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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 



1. Кіріспе 

Махамбет ауылы, Қазақстан Республикасының Атырау облысы Махамбет 

ауданында орналасқан.  

Махамбет ауылы Махамбет ауданының ең дамыған ауылдарының бірі болып 

есептеледі. Халық тығыздығы 1кв.км. территорияға 154 адам. Ауданның әкімшілік 

орталығы, аудан орталығында мемлекеттік мекемелер және халыққа қызмет көрсету 

орталықтары орнласқан. Облыс орталығы Атырау қаласынан 52,9 километр қашықтықта 

орналасқан. Махамбет ауылдық округы 1934 жылы құрылған. Орал өзенінің оң 

жағалауында орналасып, оңтүстікте Жалғасай ауылдық округымен, батыста Атырау-Орал 

автомагистралімен және шығыста Орал өзенімен шектеледі. 

Махамбет ауылынан 50 км. қашықтықта 19 728 халқы бар 20 елді мекен орналасқан 

және олар аудан орталығымен экономикалық тығыз байланыста.   

 

 
 

Ауылдық округте 13179 адам тұрады, соның ішінде экономикалық белсенді халық 

саны жалпы халық санының 5 869 адамды немесе 44,5% құрайды. Алайда, соңғы жылы 

экономикалық белсенді халық саны алдыңғы жылға қарағанда 1127 адамға азайды.         

Ауыл округының территориясы 7 239 га құрайды. 

Ауылдық округ арқылы «Атырау - Орал» республикалық маңызы бар трассасы өтеді 

және бұл өз кезегінде ауылдың облыс орталығымен, облыстың басқа аудандарымен және 

ҚР басқа облыстарымен байланыстырады.  

Ауылдық округтың экономикалық мамандандырылуы ауыл шарушылығы, кіші және 

орта бизнес болып табылады. Ауыл территориясында ауыл шаруашылығы жер телімінің 

жетіспеулішігіне және бар жердің құлдырауына байланысты қатты дамымаған.    

Махамбет ауылының әлеуметтік инфрақұрылымы орташа деңгейде. Ауылда 1 

емхана, 1 дәрігерлік амбулатория, 4 мектеп, 1 облыстық арнайы мектеп, 1 музыкалық 

мектеп 2 мәдениет үйі, 312 272 кітап қоры бар 2 кітапхана және 2 монша орналасқан.    

Махамбет ауылдық округінің инфрақұрылымы қанағаттанарлық деңгейде. Орталық 

сумен және жылумен қамтамасыз ету жүйелері сақталған, алайда су тарту жүйесінде 

проблемалар орын алып отыр. Ауыл халқын мазалайтын сұрақтардың бірі ол жол мәселесі 



және көп қабатты үйлерге қызмет көрсету сапасы болып табылады. 2019 жылмен 

салыстырғанда автокөлік жолдарының жалпы ұзақтығы 45 км.ден 55 км. өскен     

 

2. Ағымдағы ахуалды талдау 

2.1 Ауыл округының экономикасы  

Ауылдық округтың экономикалық мамандандырылуы – ауыл шаруашылығы шағын 

және орта бизнес.   
Кәсіпкерлік 

Ауылдық округта жеке және шағын кәсіпкерлер саны азаюда, соның ішінде, 2021ж. 

қаңтар айында жеке кәсіпкерлер саны соңғы 5 жылдағы жалпы кәсіпкерлер санынан 546 

немесе 66,5 % құрады, айта кетсек, 2019 жылы шағын кәсіпкерлер саны 820 құрады.  

Ауылда 16 шаруа қожалығы, 546 жеке кәсіпкерлер және 1 ауылдық тұтыну 

кооперативтері тіркелген. 546 жеке кәсіпкерлер құрамында сауда саттық саласында – 47, 

транспорт саласында – 52, қызмет көрсету саласында – 37, шағын цехтар (наубайханалар) -

80, қоғамдық тамақтану саласында -12 кәсіпкер қызмет етеді. Сонымен қатар, құрылыс 

материалдарын (пластик, ағаш, темір) қайта өңдеу бойынша 4 цех қызмет етеді.    

 

SWOT-талдау: 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту мүмкіндіктері 

Жол инфрақұрылымының дамуы нәтижесінде тұтыну 

нарығына тауарларды жеткізу мүмкіндігі; 

Мемлекеттік және қаржылық мекемелердің несие 

қаражаты; 

Өңдеу кәсіпорындарының дамуына қолайлы жағдайдың 

болуы; 

Облыс орталығымен, көршілес аудандармен, 

облыстармен және Ресей Федерациясының 

облыстарымен тікелей автомобиль жолдары; 

Ауылдық округте шағын және орта 

кәсіпорындар санының азаюы  

Өңдеу кәсіпорындардың 

жетіспеушілігі 

Халықтың енжарлығы 

Кепілдікпен қамтамасыз ету 

мүмкіндігінің болмауы немесе 

жетіспеушілігі 

Кәсіпкерлік қызметпен айналысу 

мақсатында инженерлік 

инфрақұрылымға қосылу бойынша 

кедергілер 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Мал шаруашылығы өнімдерін (ет, сүт) және ауыл 

шаруашылығы өнімдерін өңдеуді қоса алғанда өңдеу 

өнеркәсібін дамыту; 

Көршілес мемлекеттермен және аудандармен сауда 

саттық қарым-қатынас  

Ауылдық округтың транзиттік потенциалы; 

Тауарды өңдеу және балықшылықты дамыту; 

Шағын бизнесті дамыту (наубайханалар, тігін цехтары 

және т.б.) 

Туризмді дамыту 

Жоспарланған іс-шараларды жүзеге 

асыруға қаражаттың жетіспеушілігі; 

Несие алуға кепіл мүлігінің болмауы 

немесе жете бағаламау; 

Табиғи климаттық жағдайлардың 

болмауы (құрғақшылық, су басу, 

ерте салқындау); 

Еңбек ресурстарының жетіспеулігі. 

 

Саланың негізгі мәселелері: 

- Халықтың енжарлығы 

- Халық кәсіпкерлік негізі бойынша білім өте төмен 

- Өндірушілердің негізгі және еңбек капиталының жетіспеуі  

- Азық-түлік және өңдеу өнеркәсібі саласында мамандар жетіспейді 

- Несие алу бойынша қиындықтар (кепілдің болмауы немесе мүлікті жете 

бағаламау) 

- Инженерлік және коммуналдық инфрақұрылымның нашар дамуы 



- Өнеркәсіп кәсіпорындарының болмауы. 
 

2.2. Ауыл шаруашылығы  

Ауыл округының негізгі экономикалық мамандандырылуы – ауыл шаруашылығы. 

Ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жердің жалпы көлемі 6497 га құрайды, оның 

ішінде, жайылым жері 5434 га, егістік жері – 92 га, пайдалынбайтын жерлер - 978 га, бау-

бақша – 1 га, қалғандары – жарамсыз жерлер, көп жылдық көшеттер және қордағы жерлер 

болып табылады.   

 

Кесте 1. Ауыл округы бойынша мал саны (бас) 

 

 1.01.2019 

жылға 

1.01.2020 

жылға 

1.01. 2021 

жылға 

Ірі қара мал 2634 2441 3098 

Қой-ешкілер 8632  8504 8017 

Жылқылар 686 667 751 

Түйелер 264 265 259 

 

Ауыл шарушылығы өндірісі құрамындағы ет-сүт шаруашылығы негізгі үлесті 

құрайды. Ауыл округінде 1.01.2021жылғы мәліметке сәйкес 1535 тоннаға жақын сүт 

өндіріледі. Сүттің негізгі өндірушілері болып, жеке үй шаруашылығы болып табылады 

және олар 1.01.2021жылғы мәліметке сәйкес 1383 тонна немесе ауыл округінде өндірілген 

барлық сүттің 90% құрайды, қалған 10% сүт ауыл шаруашылық фермаларда өндірілген.  

Ауыл округінде 1.01.2021жылы жалпы өндірілген ет көлемі 700 тоннаны құрады. 

Негізгі ет өндірушісі болып бұл жерде де, жеке шарушылықтар, болып табылады, 

1.01.2021жылы  619 тонна немесе ауыл округінде жалпы өндірілген еттің 88,4% құрады.  

 

Кесте 2. Мал шарушалығы өнімін өндіру, тонна 

 

Көрсеткіш атауы 1.01.2019 

жылға 

1.01.2020 

жылға 

1.01. 2021 

жылға 

ет, тонна 733 742 700 

сүт, тонна 899 901 1535 

 

Сонымен бірге, ет және сүт өндірісінің тежегіш факторы ретінде табытылықтың 

төмендігі болып табылады (ет және сүт өнімдерінің сатып алу бағасының төмендігі, жем 

шөптің қымбаттылығы және өткізу нарықтарының қолжетімділігінің төмендігі).  

Ауылдық округтың егін саласында картоп, көкөністер және бақша дақылдарының 

өндірісі дамыған. Мысалы, 1.01.2021 жылы ауыл округінде 1588 тонна картоп, 7172 тонна 

көкөністер және 1914 тонна бақша дақылдары өндірілген.   

 

 

 

 

Кесте 3. Егін шарушалығы өнімдерін өндіру саны, тонна 

Көрсеткіш атауы 1.01.2019 жылға 1.01.2020 жылға 1.01. 2021 

жылға 

картоп 920 1408 1588 



көкөністер 543 1005 7172 

бақша дақылдары 211 283 1914 

 

Ауыл округының ауыл шаруашылығы дамуының жаңа бағыты ретінде картоп, 

көкөністер және бақша дақылдары өндірісінің ұлғаюы болып табылады. Картоп, көкөністер 

және бақша дақылдарының негізгі өндірушілері шаруа (фермерлік) қожалықтары болып 

табылады.   

