын түсіндіру және оны жүргізу болды. 

Спорттық инфрақұрылым 

Спорттық инфрақұрылым нашар дамыған. Кожухово және Прогресс ауылдарында 

хоккей қораптары салынды, спорт нысандары тек мектептер базасында ғана бар. 

Мектептерде мектеп оқушылары мен жастарға арналған волейбол, футбол, баскетбол 

секциялары жұмыс істейді. Алайда округте спорт нысандарына жаппай қолжетімділік жоқ, 

халықтың жас ерекшелігіне бағытталған секциялар жоқ, материалдық-техникалық база 

төмен деңгейде қалуда, ол нығайту мен жаңартуды талап етуде. 

Округте футбол, баскетбол, волейбол және хоккейден тұрақты жарыстар өткізіледі. 

 

Мәдениет 

Мәдениет мекемелерінің желісі Кожухово және Прогресс ауылдарындағы мәдениет 

үйлері мен кітапханаларымен ұсынылған. Екі жыл бойы мәдениет мекемелері адамдардың 

жаппай жиналуына жол бермейтін шектеу шаралары жағдайында ғана жұмыс жүргізді.  

Кожухов АМҮ-де 8 халық шығармашылығы ұжымы жұмыс істейді, онда 87 адам 

айналысады. Ауылдық округте мәдениет үйлерінде орналасқан екі ортақ кітапхана жұмыс 

істейді, сондай-ақ мектептерде, оқушыларға арналған кітапханалар бар. Осы мақсатта 

Прогресс ауылының Мәдениет үйінде 7 клубтық құрылым жасақталды, оларға 59 адам 

барады, Кожухов ауылдық кітапханасы клуб ғимаратында орналасқан, кітап қоры 12405 

дананы құрайды. Бір жылда оқырмандар саны 650 адамды құрады, кітап беру – 18027 кітап. 

Бір жыл ішінде 346 512 теңге сомасына 287 дана түсті. 

 

Жұмыспен қамту 

Ауылдық округте жұмыссыздық деңгейі төмен, 2021 жылы ресми түрде 2 жұмыссыз 

тіркелген. Сонымен қатар ауылдарда өзін-өзі жұмыспен қамтығандар көп, статистика 

деректері бойынша 131 адам. Ауылдық округте жұмыс істейтіндер саны 1251 адам. 

Ауылдық округ тұрғындарының 15% - ға жуығы облыс және аудан орталықтарында жұмыс 

істейді. Ауылдық округте жұмысқа орналастыру Жұмыспен қамтудың жол картасы 

бойынша, сондай-ақ жұмыссыздарға жұмыс іздеуде және жаңа мамандық алуда бюджет 

қаражаты есебінен қолдау көрсететін ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі арқылы жүзеге асырылады. 

 

2018-2020 жылдардағы еңбек ресурстарының динамикасы 

Кесте 4 

Халық саны 

Жылдары Барлығы Жұмыссыздар Жұмыспен қамту органдарында тіркелген 

жұмыссыздар 

2019  17 2 

2020 2673 26 3 

2021  15 2 

Халыққа арналған қызметтер 

 

Кожухов ауылдық округі әкімдігімен 7 мемлекеттік қызмет көрсетіледі, сонымен қатар 

баламалы негізде 12 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. 



2020 жылы округ әкімдігімен 238 Мемлекеттік қызмет көрсетілді. 

Негізгі қызметтер Глубокое кентінде орналасқан Халыққа қызмет көрсету орталығы 

арқылы көрсетіледі. Ауылдық округтің аудандық және облыстық орталықтарға көліктік 

қолжетімділігіне байланысты халықта қызметтерге қолжетімділікпен проблемалар 

туындамайды. 

Округ әкімдігінде 4 қызмет түрі (сенімхат, өсиет, қолдың түпнұсқалығы және құжат 

көшірмесінің түпнұсқалығы) бойынша нотариаттық іс-әрекеттер жүргізіледі, қызмет үшін 

төлем құны жекеше нотариустарға қарағанда төмен. 

