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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 ақпарат 

 

Құжаттың атауы Жамбыл облысы Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық 

округінің 2022-2024 ж.ж. арналған даму жоспары  

 

Ауылдық 

округінің негізгі 

сипаттамасы  

Ботамойнақ ауылдық округі 1992 жылы құрылған; 

2021 жылдың 1 қаңтарына тұрғындар саны 6382 адам құрады; 

Ботамойнақ ауылдық округіна 3  елді мекен кіреді: Байзақ, 

Ботамойнак, Үшбұлақ. 

Округтің жалпы ауданы -  176 964,8 кв.шақырым; 

27.02.2014 жылы жергілікті қоғамдастық құрылды, 

қоғамдастық жиналасының мүшелерінің саны - 28 адам. 

Жоспар мақсаты  • Ауыл тұрғындарының тұрмыс жағдайын арттыру. 

• Халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында округтің 

салықтық әлеуетін арттыру.  

• Өндірісті өсіру арқылы экономиканың басымдық секторларын 

дамыту;  

• Бәсекелестік пен нарықтағы тауар мен қызметтің 

қолжетімділігін дамыту арқылы бизнестің экономикалық 

белсенділігін арттыруға қолайлы жағдай жасау. 

• Ауданның экономикасына инвестиция тарту мен 

инновациялық дамуды арттыру. 

• Халықтың санын тұрақтандыру. Тұрғындардың бос уақытын 

ұйымдастыруға жағдай жасау 

. 

 

2. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙҒА АНАЛИЗ 

Жалпы ақпарат 

Ауылдық округінің 2022-2024 ж.ж. арналған даму жоспары (ары қарай – жоспар) 

округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді перспективаларының 

стратегиялық мақсаттары мен басымды бағыттарын қамтиды.  Жоспар қолданыстағы 

ресурстар мен әлеуетке, сонымен қатар  экономикалық, әлеуметтік және аумақтық даму 

бағытындағы стратегиялық мәселелерін шешу барысындағы барлық мүделлі тараптардың 

қарым қатынасына негізделген.  

 

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 

Ботамойнақ ауылдық округі әкімінің аппараты әзірледі. 

Ботамойнақ ауылдық округі Жамбыл облысы Байзақов ауданының құрамына енеді және 

аудан орталығынан 6 км, облыс орталығынан 25 км қашықтықта орналасқан. Ауыл 1938 

жылы "Свердлов" колхозы ретінде құрылып, 1992 жылы Байзақ ауылы болып қайта аталды. 

Округтің аумағы 17 696,48 га құрайды, 2021 жылы ауыл халқының саны 6485 адамды 

құрады, оның ішінде 0 – ден 16 жасқа дейінгі балалар-1036 (16.0%). 



Экономикалық белсенді халық саны 3295 адамды құрайды. Жасы бойынша 

зейнеткерлер-520, мүгедектер – 1,2,3 топ-145, оның ішінде 16 жасқа дейінгі мүгедек 

балалар – 14, көп балалы аналар - 265, әлеуметтік жәрдемақы алушылар-15, жұмыссыздар 

саны – 46, жұмыспен қамту бөлімінде тіркелгендер-2. Шаруа – фермер қожалықтарының 

саны – 228, жеке кәсіпкерлер-102. 

Ауылдық округ тұрғындарының жұмыспен қамтылуы мен табысын қамтамасыз ететін 

негізгі сала ауыл шаруашылығы болып табылады. Ауылдық округтің жер қоры 17696.48 га 

құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – 12880.01 га, оның 

ішінде егістік – 4522 га (ауыл шаруашылығы алқаптары ауданының 35.1%), жайылым – 

4196 га (32%). 

2021 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі 19820,0 тоннаны құрады (соңғы үш 

жылдағы өсім– 12,7%). көкөніс-бақша өнімдері-26600 тонна. 2021 жылы картоптың жалпы 

түсімі 1560 тоннаны ( 37,1%), ашық көкөністер 26600 тоннаны (19,5%) құрады. Өндіріс 

көлемінің қысқаруы осы дақылдарды өндірудің төмен рентабельділігімен байланысты. 