 

 Махамбет ауылдық округының экономикалық дамуының негізгі тежегіш 

факторлары: 

1. Ет және сүт өндірісінің табыстылығының төменділігі – ет және сүттің сатып алу 

бағамының арзандығы, өткізу нарықтарына қолжетімділіктің төменділігі делдалдар 

санының көптігі болып табылады. Делдалдарсыз ең қолжетімді өткізу нарығы болып 

демалыс күндері өткізілетін обдыстық және аудандық жәрмеңкелер болып табылады.    

2. Ет және сүт өнімдерін қайта өндіру мүмкіндігінің жоқтығы 

3. Ауыл шарушалығы өнімдерін қайта өндіру мүмкіндігінің жоқтығы (картоп, 

көкөністер) 

4. Жеткілікті деңгейде көкөністерді сақтау қоймаларының болмауы 

5. Ауыл шаруашылығы саласында мамандардың жетіспеушілігі – жалақының төмен 

деңгейі және сол жерде тұру жағдайының ыңғайсыздығы мамандардың келуіне кері әсер 

етеді. Сонымен қатар, жастар ауыл шарушалығы саласында еңбек етуге қызығушылығы өте 

төмен.  

6. Фермерлер ассоциациясы және мал өнімдерін өндірушілердің болмауы ауыл 

шарушалығы өндірушілерінің бірлесіп нарыққа шығуға кедергі келтіреді.  

7. Ассоциациялардың болмауы сәтсіз несие серіктестігіне бірігу тәжірибесінің 

болуына және ауыл шарушалығы өндірушілер арасындағы сену несиесінің төмендігіне 

байланысты.   

8. Песрпективалық өткізу нарығы бойынша ауыл шарушалығы өндірушілер 

арасындағы ақпараттың жеткіліксіздігі, өнімді өткізу бойынша қолдауыдың жеткіліксіздігі  

9. Мал жайылатын бос жерлердің жеткіліксіздігі 

10. Банк институттарының ауылдық жердегі кепілдің төмен бағалауы себебінен 

несиелендіру қиындықтары (кепілді алу проблемасы)  

 

Ауылдық округтың экономикалық дамуының перспективалары 

1. Тамшылатып суару жүйесін дамыту – соның ішінде, картоп, көкөністер және бақша 

дақылдарын өндіру 

2. Сумен жабдықтау каналдарын күрделі жөндеу қажет 

3. Өсіп-өндірілген ауыл шарушылық өнімдерін қайта өңдеуді дамыту (көкөністер, 

картоп) 

4. Ет және сүтті қайта өңдеу өндірісін дамыту және бұл өз кезегінде ет және сүт 

өнімдерінің тиімділігін, табыстылығын арттырады. 

5. Қоймада сақтау инфрақұрылымын ұйымдастыру, соның ішінде көкөніс қоймасын 

ұйымдастыру қажет және бұл өз кезегінде өнімді жыл бойы пайдалануға, бағаның өсуін 

тежеуге және өнімді жоспарлауға мүмкіндік береді.   

6. Өнім өндірушілер ассоциациясын ұйымдастыру 

11. Ауылдық округтың транзиттік-транспорттың потенциалын ескере отырып, 

жол бойындағы қызмет көрсету жүйесін дамыту (ауылдық елді мекен арқылы өтетін 

республикалық маңызы бар жол)  

12. Басқа облыстардың нарығына шығуға көмектесу 

13. Агроөнеркәсіптік кешен саласына кадрларды тарту 

 

SWOT – Талдау 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Дамыған агроөнеркәсіптік кешен  Ет және сүт өнімдерін өткізу проблемасы 



Сумен жабдықтау каналдарының болуы 

Ауыл экономикасының құрылымы 

диверсификацияланған  

Ауыл округы маңайында тауарды өткізудің 

ірі нарықтарының болуы  

Туризм бойынша потенциалдың болуы 

Сүт-тауарлы фермаларының сүт және ет 

өндірісін дамытуға потенциалының болуы  

Картоп, көкөністер және бақша 

дақылдарын өндіру потенциалының болуы  

Кадрлық потенциалдың болуы 

 

Ауылшаруашылығына арналған жерлердің 

төмен құнарлығы 

Сүт және ет өнімдерін қайта өндіру 

жүйесінің болмауы 

Ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 

өнеркәсіптерінің болмауы 

Бейінді кадрлар дефициті 

Фермерлер арасында сенімділіктің 

жетіспеушілігі 

Несиелік шектеулер (кепілдік және т.б.) 

Туризмнің дамымаған инфрақұрылымы 

Агроөнеркәсіптік кешен саласында және 

ауылдық жерде жастардың жұмыс істеу 

қызығушылығының төмендігі 

Жанаржағар май аясында берілетін 

жеңілдіктердің тиімділігінің төмендігі  

Ауылшаруашалық техникасының 

жетіспеушілігі 

Жеке тұлғалар малдарының жайылатын 

жерлердің жоқтығы  

Етті және сүтті асыл тұқымды малдарды 

сатып алуға субсидияның жетіспеулішігі 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Суармалы егіншілікті әрі қарай дамыту 

Өсімдік өнімдерін сақтау 

инфрақұрылымын дамыту 

Ірі сүт тауарлы фермалардың жұмысын 

ұйымдастыру 

Жоғары құн салығы бар өнім алу үшін сүт 

және ет өнімдерін өңдеуді ұйымдастыру  

Өткізу нарығына шығу үшін және ірі 

жобаларды жүзеге асыру үшін фермерлер 

ассоциациясы жұмысын ұйымдастыру 

Қызмет көрсету саласындағы едәуір 

туристтік потенциалды қолдану арқылы 

шағын және орта бизнес аясында жаңа 

жұмыс орындарын ашу 

Мемлекеттік қолдау көрсету бағдарламасы 

және шаралары арқылы ауыл шаруашылық 

техникаларын жаңарту  

 

Ет және сүт өнімдерінің бағаларының 

төмендеуі өндіріс табыстылығын азайтады 

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 

мемлекеттік қолдау көлемінің азаюы 

Туристтік инфрақұрылымды дамытуға 

ақша-қаражаттың жетсіпеушілігі 

АӨК кадрлар дефициті  

Энергия тасымалдаушы компаниялардың 

бағаларының өсуі 

Табиғи құбылыс (құрғақшылық, су басу, 

күннің ерте салқындауы) 

 

 

 

 

 

2.3. Әлеуметтік инфрақұрылым және қызметтер  

Махамбет ауылдық округының әлеуметтік инфрақұрылымы қанағаттанарлық 

деңгейде, мемлекетпен кепілдендірілген барлық базалық қызметтер көрсетіледі. 

Әлеуметтік-тұрмыстық жағдай да қанағаттанарлық деңгейде. Тұрғындар, 

орталықтандырылған коммуналдық қызметі бар жеке және көп қабатты үйлерде тұрады.    

Ауылда 15 бюджеттік мекемелер, 1 жалпы білім беретін мектептер, 7 балабақшалар, 

2 денсаулық сақтау мекемелері қызмет етеді және осы мекемелерде Махамбет ауылдық 

округының тұрғындары еңбек етеді, жұмыссыздық деңгейі 3,7% құрайды.  



 

Білім беру 

 Ауылдық окруте 1.01.2021ж. мәліметке сәйкес 2828 оқушысы бар жалпы білім 

беретін 4 мектеп, 1 облыстық арнайы мектеп, З.Ещанов атындағы 1 өнер мектебі 

орналасқан. Мектеп жасына дейінгі балалар саны өсуде 1.01.2021ж. мәліметке сәйкес 

олардың саны 1171 баланы құрайды. Мектепке дейінгі мекемелер санының жетіспеушілігі 

байқалады.  Ауылдық окруте барлық мектептер компьютермен қамтамасыз етілген және 

Интернет желісіне қосылған. Күрделі жөндеуден өткен оқу мекемелерінің материалдық-

техникалық базасы жаңартылды. З.Ещанов атындағы өнер мектебі реставрациядан өтіп 50 

орындық жоспарлас құрылыс салынды. 50 млн. теңгеге музыкалық инструменттер сатып 

алынды. Ауылдық окруте 280 орындық 2 жаңа балабақшалар пайдалануға берілді.    

   

SWOT – Талдау 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Мектептер мен балабақшалардың күрделі 

жөндеу жұмыстары жүргізілуде;  

Балабақшалар мен мектептердің 

материалды-техникалық базасы жыл сайын 

жаңартылады; 

Ежегодно обновляется материально-

техническая база школ и детских садов; 

Мектептерде ыстық тамақ 

ұйымдастырылған; 

Білім беру сапасы жыл сайын жақсаруда; 

Мемлекеттік гранттар бойынша жоғары 

оқу орындарында оқитын мектеп түлектер 

саны көбеюде;  

Мектепке дейінгі оқытумен қамтылған 3-6 

жастағы балалар саны көбеюде; 

Қосымша білім беру дамуда (балалар және 

жасөспірімдерге арналған спорттық 

клубтар, өнер мектептері); 

Балалар алаңдарымен қоса, спорттық 

алаңдар жүйесі дамуда; 

Жыл сайын оқытушыларды дайындау 

жұмысы жүргізілуде; 

Оқушыларға жазғы сауықтыру лагері 

қызмет етеді. 

Ауылдық округте барлық балалар мектепке 

дейінгі біліммен қамтылмаған; 

Оқушылардың әскери және өндірістік 

даярлығындағы материалдық базаның 

әлсіздігі; 

Мектептер мен балабақшалардың жағдайы 

нашарлауда; 

Мектеп түлектерінің білім деңгейінің 

төмендігі (2014-2015 оқу жылында орташа 

балл 65,9); 

Мектептен тыс оқу сабақтары үшін 

ғимараттар жетіспейді. 

"Дипломмен ауылға" бағдарламасының 

қатысушылары бағдарламаның шарттарын 

сақтамайды 

 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Мектепке дейінгі мекемелерді құру 

барысында мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестікті дамыту; 

Еңбек лагерлері, мектептен тыс қосымша 

білім беру мекемелерін дамыту; 

Мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамыту 

үшін бос тұрған ғимараттарды пайдалану; 

Балаларды спортқа және өнерге оқыту; 

Балалардың демалыс және сауықтыру 

орындарын ұйымдастыру бойынша 

мүмкіндіктер бар; 

Мектепке дейінгі ұйымдар мен 

мектептерде балаларды тәрбиелеу 

барысына жаңа технологиялар мен жаңа 

тәсілдерді енгізу мүмкіндіктері. 