 

Әлеуметтік саладағы негізгі проблемалар: 

1. Әлеуметтік салада кадрлардың әдетте, тар шеңберлі мамандардың жетіспеушілігі,; 

2. Ауылдық округтегі ауыр тұрмыстық жағдайлар(пешпен жылыту, кешкі демалыстың 

болмауы), бұл жастар мен мамандарды ауылдық жерлерде тұруға тартпайды; 

3. Мәдени-спорт саласы материалдық-техникалық базаның жетіспеушілігіне 

байланысты; 

4. Бос уақыт үшін жағдайлар жоқ; 

5. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың көп саны ауылдағы өмір сүру деңгейіне әсер 

етеді, салық салу базасының төмендеуіне әкеледі; 

6. Жұмыс орындарының саны шектеулі, жұмысшы мамандықтар көбірек сұранысқа ие; 

7. Әйелдер мен мүгедектер үшін жұмыс орындарының саны шектеулі, бұл олардың 

жұмысқа орналасуын қиындатады; 

8. Әлеуметтік пакет болмаған кезде жалақының төмендігі адамдардың өмір сүру 

деңгейін төмендетеді. 

 

Ауылдық округтің әлеуметтік саласын дамыту перспективалары 

1.Әлеуметтік саладағы, оның ішінде "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша бос 

жұмыс орындарын жабу үшін жас мамандарды тарту. 

2. "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша тартылатын жас мамандардың өмір сүру 

жайлылығын арттыру үшін тұрмыстық жағдайларды жақсарту; 

3. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің: мектептердің, ФАП-тың, мәдениет 

үйлерінің энергия шығындарын төмендету жөніндегі жобаларды іске асыру; 

4. Жастар мен осал топтар үшін демалыс саласын дамыту; 

5. Халықтың осал топтары үшін бірлескен әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін өңірдің 

ҮЕҰ-мен ынтымақтастықты жолға қою. 

МЫҚТЫ ТҰСТАРЫ ӘЛСІЗ ТҰСТАРЫ 

* аудан және облыс орталықтарына жақын 

тұрудың тартымдылығы 

* жоғары құнарлылық 

* Бос уақыттың болмауы 

МҮМКІНДІКТЕР ҚАУІП-ҚАТЕР 

* Спорт нұсқаушысының штаттық бірлігін 

бөлу 

* Әлеуметтік-мәдени және экономикалық 

жағдайлардың нашарлауы салдарынан 

әлеуметтік саладағы кадр тапшылығының 

күшеюі қаупі. 



* Осал топтар-жастар, әйелдер, мүгедектер 

үшін қажетті әлеуметтік жағдайлар жасау 

* Азаматтардың ЭЦҚ алу үлесін 80% - ға 

дейін арттыру • % 

* АӘК алушылардың жеткіліксіз 

белсенділігі және асырауындағы бағдары. 

* Объектілердің бейімделу деңгейінің 

төмендігі. 

Ауылдық округ бюджеті 

2020 жылы бюджетке түсімдер қаражаты қолма-қол ақшаны бақылау шотында 

шоғырландырылды және аудандық бюджеттен 4756,0 мың теңге сомасында трансферттер 

түрінде түсті. Трансферттер есебінен шығындар 3462,7 мың теңге сомасында төленді, оның 

ішінде ауылды санитарлық тазарту бойынша - 1177,6 мың теңге; көшені жарықтандыру 

электр энергиясы үшін - 1179,1 мың теңге, автомобиль жолдарын қысқы ұстау үшін - 840,9 

мың теңге, елді мекендерді абаттандыру бойынша-265,1 мың теңге. 2019 жылдың басына 

қалдық есебімен пайдаланылмаған қаражат қалдығы 2217,8 мың теңгені құрады. 

2018 жылы округтің дербес бюджеті енгізілді, округ бюджетінің көлемі 23072 мың 

теңгені құрайды. Округ бюджеті бюджеттің кіріс көздерінен 8970 мың теңге сомасында, 

аудандық бюджеттен субвенциядан – 13789 мың теңге жоғары тұрған бюджеттерден 

берілетін нысаналы трансферттерден-313 мың теңге сомасында құралады. 