Көкөністердің орташа өнімділігі – 175 ц/га (аудан бойынша – 215 ц/га), бақша дақылдары-

183 ц/га. 

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

басы 3950 басты құрады (соңғы үш жылда өсім – 101.4%), жылқы – 1100 бас (қысқару – 

104.1%), қой мен ешкі – 25850 бас (104.7%), барлық түрдегі құстар – 15800 бас (100.9%). 

 

 2018-2020 жылдары халық санының динамикасы 

1 Кесте  

 

Туылғандар 

саны  

Қайтыс 

болғандар 

саны  

табиғи өсім / 

кему 
келгендер 

кеткен

дер 

көші-

қон 

сальдос

ы 

2018 161 18 +143 12 3 9 

2019 154 17 +137 16 5 11 

2020 166 19 +147 20 5 15 

 

2 Кесте 

Салық базасының өзгеру динамикасы 

 

№ түсім түрі 2018  2019  2020  
Өсу % 

2020/2018 

1 Төлем көзінен салық 

салынбайтын табыстар 

бойынша ЖТС 

 

1445,5 

 

1065,2 

 

1292,3 

 

-10,5 

2 Жеке тұлғалардың мүлік  

салығы 

147,2 122,2 125,4 -14,8 

3 Жеке тұлғалардың жер 

салығы 

858,3 976,1 916,2 +6,7 

5 Заңды тұлғалардың көлік 

салығы  

41,0 35,4 37,0 -9,7 



6 Жеке тұлғалардың көлік 

салығы  

9400,0 13031,8 12865,9 +36,8 

7 Субвенциялар 64572,0 15627,0 22302,0 -65,4 

8 Басқа түсімдер 1903,7 1763,3 390484,3 +20441 

9 Аудандық бюджеттен 

түсетін трансферттер 

2440,0 61176,0 63551,0 +2504 

 БАРЛЫҒЫ 80807,7 93797,0 491574,1 +508,3 

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

 

Ауылдық округ аумағында шағын бизнес келесі нысандармен ұсынылған: 10 дүкен, 3 

шаштараз, тігін цехы. 

Жеке кәсіпкерлердің саны соңғы 3 жылда 2 еседен астам өсті. 

Ауыл экономикасының дамуында байқалған оң үрдістер жағдайында шағын бизнес 

ресурсын ауылдың экономикалық өсуін жеделдетуге тиімді енгізу ерекше маңызға ие 

болып отыр. Ауыл жастары, сондай-ақ жас аналар өздерінің шағын бизнесін ашуға көбірек 

қызығушылық танытатынын атап өткен жөн. 

 

2018-2020 жылдарындағы ауыл шаруашылық өнімін өндіру динамикасы   

 

3 Кесте  

Атауы 
Өлшем 

бірлігі 
2018  2019  2020  

Жалпы алым     

Астық (өңделгеннен 

кейін) 

мың. центр 1144.2 1152.5 1248.6 

Картоп мың. центр 78.1 98.9 78.5 

Көкөністер мың. центр 12.2 9.6 12.6 

Астық (өңделгеннен 

кейін) 

ц/га 10.3 9.9 9.7 

Картоп ц/га 213.0 247.0 214.3 

Көкөністер ц/га 221.0 210.0 203.0 

 

4 Кесте  

№ Атауы  Өлшем 

бірлігі 

2018  2019  2020  

1 Ет  тонн 5.1 5.1 5.1 

2 Сүт   тонн 22.1 22.4 22.8 

3 Жұмыртқа мың.дана  6.8 6.8 6.8 

 