Кейбір пәндер бойынша оқытушылар 

құрамының жетіспеушілігі (математика, 

физика және т. б.) және соның нәтижесінде 

білім сапасы төмендейді; 

Тұрғындардың өсу қарқынының жоғары 

болуына байланысты мектепке дейінгі 

ұйымдарда орындардың жетіспеушілігі 

бар; 



 

Саланың негізгі мәселелері: 

- Қосымша білім беруді дамыту жолындағы кедергілер (ғимараттардың болмауы, 

кадрлардың жетіспеушілігі); 

- Кейбір пәндер бойынша оқытушылар құрамының жетіспеушілігі (математика, физика); 

- Мектепке дейінгі ұйымдарда орын жетіспейді. 

Денсаулық сақтау 

 Округте 1 емхана және 1 дәрігерлік амбулатория жұмыс істейді. Онда 220 адам 

қызмет етеді. Ауылдық округтің емханасы күрделі жөндеуден өткен. 

 Жедел жәрдем қызметі жұмыс істейді. Емхана орталық сумен, кәріз және жылыту 

жүйесімен қамтылған. Қабылдауға жазылу тіркеу орнында да, телефон арқылы да 

жүргізіледі, электрондық жазба бар. 

 

SWOT Талдау 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Ауылдық округтің медициналық 

мекемелерін қаржыландыру деңгейі 

күшейді; 

Емхана ғимаратына жөндеу жүргізілді 

Материалдық-техникалық база 

жақсартылды, медициналық мекемелерді 

жаңа жабдықтармен, санитарлық-

техникалық құралдармен жабдықтау 

жұмыстары үнемі жүргізіледі; 

Жыл сайын дәрігерлерді тұрғын үймен 

қамтамасыз ету артып келеді; 

Дәрігерлер мен орта деңгейдегі медицина 

қызметкерлерінің тапшылығы қысқаруда; 

Туберкулезді қоса алғанда, жалпы ауру-

сырқау деңгейі төмендеуде; 

Ана өлімі тіркелмеді; 

Халықтың тұрмыс жағдайы жақсаруда; 

Тұрғындар салауатты өмір жиі салтын 

ұстануда. 

 

Жекелеген мамандықтар бойынша 

дәрігерлердің тапшылығы; 

Медицина қызметкерлері үшін тұрғын үй 

тапшылығы сезілуде. 

 

 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Телемедицинаны кеңінен қолдану арқылы 

ауылдық округке медициналық қызмет 

көрсетуге облыстың және республиканың 

жоғары білікті мамандарын тарту 

мүмкіндігі; 

Денсаулық сақтау саласына бөлінетін 

қаражат көлемін ұлғайту; 

Жедел медициналық көмекті шақыру 

кезінде қысқа мерзімде пациенттерді 

емханаға жеткізу; 

Бала туу жасындағы әйелдердің өз 

денсаулығына немқұрайлы қарауы; 

Халықтың өмір сүру ұзақтығының 

қысқаруы; 

Халықтың кейбір категориялары өз 

денсаулығына деген жауапсыздығы; 

Медицина қызметкерлерінің біліктілік 

деңгейінің төмендігі. 

 



Ауылдық жерлерде медицина 

қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз 

ету жұмысы жүргізілуде. 

 

Саланың негізгі мәселелері: 

• Кейбір мамандықтар бойынша дәрігерлер жетіспейді, оның ішінде офтальмологтар 

мен жалпы практика дәрігерлерінің жетіспеушілігі медициналық қызметтердің 

сапасына кері әсер етеді; 

• Халықты медициналық қызметтермен қамту жеткіліксіздігі; 

• Ауылдық округте медицина қызметкерлері үшін тұрғын үй жетіспейді. 

 

Спорттық инфрақұрылым 

Ауылдық округтегі спорт ғимараттарының саны аз. 2014 жылы Махамбет ауылында 

үш ашық спорт алаңы пайдалануға берілді. 2018 жылы ауылдық округте спорт мектебі 

қайта құрылды. Ауылдық округте демеушілер есебінен ашық баскетбол және жаттығу 

алаңы іске қосылды. 

2014 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт клубы ашылды, әртүрлі 

спорт түрлері бойынша секциялар ұйымдастырылды. 

 

SWOT –Талдау 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Спорт жабдықтарымен, дене 

жаттығуларымен және спортпен 

шұғылданатын адамдар саны артты; 

Спорт ғимараттары пайдалануға берілуде; 

Балалар мен жасөспірімдерге арналған 

спорт клубы ашылды; 

Спорт резерві мен жоғары дәрежелі 

спортшыларды тәрбиелеу мен даярлау 

деңгейі жақсаруда; 

 

Ауылдық округте спорттың әлсіз дамуы; 

Оқу орындары мен мекемелерде спорттық 

инвентарлардың тапшылығы байқалады. 

 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Дене шынықтыру мен спортты дамыту 

үшін жағдайлар жасау; 

Волейбол, баскетболға арналған спорт 

алаңдарын ұлғайту; 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 

спорт кешенін салу; 

Аулалық спорт алаңдарын салу және 

пайдалануға беру 

Балалар мен жасөспірімдер арасындағы 

құқық бұзушылық санының өсуі. 

Тұрғындардың спортпен шұғылдануды 

қаламауы 

 

  

Саланың негізгі мәселелері: 

• Спорт саласында жоғары білікті мамандардың болмауы 

• Материалдық-техникалық базаның төмендігі және сапалы спорт жабдықтарының 

болмауы 

• Спорт ғимараттарының жетіспеуі 

Мәдениет және бос уақытты өткізу 

Ауылдық округте 2 мәдениет үйі, 1 аудандық орталық кітапхана және аудандық балалар 

кітапханасы жұмыс істейді. Өткен жылдары бір мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. 



2013-2014 жылдары "Өнерпаз" мәдениет үйінің материалдық-техникалық базасын 

жаңартуға 21 млн 123 мың теңге бөлініп, музыкалық жабдықтар, бейнепроекторлар мен 

экрандар, сахнаны жарықтандыру, жаңа отырғыштар мен кілемдер сатып алынды,  

мәдениет үйінің штаты 2 қызметкермен (әдіскер, хореограф) толықты. 

Ұлы Отан Соғысы жеңісінің 70 жылдығы қарсаңында ауылдық округтің ескерткіштері 

жөнделді. Ауыл кітапханаларының кітап қоры 312 272 данаға жетті. 

Ауылдық округ аумағында қоғамдық бірлестіктер жұмыс істейді олардың ішінде: 2 

ардагерлер кеңесі, 2 әйелдер кеңесі және бір жастар бірлестігі бар. Мәдениет саласының 

материалдық-техникалық базасы жаңартылуы қажет. 
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Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Мәдениет саласын дамыту үшін жергілікті 

бюджеттен жеткілікті мөлшерде қаржы 

бөлінеді; 

Мәдени нысандарға келушілер саны жыл 

сайын артып келеді. 

Сонымен қатар, мәдениет саласында 

қызмет көрсету сапасы жақсаруда 

 

Кәсіби кадрлардың жетіспеушілігі 

байқалады; 

Мәдениет объектілері музыкалық және 

дыбыс жабдықтарымен, ұлттық 

аспаптармен, ұлттық костюмдермен 

жеткіліксіз түрде жабдықталған. 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Мәдениет объектілеріне республикалық 

және облыстық бюджеттен қаржы бөлінуде 

 

Балалар және жасөспірімдер арасында 

қылмыс санының өсуі 

Саланың негізгі мәселелері: 

− Мәдениет үйлерінің материалдық-техникалық базамен жабдықталуы деңгейінің 

төмендігі; 

− Мәдениет саласында кәсіби білікті қызметкерлер жетіспейді. 

Әлеуметтік қызметтер  

Ауылдық округте орташа жұмыссыздық деңгейі, ресми түрде 355 жұмыссыз, аз 

қамтылған 108 адам тіркелген, ауылдық округте күнкөріс деңгейінен төмен табыс алатын 

64 адам тіркелген, олар атаулы әлеуметтік көмек алады. Жасырын жұмыссыздық бар. Жыл 

сайын жұмыссыздар саны артып келеді. Негізгі жұмыс берушілер бюджеттік мекемелер 

мен ШОБ болып табылады. Халықтың басым бөлігі вахталық әдіспен өңірдің ірі өндіруші 

компанияларында, сондай-ақ облыс орталығында еңбек етеді. 

Халық үшін негізгі қызметтер "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының орталығы арқылы көрсетіледі. 

Ауылдық округте ресми тіркелген 345 мүгедек жандар тұрады. Әлеуметтік 

жауапкершілік аясында "NCOC" компаниясы "Ақжол – Махамбет" мүмкіндігі шектеулі 

жандар қоғамы үшін инватакси көлігін сатып алуға демеушілік көрсетті. Бұдан әрі 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мүгедектерге инватакси қызметтері 

ұсынылатын болады. 

2018 жылдан бастап ауылдық округте 65 жастан асқан мүгедек балалар мен жалғыз 

басты адамдар арнайы әлеуметтік қызметтермен толық көлемде қамтамасыз етілді. 

Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектерге арнайы бекітілген жеке көмекшілер 

және 2 зағип жанға 1 маман қызмет көрсетеді 

 

SWOT Талдау  



Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

"Бизнестің жол картасы 2025" 

бағдарламасының мүмкіндігі еңбек 

нарығында халықтың жұмыспен 

қамтылуын арттырады және жеке бизнес 

ашуға мүмкіндік береді; 

Жаңа жұмыс орындарын құру есебінен 

жұмыссыздық деңгейін төмендету 

("Бизнестің жол картасы 2025"); 

Аудан экономикасының қарқынды дамуы; 

Аудан облыс орталығына, мұнай және газ 

кен орындарына жақын орналасқан. 