Округ бюджетін қалыптастыру келесі кіріс көздері бойынша жүзеге асырылады: 

№ Оқуға түсу түрі 2018 г 2019г 2020г % өсу 

2020/2018 

1 Төлем көзінен салық 

салынбайтын табыстар 

бойынша ЖТС 

1750 939,9 629 -64 

2 Жеке тұлғалардың 

мүлкіне салынатын 

салық 

114 96,2 303 166 

3 Жеке тұлғалардың жер 

салығы 

465 654,8 176 -62 

4 Заңды тұлғалардың көлік 

құралдарына салынатын 

салық 

79 83 340 330 

5 Жеке тұлғалардың көлік 

құралдарына салынатын 

салық 

6492 5070 5323 -18 

6 Субвенциялар 13448 10979 15747 -69 

7 Аудандық бюджеттен 

түсетін трансферттер 

21934 25284 81196,5 322 

8 Бос қаражат қалдықтары 527 622,1 1368,5 159 

 Жиынтығы 44809 43729 105083 135 

 

Ауылдық округтің негізгі мәселелері: 

1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында қаржылық қаражаттың жетіспеушілігі 

(меншікті қаражат тек көшелерді жарықтандыруға тұтынылатын электр энергиясына 

жұмсалады, сондай-ақ жолдарды қыста ұстау және ішінара ағымдағы жөндеу, ауылды 

санитарлық тазарту, негізгі құралдарды шамалы жөндеу, ауылды абаттандыру үшін төлеуге 

жеткілікті); 



2. Кожохово ауылындағы су құбыры желілері апатты жағдайда, ауыстыруды қажет 

етеді; 

3. Кожухово және Прогресс ауылдарында кәріз желілерінің тазарту құрылыстары 

жоқ; 

4. Интернет пен ұялы байланыстың сапасын жақсарту. 

Дамудың перспективалық бағыттары: 

1. Сумен қамтамасыз ететін инфрақұрылым объектілерін жаңғырту есебінен округ 

тұрғындарын сапалы сумен қамтамасыз ету сенімділігін арттыру. 

2. Су тарту желілерін жаңғырту және реконструкциялау жөніндегі жұмыстардың 

басталуы. 

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТІ ДАМЫТУ 

     Кожохов ауылдық округінің болашақ көрінісі 

Қожохов ауылдық округі жастарды ауыл шаруашылығына мамандандыруға 

ынталандыратын, танымал фермалары, заманауи жабдықтары, жаңа технологиялары және 

жоғары табыстары бар Шығыс Қазақстан облысында экологиялық таза өнім өндіру 

орталығына айналады. 

Өндірушілер мен өңдеушілер нарықтарға қол жеткізу үшін ортақ мүдделер үшін 

бірге жұмыс істейді. Жергілікті экологиялық таза өнімдер аудандық және облыстық 

базарларда сатылуда. Шағын кәсіпорындар барлық қажетті қызметтер мен тауарларды 

ұсынады және кеңейту үшін жергілікті және мемлекеттік органдардан қолдау алады. 

Білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет мекемелерінде барлық қажетті 

заманауи технологиялар, мамандардың толық штаты, толық күн болатын мектеп жасына 

дейінгі балаларды жүз пайыз қамту бар, сонымен қатар аралас сабақтар жоқ. Балалар үш 

тілде оқиды және өздерінің қызығушылықтары бойынша қосымша сабақтарда оқиды. 

Мәдени іс-шаралар барлық қажеттіліктерді қамтиды, сонымен қатар жергілікті дәстүрлер 

мен мәдениетті сақтайды. 

Өмір сүру сапасын жақсарту және бизнес құру мүмкіндіктері жастардың ауылдан кетуіне 

жол бермейтін және жаңа тұрғындарды тартатын факторлар болып табылады. 

Перспективада ауылдық округті дамытудың негізгі бағыты ауыл шаруашылығы өнімін 

қайта өңдеу дәрежесін арттыру, сондай-ақ көрсетілетін қызметтер саласын дамыту есебінен 

ауыл экономикасын әртараптандыруға шоғырлануы тиіс. 

Халық пен бизнесті тарту үшін, сондай-ақ тұрғындардың өмір сүру жайлылығын 

арттыру үшін ауылдық округтің әлеуметтік-инфрақұрылымдық кешенін одан әрі дамыту 

қажет. Осы міндеттерді шешу үшін ауылдық округті дамытудың мақсаттары мен басым 

бағыттары тұжырымдалды. 

 

 

Стратегиялық мақсаттар, 

басым бағыттар, басым бағыттарға қол жеткізу индикаторлары 

 

Экономика және ауыл шаруашылығы 



1-стратегиялық мақсат: өнімділігі жоғары агроөнеркәсіптік кешенді, өңдеу 

өнеркәсібін, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы Кожухов ауылдық округінің 

экономикасын одан әрі дамыту. 

Мақсатқа ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыру, ауылдық округтің 

экономикасын әртараптандыру, шағын және орта бизнестің үлесін арттыру және онда 

жұмыспен қамтылғандар санын ұлғайту арқылы қол жеткізілетін болады. 

Экономиканың өсуі ауыл шаруашылығының әлеуетін арттыру, қолда бар ауылдық 

округ экономикасының өсу резервтерін және халықтың экономикалық белсенділігін 

жұмылдыру арқылы іске асырылатын болады. 

Округтің ауыл шаруашылығын дамытудың ағымдағы деңгейіне жүргізілген талдау 

оның тиімділігінің жеткіліксіздігін, әртараптандырудың төмен дәрежесін, қосылған құны 

жоғары өнім өндірісінің жетіспеушілігін көрсетеді. 

Осыған байланысты, экономиканың өсуі үшін етті-сүтті мал шаруашылығы үшін 

жемшөп базасын дамыту, ауыл шаруашылығы жануарларының асыл тұқымды тектік қорын 

жақсарту, ветеринариялық қызмет көрсету сапасын арттыру, өнімді қайта өңдеуді дамыту 

және фермерлердің біліктілігін арттыру жөніндегі жобалар қолдау табады. Бұл үшін АӨК 

қолдау бағдарламалары арқылы мемлекеттік қолдау шаралары да, жеке инвестициялар да 

пайдаланылатын болады. 

Өсімдік шаруашылығын қолдау бірінші кезекте өсімдік шаруашылығымен 

айналысатын фермерлердің біліктілігін одан әрі арттыруға, оларды жеміс-көкөніс 

өнімдерін өндіру мен сақтауда жаңа технологияларға оқытуға бағытталатын болады. 

Шағын және орта бизнесті дамытуды қолдау бірінші кезекте қызмет көрсету 

саласында, сондай-ақ тамақ өнімдері мен құрылыс материалдары өндірісінде жүзеге 

асырылатын болады. Ауылдық округ әкімдігі тарапынан шағын және орта бизнесті 

қолдауға бағытталған шаралар- қызмет көрсету саласын дамыту үшін шектеулерді алып 

тастау, жер учаскелерін беру, мемлекеттік қолдау бағдарламалары бойынша қаржыландыру 

алуға, сондай-ақ жеке инвестицияларды тартуға жәрдем көрсету. Сонымен қатар, әкімдік 

шағын және орта бизнес нысандары үшін инфрақұрылым жүргізуге көмек көрсететін 

болады. 

Әкімдік тарапынан шағын және орта бизнесті дамытуды қолдаудың маңызды 

бағыты ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді бизнес негіздеріне оқытуға, бухгалтерлік есепке 

алуға, нарықтағы перспективалы тауашаларды айқындауға және т. б. жәрдем көрсету 

болады. 

Басым бағыт 1. Округте ауыл шаруашылығын және агроөнеркәсіптік кешенді 

дамытуды қолдау 

Міндет: 

АӨК-дегі қолда бар әлеует негізінде мына жұмыстарды жалғастыру қажет: 

* жабдықтар мен ауыл шаруашылығы техникасын жаңғырту; 

* ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру үшін жаңа технологияларды енгізу; 

* ара шаруашылығын дамыту; 

* форель шаруашылығын дамыту. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

* ауыл шаруашылығы техникасын 5% - ға жаңарту%; 

* ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің өсуі; 



* өнім көлемін ұлғайту. 