 

Ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындары 

сирек ашылады; 

Оқу бітіріп келген әйелдер мен жастардың 

ауылдық жерлерде жұмысқа орналасу 

қиындықтары; 

Ауылдық округте ірі өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың болмауы; 

Жұмыссыздардың біліктілігі жұмыс 

берушілердің талаптарына сәйкес 

келмейді; 

Жұмыссыздардың жалақысы төмен жұмыс 

орындарынан бас тартуы, қайта даярлау. 

 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Жаңадан ашылатын жұмыс орындарының 

мониторингі; 

Отандық еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне сәйкес кадрларды қайта 

даярлауды ұйымдастыру; 

Жаңа өндірістерді, қызмет көрсету 

саласында бағыттарды қосу есебінен жаңа 

жұмыс орындарын ашу; 

Несиелер мен микронесиелер беру арқылы 

бизнес ашу мүмкіндігі; 

Бизнесті жаңадан бастаушыларға бизнес 

негіздерін оқыту, бизнес-жоспарларды 

әзірлеуге көмектесу, кеңес беру, 

әдістемелік көмек көрсету мүмкіндігі. 

 

Облыс және аудан кәсіпорындарында 

жұмыс орындарының қысқаруы. 

Саланың негізгі мәселелері: 

 

− Жұмыс орындарының жетіспеушілігі; 

Жұмыс орындарының болмауы және ауысымдық жұмыстан бас тарту 

салдарынан ауылдық жерлерде әйелдердің жұмыспен қамтылу деңгейінің 

төмендігі; 

− Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келмейтін жұмыссыздардың төмен 

біліктілігі; 

− Ауыл шаруашылығы мен мемлекеттік мекемелердің жалақылары мұнай-газ 

саласындағы жалақыдан едәуір айырмашылығының болуы; 

− Әлемдік деңгейде мұнай бағасының төмендеуіне байланысты жұмыссыздық 

деңгейінің өсуі   

 

2.4. Инженерлік инфрақұрылым және қолдау 

Жылыту және сумен жабдықтау жүйесі 

Ауылдық округ инженерлік инфрақұрылымы жағдайы жақсы, орталықтандырылған 

қызмет көрсету деңгейінің көпшілігін сақтап қалған, алайда инженерлік желілер үнемі 

жаңалауды қажет етеді. 

Махамбет ауылында "Иманалин А" Жеке кәсіпкерінің 2 жылу пункті жұмыс істейді. 

Ауылдық округтегі жылу желілерінің жалпы ұзындығы 2 км. 

2013-2014 жылдары аталған жылу желілері пластикалық құбырларға ауыстырылған. 

Жыл сайын орталық жылыту қазандықтарына жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 2016 

жылы 640 метр жылу желілері ауыстыруға бюджеттен 5,5 млн теңге бөлінді. 



"Ғұмаров К" ЖК ауылдың су құбыры және кәріз желілерінің қызмет етуін 

қамтамасыз етеді. 

"Иманалин А" ЖК жылумен, сондай-ақ көше жарығын жөндеу қызметімен 

қамтамасыз етеді. 

"WesternConstructionTeam" ЖШС санитарлық тазарту мен көгалдандыруды 

қамтамасыз етеді. 

Махамбет ауылында 2 су тазарту қондырғысы бар. 2017 жылы №1 су тазарту 

қондырғысы мен ауыл ішілік су құбыры желілерін қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. 

Су тазарту қондырғылары тәулігіне 2470 м3 су сорады. Су құбыры желілерінің жалпы 

ұзындығы 26 км. жобаға сәйкес су пайдаланудың ең жоғары тәуліктік көлемі 640 текше 

метрге жетеді, №2 су тазарту құрылғысы тәулігіне 240 м3 суды сорады, су құбыры 

желілерінің жалпы ұзындығы 10,5 км құрайды. 

Сартоғай ауылында 1 су тазарту құрылғысы бар. 2015 жылы су тазарту құрылғысы 

мен ауылішілік су құбыры желілерін қайта жаңарту жұмыстары аяқталды. Тәулігіне 300 м3 

су сорады, су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 13 км құрайды 

Ауылдық округтің барлық тұрғындары ауыз сумен қамтамасыз етілген. Оның ішінде 

орталықтандырылған сумен 10 300 адам және орталықтандырылмаған сумен 2879 адам 

қамтылған. 

Ауылдық округтегі № 1 және № 2 су тазарту құрылғылары "Ғұмаров К" сенімгерлік 

басқаруға берілді. Сартоғай ауылындағы су тазарту құрылғылары "Лотов М" ЖК 

сенімгерлік басқаруға берілді. 

Ауыл тұрғындары техникалық қажеттіліктер үшін техникалық суды пайдаланады. 

Техникалық су құбырының ұзындығы 64,7 км құрайды. 

Сумен жабдықтаудың негізгі көзі Жайық өзені болып табылады. 

 

Су тазарту құрылғылары 

Ауылдық округте тек "Шұғыла" шағын ауданында 80 үй (435 адам) орталық кәрізге 

қосылған. Қолданыста 1 кәріздік тазарту құрылғысы және 2 кәріздік-сорғы станциясының 

қондырғылары бар. Кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 7,2 км. 

 

Газбен жабдықтау 

Ауылдық округтің барлық тұрғындары табиғи газбен қамтамасыз етілген. Ауылдық 

округтегі газ желілерінің жалпы ұзындығы 136 км. тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

және әлеуметтік саланың барлық объектілері газ желілеріне қосылған. 

2015 жылы "Шаттық"шағын ауданында газ құбыры салынып, пайдалануға берілді. 

2017 жылы "Мерей" шағын ауданында 76 км газ желісі салынды. 

Ауылдық округте газ желілеріне қызмет көрсетумен "ҚазТрансГазАймақ" ЖШС 

айналысады. 

 

Электр қуатымен жабдықтау 

Ауылдық округтегі электр желілерінің жалпы ұзындығы 150,2 км құрайды, ол 

"Атырау Жарық" АҚ меншігінде. Желілердің тозуы деңгейі 40% құрайды. 

Жаңа шағын аудандардың электр желілері қайта жаңартылды. 

 

Байланыс және интернет 

Махамбет ауылдық округінде телекоммуникация қызметтерімен қамтамасыз ету 

жоғары деңгейде. Телефон байланысы бойынша қызметтерді "Қазақтелеком" АҚ ұсынады. 

Beeline, Activ, TELE - 2, Kcell ұялы байланыстары қолжетімді. 

Проблемалық аспект-жоғары жылдамдықты интернеттің болмауы. 

 

Автожолдар және автотасымалдар 

Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 45 км. автомобиль 

жолдары қанағаттанарлық жағдайда және олар үнемі күтім жасауды және ағымдағы 

жөндеуді талап етеді. 



Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру үшін барлық бағыттар бойынша 

тұрғындарды тасымалдау қызметі жеке кәсіпкерлермен (такси), сондай-ақ Атырау-

Махамбет-Атырау бағытындағы 1 автобуспен жүзеге асырылады. Махамбет-Сартоғай –

Махамбет бағытында 2 автобус. Бұл нарықта такси қызметін көрсету бойынша көлеңкелі 

бизнес орын алады. 

 

Тұрғын үй қоры 

Ауылдық округтегі жалпы тұрғын үй қоры 216 026 шаршы метрді құрайды немесе 

бір адамға орта есеппен 16 шаршы метр (1.01.2021 жылға 13 179 адам). Жалпы тұрғын үй 

қорына 154 отбасы тұратын 11 екі қабатты үйлер кіреді. Бұл үйлер қанағаттанарлық 

жағдайда, жылыту және сумен жабдықтау жүйелері бар. Ауылдық округте пәтер иелері 

бірлестігінің (ПИБ) нысандары жоқ, 5 қарапайым серіктестіктер (ҚС) бар. 

 

Туризм және экология 

Туризмді дамыту үшін қолайлы географиялық және табиғи жағдайларға қарамастан, 

ауылдық округте туризмді, қонақ үйлерді дамыту үшін инфрақұрылым жоқ. 

Ауылдық округтегі экологиялық жағдай қолайсыз, ластанудың тарихи көздері бар. 

Ауылдық округтің экологиясы үшін негізгі қауіптер тазартылмаған ағынды сулардың 

ластану қаупі болып табылады. 

Ауданда қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін "Вест Дала" қоқыс өңдеу зауыты 

жұмыс істейді. Ауылдық округте қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) жинау үшін 100-ден 

астам контейнер орнатылған. Қоршалған ҚТҚ полигоны және мал қорымы бар. 
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Тұрғын үй қоры 

Жыл сайын тұрғындардың көбеюі есебінен 

тұрғын үй құрылысының өсуі ұлғаюда; 

Инженерлік инфрақұрылым жүргізілген 

жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер 

учаскелері беріледі; 

 

Сумен жабдықтау 

Су тазарту құрылыстары бар ауылішілік су 

құбырларының құрылысы аяқталды; 

Жазғы су құбырларының құрылысы 

жалғасуда; 

Жаңа шағын аудандарды ауыз сумен 

жабдықтау құрылысына жобалық 

сметалық құжаттама әзірленуде. 

 

Газбен және жылумен жабдықтау 

Ескірген жылу желілерін 100% - ға толық 

жаңарту жұмыстары жүргізілді; 

Елді мекендерді газдандыру деңгейі 100% 

құрайды. 

Жаңа тұрғын үйлерді іске қосу арқылы 

жаңа шағын аудандарда газ құбырының 

құрылысы жалғасуда. 