 

Басым бағыт 2. Округтегі шағын және орта бизнестегі өндіріс көлемінің өсуі, ШОБ-та 

жұмыс істейтіндер санының өсуі арқылы округтегі шағын және орта бизнесті одан әрі 

дамыту 

Міндет: 

* кәсіпкерлердің бастамасын ынталандыру және шағын бизнесті дамыту; 

* жаңа және жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерді оқыту; 

* ұлттық қолданбалы өнерді дамыту (қайыс-ер бұйымдарын дайындау,көрпе тігу) 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары 2: 

* округ тұрғындарының қажеттіліктерін арттыру; 

* шағын бизнес кәсіпорындарының өсуі және олардағы жұмыспен қамту 10% - ға артты. 

 

Әлеуметтік инфрақұрылым және қызметтер 

2-стратегиялық мақсат: Кожоховка ауылдық округінің барлық тұрғындары 

үшін қолжетімді, сапалы әлеуметтік қызметтер мен жағдайларды қамтамасыз ету. 

Стратегиялық мақсатқа білім беру саласын (мектеп және мектепке дейінгі) жақсарту, 

денсаулық сақтаудың сапасы мен қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ осы ауылдық округте 

өмір сүрудің неғұрлым тартымдылығын жасау үшін жағдайларды қамтамасыз ету және 

халықтың кетуін азайтуға ықпал ету, мәдениет және спорт саласының материалдық базасын 

қамтамасыз ету, бос уақытты ұйымдастыру және көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің 

сапасын арттыру есебінен қол жеткізілетін болады. 

Ауылдық округтің әлеуметтік саласының ағымдағы даму деңгейіне жүргізілген 

талдау осы салада өткір проблемалардың болмауына қарамастан, жергілікті тұрғындардың 

тиісті өмір сүру сапасын қамтамасыз ету үшін округтің әлеуметтік инфрақұрылымы одан 

әрі жетілдіруді қажет ететіндігін көрсетеді. Барлық салаларда айтарлықтай кадрлық 

тапшылық, сондай-ақ материалдық-техникалық қамтамасыз етудің төмен деңгейі бар. 

Осыған байланысты мектеп және мектепке дейінгі білім беру саласын жақсарту үшін 

кадрлармен қамтамасыз етуге, тартылатын мамандар үшін қажетті тұрғын үй жағдайларын 

жасауға, оқушылар үшін оқу жағдайларын жақсартуға бағытталған жобаларға қолдау 

көрсетілетін болады. 

Денсаулық сақтау саласындағы қолдау, ең алдымен, кадр тапшылығын төмендетуге, 

тартылатын кадрларды тиісті тұрғын үй жағдайларымен және қажетті жабдықтармен 

қамтамасыз етуге бағытталған. Ол үшін мемлекеттік қолдау шаралары да, ауылдық 

округтің өз қаражаты да пайдаланылатын болады. 

Ауылдық округте мәдениет, спорт және туризм саласын қолдау бірінші кезекте 

материалдық-техникалық базаны жақсартуға, кадр тапшылығын төмендетуге және жастар 

үшін бос уақытты өткізу жобаларын іске асыруға бағытталатын болады. 

Ауылдық округте әлеуметтік қызмет көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау 

жөніндегі жобаларды қолдау әлеуметтік саланы қолдаудың маңызды бағыты болады. Осал 

топтарды – жастарды, мүгедектерді, қиын жасөспірімдерді қолдау жобаларына басымдық 

беріледі. 

1-басым бағыт: Мектептегі білім беру және мектепке дейінгі тәрбие 

қызметтерінің сапасын арттыру арқылы ауылдық округтің білім беру жүйесін одан 

әрі дамыту 



Міндет: 

Білім беру саласының қолда бар әлеуеті негізінде білім беру саласындағы: 

* заманауи талаптарға сай білім беру жүйесін сақтау және дамыту; 

* жас мамандарды тарту. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары 1: 

* білім беру сапасын сақтау және бәсекеге қабілетті түлектерді шығару; 

* жас білім беру мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 100%; 

* оқу жағдайларына қанағаттану деңгейін 40% - ға арттыру • %; 

* мектептерді ұстауға жұмсалатын шығындарды 25% - ға төмендету. 

 

2-басым бағыт: Ауылдық округте денсаулық сақтау сапасын жақсарту 

Міндет: 

Денсаулық сақтау саласының қолда бар әлеуетінің негізінде денсаулық сақтау: 

* денсаулық сақтау объектілерінің материалдық-техникалық базасын жақсарту; 

* әлеуметтік мәні бар аурулардың алдын алу және оларды ерте анықтау жөніндегі 

алдын алу іс-шараларын жүргізу. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары 2: 

* халықтың сапалы медициналық қызметтерге қанағаттануы; 

* халық өлімін тұрақтандыру, жіті ауруларды ерте анықтау (ҚЖА, онкология, қант 

диабеті және т.б.), созылмалы аурулардың өсуін бақылау. 

 

3-басым бағыт: Ауылдық округте мәдениетті, спортты дамыту 

Міндет: 

Мәдениет, спорт және демалыс салаларының бар әлеуетін пайдалану: 

* мәдениет және спорт саласын МТБ жаңғырту; 

* жастармен жұмыс жасаудың нысандары мен әдістерін жетілдіру, салауатты өмір салты 

мен адамгершілік жетілуіне тұрақты қызығушылықты қалыптастыру. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары 3: 

* ауылдық округтің мәдениет саласының материалдық-техникалық базасын жақсарту; 

* жергілікті тұрғындар қатысқан іс-шаралар санын 30% - ға ұлғайту. 

 

 

4-басым бағыт: Мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету 

Міндет: 

* электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер үлесін 

арттыру; 

* халықтың қауқары аз топтары үшін әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін 

бейімдеу. 



4 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

* ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметтер үлесін арттыру 50 %; 

* әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін халықтың қауқары аз топтарының  

қажеттіліктері үшін бейімдеу арқылы мүмкіндіктері шектеулі адамдардың өмір сүру 

сапасын жақсарту. 

5-басым бағыт: Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларының тиімділігін 

арттыру 

Міндеттері: 

жұмыспен қамтылған халық санын ұлғайту жолымен жұмыссыздар үлесін азайту; 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары 5: 

* 30 жаңа жұмыс орнын құру. 

 

Инженерлік-көліктік инфрақұрылым 

3-стратегиялық мақсат: халықтың тұруы үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз 

ету 

Ауылдық округтің инженерлік-көліктік инфрақұрылымының ағымдағы жағдайы 

жақсы деңгейде. Сонымен қатар, шағын бизнестің дамуына, сондай-ақ ауылдық округ 

тұрғындарының жайлы өмір сүруін толық қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірқатар 

инфрақұрылымдық шектеулер бар. 

Мақсатты іске асыруға ауылдық округті инженерлік инфрақұрылым объектілерімен 

кешенді жайластыру деңгейін арттыру, халықтың орталықтандырылған сумен жабдықтауға 

және су тартуға қол жеткізуін қамтамасыз ету, қоқыс жинау жүйесін дамыту, ауылдық елді 

мекендерді абаттандыру, автомобиль жолдарын реконструкциялау және салу, ауыл 

халқының, оның ішінде жас отбасылар мен жас мамандардың абаттандырылған тұрғын 

үйге қажеттіліктерін қанағаттандыру есебінен қол жеткізілетін болады. 