 

Экология 

Өнеркәсіптік өндірістің өсуіне байланысты 

жаңа экологиялық талаптар күшейтілді; 

Тұрғын үй қоры 

Пәтер иелеренің бірлестігін (ПИБ) 

құрудағы халықтың төмен белсенділігі; 

Жаңа шағын аудандарда инженерлік 

инфрақұрылымның даму деңгейінің 

төмендігі; 

 

Сумен жабдықтау 

Су тарифтерінің төмен болуына 

байланысты сумен жабдықтау және суды 

тарту бойынша жөндеу жұмыстарына 

қаражаттың жеткіліксіздігі; 

Сенімгерлік басқаруға берілген 

мекемелердің материалдық-техникалық 

базасының әлсіздігі 

 

Газбен және жылумен жабдықтау 

Ауыл округын жылумен жабдықтайтын 

мекеменің қаржылық жағдайының 

төмендігі;  

Жылумен қамтамасыз ету тарифінің 

төмендігі; 

 

Экология 

Қалдықтарды қайта пайдалану мен қайта 

өңдеу көлемінің аздығы; 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды 

орналастыру объектілерінің санитарлық 



Кәсіпорындар мен табиғи ресурстарды 

пайдаланушылар жыл сайын табиғатты 

қорғау іс-шараларын орындауды жүзеге 

асырады. 

талаптарын сақтамау. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Тұрғын үй қоры 

Көп пәтерлі тұрғын үйлерді жөндеу 

жұмыстары жүзеге асырылуда; 

Көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы 

жүргізілуде; 

Жеке тұрғын үй құрылысы жалғасуда. 

Сумен жабдықтау және кәріз 

Махамбет ауылын орталық су тарту 

жүйесіне қосу бойынша жұмыстар 

жалғасуда; 

Жер асты су ресурстарын барлау қажет; 

Су дайындау объектілерінің техникалық 

жағдайы мен қамтамасыз етілуі жақсаруда; 

Жаңа технологиялар енгізілуде; 

Материалдық-техникалық базаны нығайту 

және жетілдіру жолымен су құбырлары мен 

кәріздерді пайдалану мерзімін ұзарту 

жүзеге асырылуда; 

Демеушілер мен жеке инвесторлар арқылы 

жазғы су құбырларының құрылысы жүзеге 

асырылуда. 

Жаңа шағын аудандарды ауыз сумен 

қамтамасыз ету бойынша жобалық 

сметалық құжаттама әзірленуде. 

Газбен және жылумен қамту 

Жылумен жабдықтау объектілерін қайта 

жаңарту есебінен жылумен қамтамасыз ету 

сапасы жақсаруда; 

 

Экология 

Ауылдық округ тұрғындарын табиғи 

ресурстарды үнемді пайдалану 

маңыздылығын түсінуге ынталандыру 

жұмыстары және оқыту жүргізіледі. 

 

Тұрғын үй қоры 

Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарын 

жөндеу жұмыстарының жеткіліксіздігі; 

Көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттарының 

құрылысының кешігуі; 

Тұрғындардың азаюы нәтижесінде жеке 

тұрғын үй құрылысының болмауы. 

Сумен жабдықтау және кәріз 

Қаржыландырудың жетіспеушілігінен 

кәріз жүйелерін салу және ауылдық округті 

орталық кәріз жүйесіне қосу бойынша 

жұмыстарды жалғастыру проблемалары; 

Қаржыландырудың жоқтығынан жер асты 

су ресурстарын игеруді тоқтату; 

Су құбыры жүйесінің техникалық 

жағдайының нашарлауы және тарифтердің 

өсуі; 

Жаңа технологияларды енгізу құнының 

жоғары болуына байланысты, мұндай 

технологияларды енгізу мүмкіндігінің 

төмендігі; 

Демеушілер мен жеке инвесторлар жазғы 

су құбырларының құрылысына қаржы 

салуды қаламауы. 

Газбен және жылумен қамту 

 

Жылумен жабдықтау объектілерін қайта 

жаңартуға қаржыландырудың болмауы; 

 

Экология 

Қайта пайдалану және қайта өңдеу 

технологияларының болмауы; 

Табиғатты қорғау іс-шараларын іске 

асыруға бюджет қаражатынан 

жеткіліксіздігі. 

 

 

Саланың негізгі мәселелері: 

• Коммуналдық саладағы желілердің, жабдықтардың тозуы. 

• Су тарту жүйесінің және тазарту жабдықтарының жағдайы нашар. 

• Сумен жабдықтау желілері жағдайының нашарлығы және су шығындарының 

жоғарылығы. 

• Жылумен жабдықтау жүйесінің тозу деңгейі жоғары. 

• Жоғары жылдамдықтағы Интернетке қол жетімділіктің болмауы. 

• Туризмді дамыту және көлік қолжетімділігін жақсарту үшін қажетті 

инфрақұрылымның болмауы (автовокзал, қонақ үйлер және т.б.). 

• Қаржылық және басқа да мәселелерге байланысты тұрғын үйлерге тиісті деңгейде 

қызмет көрсетпеу; 



• Қалдықтарды қайта пайдалану мен өңдеу көлемінің төмендігі; 

• Қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру объектілерінің санитарлық 

қағидаларының талаптарындағы сәйкессіздіктер. 

 

Дамудың перспективалық бағыттары: 

1. Сумен қамтамасыз ететін инфрақұрылым объектілерін жаңарту есебінен ауылдық 

округ тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету. 

2. Жылумен жабдықтау жүйесін жаңарту. 

3. Су тарту желілерін жаңғырту және реконструкциялау жұмыстарын жүргізу. Жаңа 

елді мекендерде ауыз сумен жабдықтау жұмыстарын жүргізу қажет. 

4. Жазғы су құбырының құрылысы 

5. Туризмді дамыту үшін инфрақұрылымды дамыту, инвестициялар тарту. 

6. Тұрғын үйлерге қызмет көрсетуді жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу. 

 

3 Стратегиялық бөлім 

 

3.1 Көрініс 

Махамбет ауылдық округі шағын және орта бизнестің жақсы дамыған 

әртараптандырылған саласына ие, оның ішінде ауыл шаруашылығы өндірісі және ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында табысты кәсіпорындар бар, туризм саласы 

дамыған, туризм объектілері (қонақ үйлер, демалыс үйлері) салынған. Шағын және орта 

бизнес кірістерінен салықтар ауылдық округтің бюджетіне түседі, соның есебінен өмір сүру 

сапасы едәуір жақсарды және тұрғындар белсенді экономикалық қызметке 

ынталандырылды. Халықтың орташа табысы 1,5 есе өсті, ауылдық округтегі жұмыс 

орындарының саны айтарлықтай өсті. Тек табыс әкеліп қана қоймай, сонымен қатар 

халықтың өмір сүру сапасын жақсартатын демалыс мекемелері құрылды және дамуда. 

Жоғары көліктік қолжетімділік сауда және өндіріс саласын дамыту, оның ішінде ірі 

кәсіпорындардың филиалдарын ашу арқылы экономиканы дамыту үшін белсенді 

пайдаланылады. 

Әлеуметтік саланың белсенді дамуы, оның ішінде өмір сүру сапасын жақсарту және 

бизнес құру үшін мүмкіндіктер есебінен ауылдық округтің халқы 20 мың адамға дейін өсті, 

ауылдық округке жастар мен экономикалық белсенді халық көп келеді. Ауылдық округте 

оқушыларға арналған түрлі спорттық секциялар, өнер және еңбек дағдылары секциялары 

жұмыс істейді. Білім беру, денсаулық сақтау және мәдениет мекемелерінде барлық қажетті 

заманауи жабдықтар, мамандардың толық штаты бар. Ауылдық округте жаңа мектептер 

мен балабақшалар салынуда, білім беру мекемелері оқу қажеттілігін қамтамасыз етуде. 

Ауылдық округте бос уақытты және спортпен шұғылдануды қамтамасыз ету үшін 

балалар ойын алаңдары, жазғы дәмханалар, мәдениет және демалыс саябағы жабдықталған. 

Аурухана мен амбулатория медициналық қызметтердің қажетті көлемін ұсынады, 

қызметтерге қол жеткізу оңай және ыңғайлы. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қоғамдық 

және мемлекеттік мекемелерге қолжетімділік қамтамасыз етілген. 

Махамбет ауылдық округінде сумен жабдықтау және су тарту жүйесі қайта 

жаңартылды, су ысырабы жойылды, тұрғындардың 70% орталықтандырылған суға қол 

жеткізді. Тазарту құрылғылары жаңартылды, электр беру желілері жаңартылды және 

реконструкциялау жүргізілді. Барлық тұрғындарда жоғары жылдамдықтағы интернет бар. 

Ауылдық округте жаңа тұрғын үйлер салынуда. Жолдар мен тротуарлар жөнделді, демалыс 

орындары абаттандырылды. Көліктік қолжетімділік тұрғындарға жоғары еңбектік 

мобильділік пен жол жүру мүмкіндігіне ие болуға мүмкіндік береді. Экологиялық жағдай 

тұрақты. 

 

3.2. Мақсаттар және приортетті бағыттар 

 

3.2.1. Экономика және ауыл шаруашылығы 

 



Стратегиялық мақсат 1: Шағын және орта бизнесті дамыту және халықтың 

экономикалық белсенділігін арттыру арқылы экономиканың одан әрі өсуі 

1-стратегиялық мақсатқа ауылдық округтің электр инфрақұрылымын жақсарту, 

энергияны көп қажет ететін өндірістерді тарту, шағын және орта бизнестің үлесін арттыру 

және онда жұмыс істейтіндердің санын ұлғайту арқылы, сондай-ақ ауылдық округ 

экономикасының туризм және қызмет көрсету саласы сияқты жаңа бағыттарын дамыту 

арқылы қол жеткізілетін болады. 

Экономиканың өсуі шағын және орта бизнесті дамыту, қолда бар ауылдық округ 

экономикасының өсу резервтерін жұмылдыру және халықтың экономикалық 

белсенділігінің өсуі арқылы іске асырылатын болады. 

Ауылдық округ экономикасының ағымдағы жағдайына жүргізілген талдау оның 

даму қарқынының, диверсификацияның төмен деңгейін және инновациялық аз шығынды 

жобалардың болмауын анықтады. 