Бұл жұмыс ауылдық округ атынан өкілдік ететін бірқатар мүдделі тараптардың 

(кәсіпкерлердің, фермерлердің, ауылдық кәсіпорындардың, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының, белсенді тұрғындардың) қатысуымен жүргізілетін болады. Осындай 

әріптестіктің арқасында жергілікті халық ауылдық округті инфрақұрылымдық қамтамасыз 

етудегі маңызды және басым проблемаларды айқындауға және олардың шешімдерін табуға 

қатысатын болады. Әкімдік жоспарлау комитеті мен белсенді тұрғындармен бірлесіп, қолда 

бар ресурстарды ұтымды пайдалану, инфрақұрылым саласындағы жобалардың іске 

асырылу бойынша қоғамдық бақылаудың тиімділігін арттыру, халықтың өз елді мекендерін 

абаттандыруға қызығушылығын арттыру мәселелері бойынша ауылдық округ тұрғындары 

арасында үгіт-насихат іс-шараларын жүргізетін болады. 

 

Басым бағыт 1. Округтің сумен жабдықтау жүйесін одан әрі дамыту 

Міндет: 1 басым бағытты іске асыру бойынша жұмыс: 

* су құбыры желілерін жөндеу және жаңғырту; 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторы 1: 



* ауылдық округ тұрғындарының ауыз су сапасына қанағаттану деңгейінің артуы  

 

Басым бағыт 2. Кең жолақты Интернетке (КЖИ) және ұялы байланысқа қол 

жеткізе отырып, халықтың үлесін 80% - ға дейін арттыру. 

Міндеті: басым бағытты іске асыру бойынша жұмыс халық санының болжамын және 

көрсетілетін қызметтерге қажеттілікті ескере отырып, округтің ауылдық елді 

мекендеріндегі жабдықты жаңғырту және кабельдік желіні дамыту есебінен жүргізілетін 

болады. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторы 3: 

* Интернетті пайдаланушылардың тығыздығы, соның ішінде мобильді, СПН округі 

* Сметанино ауылының аумағын сапалы мобильді байланыспен қамту. 

Басым бағыт 3. Кожухов ауылдық округін абаттандыру 

4-ші басым бағытты іске асыру бойынша жұмыс округтің елді мекендерінің 

көшелерін жарықтандыру және көгалдандыру, қоғамдық демалыс және демалыс 

орындарын ұйымдастыру жөніндегі жобаларды іске асыруды жалғастыру есебінен 

жүргізілетін болады. 

Басым бағытқа қол жеткізу индикаторы 4: 

* жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі; 

50%; 

* ауылдық округтегі жарықтандырылған көшелердің үлесі, 80%; 

* ауылдық округтегі абаттандырылған көшелердің үлесі, 80%. 

 

 

 

 

 

 

 



ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

№ Іс-шара Іске 

асыру 

мерзімі 

Қаржыландырудың 

ықтимал көзі 

Іске 

асыруға 

жауапты 

Өнім индикаторы Нәтиже көрсеткіші Кол-во 

новых 

рабочих 

мест 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

 Басым бағыт 1. Округте ауыл шаруашылығын және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды қолдау 

1 Жергілікті азық-түлік 

нарығын дамыту 

2023 Жергілікті 

қоғамдастық 

Госбюджет 

Әкімдік, 

Кәсіпкерлер 

палатасы 

Бағаны 

тұрақтандыру 

Халықты азық-

түлікпен қамтамасыз 

ету 

12 

 Басым бағыт 2. Округтегі шағын және орта бизнестегі өндіріс көлемінің өсуі, ШОБ-та жұмыс істейтіндер санының өсуі 

арқылы округтегі шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту 

1 Форель шаруашылығын 

құру 

2023 бизнес қауымдастық Әкімдік, 

Кәсіпкерлер 

палатасы 

Бағаны 

тұрақтандыру 

Өткізу нарықтарын 

кеңейту 

12 

2 Қайыс бұйымдарын 

дайындау бойынша 

мектептің ашу 

2022 бизнес қауымдастық Кәсіпкерлер 

палатасы 

Қайыс 

бұйымдарына 

сұраныс 

Бұйымдарды 

бөлшектеп сату 

2 

3 Жылыжай 

шаруашылығын дамыту 

2022 бизнес қауымдастық Кәсіпкерлер 

палатасы 

Бағаны 

тұрақтандыру 

Халықты азық-

түлікпен қамтамасыз 

ету 

5 

4 Ат спорты бойынша оқу 

орталығын ашу 

2022 бизнес қауымдастық Кәсіпкерлер 

палатасы 

Бос уақытты қамту Балаларды, мүгедек 

балаларды оқыту 

5 

ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР 

 1-басым бағыт: мектептегі білім беру және мектепке дейінгі тәрбие қызметтерінің сапасын арттыру арқылы ауылдық 