Осыған байланысты экономиканың өсуі үшін ауылдық аймақтарға, туризмді және 

қызмет көрсету саласын дамытуға бағытталған инновациялық және дәстүрлі шағын 

бизнесті дамыту жөніндегі жобаларға қолдау көрсетіледі. Бұл үшін мемлекеттік қолдау 

шаралары да, жеке инвестициялар да пайдаланылатын болады. 

Шағын және орта бизнесті дамытуды қолдау қызмет көрсету саласында, халыққа 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру саласында жүзеге асырылатын болады. Аумақтың 

ерекшеліктерін ескеру маңызды, жобалар қолда бар тұтынушыларға бағытталуы керек, аз 

шығынды және жан-жақты болуы керек. 

Шағын және орта бизнесті дамытудың жаңа бағыты ауыл шаруашылығы жобаларын 

енгізу, оның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және оны сақтау, 

жылыжайлар, шағын фермалар құру, балық шаруашылығын дамыту және т. б. саладағы 

жобаларды іске асыру болады. 

Сондай-ақ, ауылдық округтің экономикасын дамытудың жаңа бағыты ретінде 

туристік әлеуетті пайдалану болып табылады. Ауылдық округ облыс орталығына жақын 

орналасқан, бұл көптеген туристерді тартуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта жеткілікті 

инфрақұрылымның болмауы салдарынан ауылдық округ туризм саласынан жеткілікті 

пайда ала алмай отыр. Бұл салада инвесторлар тарту және облыстың туристік 

орталықтарының бірі ретінде ауылдық округтің имиджін көтеруді ұйымдастыру қажет. 

 

1 Басым бағыт. Қызмет көрсету саласын жақсарту, ШОБ-та жұмыс істейтіндердің 

санын арттыру арқылы ауылдық округте шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту 

Міндет: 

• Қызмет көрсету саласын дамыту (кафе, монша, автомобиль қызметі); 

• Тиімді экономикалық даму үшін ШОБ пен билік органдарының өзара іс-қимыл 

жүйесін құру. 

1 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Ауылдық округтегі сервис объектілерінде қызмет көрсетілген клиенттер саны 

• Кафеде қызмет көрсетілген клиенттер саны 

• Ауылдық округтегі кәсіпкерлер санының өсуі және проблемалық аспектілерді шешу 

бойынша әкімдікпен олардың өзара ынтымақтастықты жақсарту 

 

2 Басым бағыт. Ауыл шаруашылығын және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта 

өңдеуді дамыту 

Міндет: 

• Ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту (жылыжай, мал өсіру фермаларын құру); 

• Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамыту; 

2 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Өткен жылмен салыстырғанда нарықта жергілікті өндірілген көкөністер мен 

жемістердің үлесін арттыру. 

• Сүт және ет өңдеу бойынша жаңа өндірістерді ашу 



• Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында ШОБ жаңа объектілерін ашу 

 

3. Басым бағыт. Туристік инфрақұрылымды дамыту 

Міндет: 

Ағымдағы туристік әлеуетті пайдалану: 

• Туристік инфрақұрылымды дамыту. 

3 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Ішкі туризм бойынша туристерді орналастыру орындарымен қызмет көрсетілетін 

келушілер санының өткен жылмен салыстырғанда 5-10% артуы 

• Облыс орталығынан және басқа өңірлерден тартылған туризм саласындағы 

клиенттер санының өсуі. 

 

3.2.2 Әлеуметтік инфрақұрылым және қызметтер 

 

2-стратегиялық мақсат: Барлық ауылдық округ тұрғындары үшін жағдай жасау және 

қолжетімді және сапалы әлеуметтік қызмет көрсету. 

 

2-стратегиялық мақсатқа білім беру саласын (мектеп және мектепке дейінгі) 

жақсарту, медицианалық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ 

ауылдық округте өмір сүрудің тартымдылығын арттыру және жастарды тарту үшін жағдай 

жасау, 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 оның ағымдағы инфрақұрылымды қолдауға және оны жаңғыртуға мұқтаж екенін 

анықтайды. 

Мектептегі және мектепке дейінгі білім беру саласын жақсарту үшін қолда бар 

объектілерді жаңғыртуға, оқушылар үшін оқыту жағдайларын жақсартуға бағытталған 

жобаларға қолдау көрсетілетін болады. Білім беру саласына жеке инвестицияларды тарту.  

Жан басына қаржыландыру және мектеп оқушыларын өнер және еңбекке тәрбиелеу 

бойынша спорт секциялары мен үйірмелерін ашу мүмкіндігін пайдалану. 

Денсаулық сақтау саласы бойынша сапалы қызметтерді қолдауға, оларды 

диверсификациялауға, кеңейтуге және көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға 

бағытталған. 

Ауылдық округтегі мәдениет, спорт және демалыс саласын қолдау материалдық-

техникалық базаны жақсартуға, оның ішінде бос уақытты ұйымдастыру бойынша 

жобаларды іске асыруға бағытталатын болады. 

Әлеуметтік қызметтер саласын қолдау бағыты осал топтардың: жастардың, 

мүгедектердің, зейнеткерлердің, әйелдердің, қиын жасөспірімдердің өмір сүру сапасын 

жақсарту үшін жағдайлар жасау бойынша жобаларды іске асыру болады. 

 

1-басым бағыт: ауылдық округтегі мектеп және мектепке дейінгі білім берудің сапасы 

мен қолжетімділігін арттыру 

Міндет: 

Қолданыстағы мектеп және мектепке дейінгі білім беру негізінде: 

• Мектеп және мектепке дейінгі мекемелердің ғимараттарын жаңарту; 

• Өнер және еңбек тәрбиесі бойынша спорт секциялары мен үйірмелер түрінде 

қосымша білім беру саласын дамыту. 

1 Басым бағыттың индикаторлары: 

• Оқыту сапасымен қанағаттану деңгейі 25% артты, бос тұрған ғимараттар санын 

100% төмендету; 

• Оқушылардың үлгерімін жақсарту, оның ішінде БМЕ (%) арқылы және түлектердің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 



 

2-басым бағыт: Ауылдық округте денсаулық сақтау саласын дамыту 

Міндет: 

Денсаулық сақтау саласының ағымдағы әлеуетінің негізінде: 

• Денсаулық сақтау қызметтерін диверсификациялау; 

• Ақылы қызмет көрсету саласын дамыту. 

2 басым бағыттың индикаторлары: 

• Халықтың емхана қызметіне қанағаттану деңгейін арттыру (%); 

• Қызмет көрсету сапасын және қызметтердің қолжетімділігін жақсарту. 

 

3-басым бағыт: Ауылдық округте мәдениетті, спортты және бос уақытты дамыту 

Міндет: 

Мәдениет, спорт және демалыс салаларының қазіргі әлеуетін пайдалану негізінде: 

• Мәдениет және спорт саласының МТБ жақсарту; 

• Салауатты өмір салтын дамыту; 

• Бос уақыт өткізуге арналған мекемелерді құру. 

3 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Ауылдық округ мәдениет саласының МТБ 20% ұлғайту; 

• Ауылдық округ тұрғындарын спорт секцияларымен қамтуды 25% ұлғайту; 

• Нысаналы топтар арасында сырқаттану деңгейін 5% төмендету; 

• Жергілікті халық қатысқан іс-шаралар санының өткен жылмен салыстырған % 

ұлғаюы; 

• Мектеп жасына дейінгі балаларды 90% спорт секцияларымен қамту. 

 

4-басым бағыт: Ауылдық округте әлеуметтік қызмет көрсету сапасын арттыру үшін 

жағдай жасау 

Міндет: 

• Осал топтардың өмірін жақсарту үшін кедергісіз орта құру. 

4 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту. 

 

3.2.3 Инженерлік-көлік инфрақұрылымы 

3-стратегиялық мақсат: Халықтың өмір сүруі үшін және экономикалық қызметті 

жүзеге асыруы үшін қолайлы жағдай жасау. 

Ауылдық округтің инженерлік-көлік инфрақұрылымының ағымдағы жағдайы 

орташа деңгейде, бірқатар проблемалар бар, жылумен жабдықтау және кәріз саласында 

бірнеше проблемалар бар. 

3-стратегиялық мақсатты іске асыру ауылдық округті инженерлік инфрақұрылым 

объектілерімен кешенді орналастыру деңгейін арттыру, жылумен жабдықтау, кәріз жүйесін 

жаңарту, абаттандыру, көліктік қолжетімділікті жақсарту есебінен қол жеткізілетін болады. 

Бұл қызмет мемлекеттік қолдау шараларын пайдалана отырып жүзеге асырылатын болады. 

Байланыс инфрақұрылымының коммуникациялары халықтың қажеттіліктеріне 

толық сәйкес келеді және қосымша әлеуеті бар. Жоспарланған кезеңге тиісті жобалар талап 

етілмейді. 

3-стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай басым бағыттарды бөліп 

көрсету қажет: 

 

1-басым бағыт: Халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен және су тарту 

жұйесімен қамтуды 100% дейін жеткізе отырып, ауылдық округтің сумен жабдықтау 

және су тарту жүйесін одан әрі дамыту. 

Міндет: 

• Сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеу; 

• Тазарту жүйесін және су тарту желілерін реконструкциялау; 



• Су құбырлары желісін одан әрі дамыту. 

• Жазғы су құбыры жүйесінің құрылысы 

1 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Экологиялық тәуекелдерді төмендету және су тарту жүйесінің оның ішінде 

апаттылықты төмендету арқылы сапасын жақсарту; 

• Ауылдық округтегі ауыз судың сапасын арттыру; 

• Ауылдық округті орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтылғандар санын 

% ұлғайту. 

• Ауылдық округ тұрғындарын жазғы су құбырымен қамту санын ұлғайту 

 

2-басым бағыт: Жылу және ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесін дамыту 

Міндет: 

• Су тарту жүйесін қайта құру; 

• Жылумен жабдықтау жүйесін қайта құру; 

2 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Су тарту сапасын жақсарту 

• Жылумен жабдықтау қызметтерінің сапасын жақсарту; 

• Апаттық жағдайларды азайту. 