округтің білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

1 Тілдерді оқыту 

үйірмелерінің ашылуы 

2022 Бизнес қоғамдастық 

ақылы қызметтер 

Әкімдік 

Кәсіпкерлер 

Палатасы 

Бос уақытты қамту Балаларды оқыту 3 

2 Шешендік өнер 

орталығының ашылуы 

2023 Бизнес қоғамдастық 

ақылы қызметтер 

Кәсіпкерлер 

палатасы 

Бос уақытты қамту Зияткерлік деңгейді 

арттыру 

3 

 2-басым бағыт: Ауылдық округте денсаулық сақтау саласының сапасын жақсарту 



1 үй-жаймен қамтамасыз 

ету 

2023 Мемлекеттік бюджет Әкімдік Аудандық және 

облыстық 

орталыққа бару 

қажеттілігі 

Медициналық 

қызметтердің 

қолжетімділігі 

1 

2 Кардиологиялық тексеру, 

гинекология, 

стоматологияға арналған 

жабдықтармен 

қамтамасыз ету 

2023 Ақылы қызметтер Әкімдік, 

Кәсіпкерлер 

Палатасы 

Аудандық және 

облыстық 

орталыққа бару 

қажеттілігі 

Медициналық 

қызметтердің 

қолжетімділігі 

1 

 3-басым бағыт: ауылдық округте мәдениетті, спортты дамыту 

1 Хор және вокалды ән 

айту үйірмелерін ашу 

2022 Ақылы қызметтер Кәсіпкерлер 

Палатасы 

Үйірмені ашу Көркемөнерпаздарды 

дамыту 

 

 4-басым бағыт: Мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсету 

1 Барлық тұрғындар- 

дың ЭЦҚ алуы-

қызметтердің шағын 

орталығын құру 

2022 Жергілікті 

қоғамдастық 

Әкімдік ЭЦҚ алғандардың 

пайызы 

Тұрғылықты жері 

бойынша қызмет алу 

 

ИНЖЕНЕРЛІК-КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 

 Басым бағыт 1. Округтің сумен жабдықтау жүйесін одан әрі дамыту 

1 Кожухово ауылының су 

құбырын ағымдағы 

жөндеу 

2022-2024 Мемлекеттік бюджет Әкімдік Екпіндер, суды 

өшіру 

Сапалы ауыз сумен 

қамтамасыз ету 

5 

2 Прогресс ауылының су 

құбырын ағымдағы 

жөндеу 

2023 Мемлекеттік бюджет Әкімдік Кесте бойынша 

суды қосу 

Су пайдалануды 

қамтамасыз ету 

5 

 Басым бағыт 2. Кең жолақты Интернетке (ШПИ) және ұялы байланысқа қол жеткізе отырып, халықтың үлесін 80% - ға 

дейін арттыру. 

1 Интернетке кіру 

станцияларын орнату 

2023 бизнес қауымдастық Кәсіпкерлер 

Палатасы 

Станция 

орнатылған 

Барлық 

тұрғындардың 

жоғары сапалы 

желілеріне қол 

жеткізу 

 

 Басым бағыт 3. Кожухов ауылдық округін абаттандыру 



1 Балалар алаңдарын 

орнату 

2022 мемлекеттік бюджет әкімдік Алаңдар саны Жас отбасыларды 

ауылға тарту 

 

2 Спорт алаңдарын салу 2023 мемлекеттік бюджет әкімдік Алаңдар саны Жаппай спортқа 

тарту 

 

3 Жолдарды ағымдағы 

жөндеу 

2022-2024 мемлекеттік бюджет әкімдік Жолдарды жөндеу 

көлемі 

Тұру сапасы  

4 Көшені жарықтандыру 2022-2024 мемлекеттік бюджет әкімдік Жарықтандырылған 

көшелер % 

Тұру сапасы  

 