3 Басым бағыт. Халықты электр энергиясымен жабдықтау жүйесін дамыту және 

энергиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету 

Міндет: 

• 3 басым бағытқа қол жеткізу электржелілік шаруашылықты ағымдағы жөндеу 

және жаңарту арқылы жүргізілетін болады 

3 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Апаттық ажыратулар санын азайту. 

 

4-басым бағыт: Көлік инфрақұрылымын қолдау және дамыту 

Міндет: 

• 4 басым бағытты іске асыру автожолдардың ауылішілік желісін жөндеу және 

жаңарту арқылы жүргізілетін болады. 

4 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль 

жолдарының үлесі %. 

 

5 басым бағыт: Махамбет ауылдық округін абаттандыру 

Міндет: 5 басым бағытты іске асыру елді мекен көшелерін жарықтандыру және 

көгалдандыру, қоғамдық демалыс орындарын ұйымдастыру жөніндегі жұмыстарды 

жалғастыру есебінен жүргізілетін болады. 

5 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Ауылдық округтегі жарықтандырылған көшелердің жалпы ұзындығына үлесі; 

• Ауылдық округтің көгалдандырылған көшелерінің үлесі; 

• Жаңа саябақтар мен қоғамдық орындарды пайдаланудан ауылдық округ 

тұрғындарының қанағаттану деңгейінің артуы; 

• Қайта жаңартылған тротуарлар мен аулалардың үлесі. 

 

6 басым бағыт: Ауылдық округтің экологиясын жақсарту 

Міндет: 6 басым бағытты іске асыру қоқыс қалдықтарын жинау және сақтау орнын 

ұйымдастыру есебінен, сондай-ақ халықтың экологиялық мәдениетін арттыру бойынша 

жұмыс есебінен жүргізілетін болады. 

6 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Ауылдық округте кәдеге жаратылатын тұрмыстық қалдықтардың саны 

 



7-басым бағыт: Көп пәтерлі үйлерді күтіп-ұстауды және оларға қызмет көрсетуді 

жақсарту 

Міндет: 7 басым бағытты іске асыру тұрғын үйлерге қызмет көрсету жөніндегі сервистік 

ұйымдарды құру есебінен қол жеткізілетін болады. 

7 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Тиімді қызмет көрсету арқылы тұрғын үй қорының бұзылу қаупі азаяды. 

 

 

 

 



Іс-шара жоспары 

Стратегиялық мақсат 1: Шағын және орта бизнесті дамыту және халықтың экономикалық 

белсенділігін арттыру арқылы экономиканың одан әрі өсуі 

 

№ Іс-шара Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

Қаржыландыру

көздері  

Жүзеге 

асыру 

бойынша 
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Өнім 
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оры 

Нәтиже 
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ры  
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ан 

құрылғ

ан 

жұмыс 

орында

рының 

саны  

 1 Басым бағыт. Қызмет көрсету саласын жақсарту, ШОБ-та жұмыс істейтіндердің 

санын арттыру арқылы ауылдық округте шағын және орта бизнесті одан әрі 

дамыту 

1 Бассейні бар  
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қызметтерін 

көрсету 

бойынша 
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бағдарламасы 
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Міндет 1. 
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ік 
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қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Ауылдық 

округ 
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Жеке 
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ялар  
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ын құру 
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қызметт

ер саны 

 

Сервис 

объектісі
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клиентте

р саны  
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2 Қоғамдық 

тамақтануды 

ұйымдастыр

у - жылдам 

кафе ашу 

 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

1 кафе 

құрылы

сы 

Кафе 

қызметін 

алған 

клиентте

р  

 

5 

3 Тұрғын 

үйлерге 

қызмет 

көрсететін 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Көрсеті

летін 

қызметт

ер саны  

 

Қызмет 

көрсетілг

ен 

клиентте

р саны  

4 



кәсіпорында

р құру 

 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

 

4 Массаж 

кабинетін 

ашу 

 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Көрсеті

летін 

қызметт

ер саны  

 

Қызмет 

көрсетілг

ен 

клиентте

р саны  

 

3 

5 Тамақтану 

қызметін 

көрсететін 

кәсіпорын-

балалар мен 

жастарға 

арналған 

ойын-сауық 

орталығы 

бар кафе ашу 

 

 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Көрсеті

летін 

қызметт

ер саны  

 

Қызмет 

көрсетілг

ен 

клиентте

р саны  

 

10 

6 Фитнес 

орталық ашу 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Көрсеті

летін 

қызметт

ер саны  

 

Қызмет 

көрсетілг

ен 

клиентте

р саны  

 

4 



Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

7 Мәселелерді 

шешу және 

жобаларды 

талқылау 

үшін 

ауылдық 

округ 

бизнесінің 

және әкімнің 

тұрақты 

кездесулерін 

ұйымдастыр

у 

 

2022-

2024 

 Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

«Атамекен

» ҰКП 

Өткізілг

ен 

кездесу

лер 

саны  

 

Ауылдық 

округтегі 

кәсіпкерл

ер 

санының 

өсуі және 

проблема

лық 

аспектіле

рді шешу 

бойынша 

әкімдікпе

н 

олардың 

өзара іс-

қимылын 

жақсарту 

 

 2 Басым бағыт. Ауыл шаруашылығын дамыту 

1 Жеміс-

көкөніс 

өнімдерін 

сақтау және 

қайта өңдеу 

инфрақұрыл

ымын 

дамыту-

көкөніс 

сақтау 

қоймасын 

салу және 

консервілерд

і дайындау 

цехын 

ұйымдастыр

у 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 4.  

Бәсекеге 

қабілетті жаңа 

өндірістер құру 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Көкөніс 

қоймас

ының 

тоннада

ғы 

қуаты 

және 

өңделге

н өнім 

көлемі 

 

Округте 

өндірілге

н және 

сақталған 

көкөніс 

өнімдері 

көлемінің 

өсуі (%) 

 

5 

2 Сүт және ет 

өңдейтін 

шағын 

кәсіпорында

р ашу 

 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 4.  

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Өңделге

н 

өнімнің 

көлемі 

тоннаме

н 

 

Округте 

өңделген 

ет және 

сүт 

өнімдері 

көлемінің 

өсуі (%) 

 

20 



Бәсекеге 

қабілетті жаңа 

өндірістер құру 

 3 Басым бағыт. Туристтік инфрақұрылымды дамыту  

1 Жазғы және 

қысқы 

демалысты 

ұйымдастыр

у үшін 

инфрақұрыл

ымды 

ұйымдастыр

у жобаларын 

жүзеге асыру 

 

2022-

2024 

"Бизнестің жол 

картасы-2025" 

бизнесті қолдау 

мен дамытудың 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

аясында 

Міндет 1. 

Шағын, оның 

ішінде 

микрокәсіпкерл

ік 

субъектілерін 

қаржыландыру

ға 

қолжетімділікті 

арттыру 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестици

ялар  

 

Құрылға

н 

демалыс 

орындар 

саны  

 

Ішкі 

туризм 

бойынша 

орналаст

ыру 

орындар

ымен 

қызмет 

көрсетіле

тін 

келушіле

р 

санының 

өткен 

жылмен 

салыстыр

ғанда 5-

10% 

артуы 

10 

 

2-стратегиялық мақсат, барлық ауылдық округтің тұрғындарының жағдайын жақсарту 

және қолжетімді және сапалы әлеуметтік қызметтер көрсету 

 

№ Іс-шара Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

Қаржыландыру

көздері  

Жүзеге 

асыру 

бойынша 

жауаптыла

р  

Өнім 

индикат

оры 

Нәтиже 

индикато

ры  

Жаңад

ан 

құрылғ

ан 

жұмыс 

орында

рының 

саны  

 1 Басым бағыт: Ауылдық округтегі мектеп және мектепке дейінгі білім берудің 

сапасы мен қолжетімділігін арттыру  

1 Ауылдық 

округ 

мектептеріні

ң 

ғимараттары

н ағымдағы 

жөндеу 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 
жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  
5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 
дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 
 

Махамбет 
ауданының 

білім бөлімі 

 

Мектепт

ердің 

САНПи
Н барлық 

нормала

рына 

сәйкестіг
і 

Білім беру 

сапасымен 

қанағаттан
у деңгейі  

25% өсті 

10 

2 Орта 

мектептерді

ң МТБ 

жақсарту 

(компьютерл

ер, спорт 

2022-

2024 

Қазақстан 

Республикасыны

ң білім беру және 
ғылымды 

дамытудың 

2020-2025 
жылдарға 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 
 
Махамбет 

ауданының 

білім бөлімі 

Жаңарт

ылған 

МТБ 

үлесі % 

Оқушыла

рдың 

үлгерімін 

жақсарту, 

оның 

ішінде 

 



залдарының 

жабдықтары, 

музыкалық 

аспаптар) 

 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы 

Білім беру 
ұйымдарын 

цифрлық 

инфрақұрылымм
ен және қазіргі 

заманғы 

материалдық-

техникалық 
базамен 

жабдықтау. 

 БМЕ 

арқылы  

( % ) және 

түлектерд

ің 

бәсекеге 

қабілетті

лігін 

арттыру 

 

3 Мектепке 

дейінгі 

мекемелерді

ң МТБ 

жақсарту 

(ойыншықта

р, спорттық 

снарядтар 

және т. б.) 

 

2022-

2024 

Қазақстан 
Республикасыны

ң білім беру және 

ғылымды 

дамытудың 
2020-2025 

жылдарға 

арналған 
мемлекеттік 

бағдарламасы 

Білім беру 
ұйымдарын 

цифрлық 

инфрақұрылымм

ен және қазіргі 
заманғы 

материалдық-

техникалық 
базамен 

жабдықтау. 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 
 

Махамбет 

ауданының 
білім бөлімі 

 

Жаңарт

ылған 

МТБ 

үлесі % 

Мектепке 
дейінгі 

мекемелер

дің қызмет 

көрсету 
сапасымен 

қанағаттан

у деңгейі  
% 

 

4 Жоғары оқу 

орындарына 

түсу үшін 

оқушыларды 

даярлау 

орталықтары

н ашу 

2022-

2024 

Жеке  

инвестициялар 
Ауылдық 

округ 

әкімдігі 
 

Көрсеті

летін 

қызмет 

саны 

 

Жоғары 

оқу 
орындары

на түскен 

түлектер 
санының 

ұлғаюы % 

5 

5 Спорт 

секциялары 

мен өнер 

үйірмелері 

бойынша 

орталықтар 

ашу және 

оқушыларды 

еңбекке 

баулу 

2022-

2024 

Облыстық білім 

бөлімінен жан 

басына 

шаққандағы 
қаржыландыру 

 

Жеке 
инвестициялар 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 
 

Көрсеті

летін 

қызмет 

саны 

 

Үйірмелер 

мен 

секциялар

ға баратын 
оқушылар 

санын 

ұлғайту 

20 

 2-басым бағыт: Ауылдық округте денсаулық сақтау саласын дамыту 

1 Денсаулық 

сақтау 

мекемелерін

дегі 

дәрігерлер 

2022-

2024 

 Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

 

Жаңа 

штаттық 

бірлікте

р саны 

 

Қызмет 

көрсету 

сапасын 

және 

қызметте

5 



санын 

ұлғайту 

рдің 

қолжетім

ділігін 

жақсарту 

% 

2 Қарттарға 

арналған  

қызметтіерді

дамыту 

 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

Атырау 

облысыны

ң 

денсаулық 

сақтау 

басқармас

ы  

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Құрылға

н 

қызметт

ер саны 

Орталық 

көрсететі

н 

қызметпе

н  

қамтылға

н 

қарттард

ың үлесі 

% 

10 

3 Тұрғындар 

үшін ақылы 

қызмет 

көрсету 

саласын 

дамыту 

2022-

2024 

Жеке 

инвестициялар 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Құрылға

н 

қызметт

ер саны 

Қызмет 

көрсету 

сапасын 

және 

қызметте

рдің 

қолжетім

ділігін 

жақсарту 

2 

 3-басым бағыт: Ауылдық округте мәдениетті, спортты және бос уақытты дамыту 

1 Ауылдық 

округтің 

мәдениет 

үйлерінің 

МТБ 

жаңарту 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Демеушілік 

көмек 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Ауылды

қ 

округты

ң 

мәдение

т 

үйлерін

е жаңа 

жабдық

тар 

сатып 

алынды  

Мәдениет 

саласыны

ң МТБ 

20% 

жақсарды 

 

2 Ашық ауада 

спорт 

алаңдарын 

ашу 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Демеушілік 

көмек 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Спорт 

алаңдар

ына 

жаңа 

жабдық

тар 

сатып 

алынды  

Ауылдық 

округ 

тұрғында

рының 

спортпен 

айналысу 

деңгейі 

25% 

ұлғайды 

 

3 Спорттық 

мекемелерді

ң МТБ 

жаңаруы 

 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Демеушілік 

көмек 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Сатып 

алынған 

жабдық

тардың 

және 

шығын 

материа

Ауылдық 

окрутың 

спорт 

саласыны

ң МТБ 

20% 

жақсарды 

 



лдарын

ың саны 

 4-басым бағыт: Ауылдық округте әлеуметтік қызмет көрсету сапасын арттыру 

үшін жағдай жасау 

1 Қоғамдық 

мекемелерге 

пандустар 

салу  

 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Демеушілік 

көмек 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Салынға

н 

пандуст

ар саны 

 

Мүмкінді

гі 

шектеулі 

жандард

ың өмірі 

жақсарад

ы 

 

 

 

3 Стратегиялық бағыт: Халықтың қолайлы өмір сүруі және экономикалық қызметті 

жүзеге асыруы үшін қолайлы жағдай жасау 

 

№ Іс-шара Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

Қаржыландыру

көздері  

Жүзеге 

асыру 

бойынша 

жауаптыла

р  

Өнім 

индикат

оры 

Нәтиже 

индикато

ры  

Жаңад

ан 

құрылғ

ан 

жұмыс 

орында

рының 

саны  

 1 басым бағыт: Халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтуды 

100% дейін, орталықтандырылған су тартумен қамтуды 50% дейін жеткізе 

отырып, ауылдық округтің сумен жабдықтау және су тарту жүйесін одан әрі 

дамыту 

1 Тазарту 

құрылғылар

ын 

реконструкц

иялау және 

су тарту 

жүйесін 

жаңарту 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Тазарту 

құрылғ

ылары 

реконст

рукциял

анды 

және су 

тарту 

жүйесін

ің 

барлық 

ұзындығ

ы 

модерни

зацияла

нды 

Экология

лық 

тәуекелде

рді 

төмендет

у және су 

тарту 

жүйесінің 

сапасын 

апаттылы

қты 

төмендет

у арқылы 

жақсарту  

 

2 Жаңа су 

тарту 

желілерін 

салу 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Су 

тартуды

ң 

қосымш

а желісі 

салынд

ы 

Экология

лық 

тәуекелде

рді 

төмендет

у және су 

тарту 

жүйесінің 

сапасын 

апаттылы

 



мекендерді 

дамыту 

қты 

төмендет

у арқылы 

жақсарту 

3 Сумен 

жабдықтау 

жүйесін 

ағымдағы 

жөндеу  

 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Ауылды

қ 

округтің 

сумен 

жабдық

тау 

желісін 

70% 

жаңарту 

Ауылдық 

округтегі 

ауыз 

судың 

сапасын 

арттыру 

 

4 100% 

тұрғындарға 

қолжетімділі

кті арттыру 

мақсатында 

сумен 

жабдықтау 

жүйесін салу   

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Салынға

н сумен 

жабдық

тау 

жүйесін

ің 

ұзындығ

ы 

Ауылдық 

округте 

ауыз 

судың 

қолжетім

ділігін 

арттыру 

 

 

 

5 Жазғы су 

құбырының 

құрылысы 

2022-

2024 

Ауылдық округ 

әкімдігі 

 

Жеке 

инвестициялар  

 

Демеушілік 

көмек 
 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Салынға

н жазғы 

су 

құбыры

ның 

ұзындығ

ы 

Ауылдық 

округте 

суару 

мақсатын

да  

Қолданы

латын 

суға 

қолжетім

ділікті 

арттыру   

 

 2 - басым бағыт: Жылумен және ыстық сумен жабдықтау жүйесін дамыту 

1 Ыстық сумен 

жабдықтау 

жүйесін 

қайта құру 

 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Модерн

изациял

анған 

ыстық 

сумен 

жабдық

тау 

жүйесін

ің 

ұзындығ

ы 

в % 

Орталық 

ыстық 

сумен 

жабдықта

уды 

пайдалан

атын 

ауылдық 

округ 

тұрғында

рының 

санын 

ұлғайту 

% 

 

 3-басым бағыт: Көлік инфрақұрылымын қолдау және дамыту 



1 Ауылішілік 

автожолдарғ

а орташа 

жөндеу 

жүргізу 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Жөндел

ген 

автожол

дың 

ұзындығ

ы, км 

Жақсы 

және 

қанағатта

нарлық 

жағдайда

ғы 

жергілікт

і маңызы 

бар 

автомоби

ль 

жолдары

ның үлесі 

% 

 

 4 басым бағыт: Ауылдық округті абаттандыру 

1 Ауылдық 

округ елді 

мекендерінің 

көшелерін 

жарықтанды

ру бойынша 

жұмыстарды 

жалғастыру 

2022-

2024 

Өңірлерді 

дамытудың 

2020-2025 

жылдарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы  

5-міндет 

ауылдық елді 

мекендерді 

дамыту 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Ауылды

қ 

округтег

і 

жарықта

ндырыл

ған 

көшелер

дің саны 

мен 

ұзындығ

ы 

Ауылдық 

округтегі 

жарықтан

дырылған 

көшелерд

ің жалпы 

ұзындыққ

а 

шаққанда

ғы үлесі 

 

 

2 Ауылдық 

округ елді 

мекендерін 

көгалдандыр

у  

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Көгалда

ндырыл

ған 

көшелер 

саны 

Көгалдан

дырылған 

көшелерд

ің үлесі 

 

3 Саябақтарды

, басқа да 

қоғамдық 

орындарды 

абаттандыру

, 

тротуарлард

ы жасау  

жұмыстарын 

жалғастыру 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Абаттан

дырылғ

ан 

саябақта

р мен 

қоғамды

қ 

орындар 

саны 

Жаңа 

саябақтар 

мен 

қоғамдық 

орындард

ы 

пайдалан

удан 

ауылдық 

округ 

тұрғында

рының 

қанағатта

ну 

деңгейіні

ң артуы 

 

 5-басым бағыт: Ауылдық округтің экологиясын жақсарту 

1 ҚТҚ кәдеге 

жарату 

полигонын 

қайта құру 

 

2022-

202420

21-

2025 

Жергілікті 

бюджет 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

ҚТҚ 

кәдеге 

жарату 

полигон

ы қайта 

Ауылдық 

округте 

кәдеге 

жаратылғ

ан қатты 

 



құрылд

ы 

тұрмыст

ық 

қалдықта

рдың 

саны 

 6 басым бағыт: Көп пәтерлі үйлерді күтіп ұстау мен қызмет көрсетуді жақсарту 

1 Сервистік 

қызметті 

көрсетуді 

ұйымдастыр

у 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Ауылды

қ 

округтің 

көп 

пәтерлі 

үйлерін

е 

қызмет 

көрсету 

бойынш

а 

сервисті

к 

қызмет 

ұйымда

стырыл

ды 

Тұрғында

р 

тарапына

н 

көрсетіле

тін 

қызметке 

қанағатта

ну 

деңгейіні

ң өсуі 

10 

2 Халықтың 

дебиторлық 

берешегінің 

төмендетуі 

2022-

2024 

Жергілікті 

бюджет 

 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Халықт

ың 

дебитор

лық 

берешег

інің 80% 

төменде

уі 

Коммуна

лдық 

қызметте

р 

жұмысын

ың 

жақсаруы 

 

 