2018-2020 жылдары жеке аулалар мен шаруа қожалықтарындағы мал 

шаруашылығының даму динамикасы 

5 Кесте 



№ Мал атауы Өлшем 

бірлігі 

2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 

1 ІҚМ бас 2430 2915 3950 

2 Қой мен ешкі бас 18100 23000 25850 

3 Жылқы бас 630 682 1100 

4 Шошқа  бас 28 40 96 

5 Құс бас  5000 9500 15800 

 

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: 

 

* ет-сүт бағытындағы мал шаруашылығы; 

* мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; 

* бағбандықты дамыту және бағбандық өнімдерін қайта өңдеуді ұйымдастыру; 

* өсімдік шаруашылығы: азықтық дақылдар; 

* жем-шөп өндірісін ұйымдастыру; 

* құрылыс материалдарын өндіру; 

* шағын бизнес кәсіпорындары мен жеке кәсіпкерлерді ұлғайту; 

* ҚР басқа облыстарының нарықтарына шығуға жәрдемдесу. 

 

Ботамойнақ ауылдық округінің ауыл шаруашылығы және экономика саласын SWOT – 

талдау 

 

КҮШТІ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 

Ауыл шаруашылығы үшін сумен жақсы 

қамтамасыз ету, суармалы сумен 

проблемалардың болмауы 

Жемшөп дақылдарын егуге арналған ауыл 

шаруашылығы алқаптарының тапшылығы 

Тыңайтқыштармен, гербицидтермен және 

пестицидтермен жақсы қамтамасыз ету 

Инженерлік инфрақұрылым жүргізу үшін 

әкімдікте қаражаттың жеткіліксіздігі 

 Мал шаруашылығын дамыту үшін 

жеткілікті алаңдардың болмауы 



 Кепілдің болмауына байланысты 

қаржыландыруға (кредиттерге) қол жеткізу 

проблемалары 

МҮМКІНДІКТЕР КАУІПТЕР 

Ауыл шаруашылығын қолдау жөніндегі 

бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік 

қолдау (Сыбаға, Құлан және т. б.) 

Ауыл шаруашылығын субсидиялау деңгейін 

төмендету 

Ауыл шаруашылығы өндірісі тиімділігінің 

өсуі 

Ауылшаруашылық өнімдеріне бағаның 

төмендеуі ауылшаруашылық өнімдерін 

өндіру көлемінің төмендеуіне әкелуі мүмкін 

Рентабельді ауыл шаруашылығы дақылдары 

өндірісін ұлғайту үрдісі 

Ауыл шаруашылығы өндірісінің табиғи 

факторларға тәуелділігі 

 

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА  

 

Білім 

 

Мектепке дейінгі білім беру 

 

Байзақ ауданы Ботамойнақ ауылдық округінде "Салтанат" балабақшасы КМҚК жұмыс 

істейді, штаттық саны 17 бірлік (тәрбиеленушілер саны - 140 бала). Жеке балабақшада - 75 

бала. Мемлекеттік балабақша қызметінің құны 6000 теңге және жеке меншік балабақша 

қызметінің құны бір балаға 10000 теңге. 

 

Мектептегі білім  

Білім беру жүйесінде мұғалімдер саны 214 адам, Оқушылар саны 2732 адам, 3 мектеп 

және 1 БЖТО жұмыс істейді. 

С.Абланов мектебінде "Ботамойнақ" шағын орталығы жұмыс істейді, оған 3-5 жастағы 

23 бала барады. 

"Жалпыға міндетті оқу" бағдарламасы аясында 253 балаға мектеп лагерінде жазғы 

демалыс ұйымдастырылды. 

Мектепте заманауи спорт залы бар, барлық қажетті құрал-жабдықтар сатып алынды, 

тренажер залы жабдықталған. Мектеп жанында волейбол, футбол, баскетбол және т. б. 

секциялар жұмыс істейді. 

Спорт 

2020 жылы 70 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды. Спорт нысаны 

мемлекеттік бағдарлама негізінде салынған. Дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде 

баскетбол, волейбол, бокс, қазақша күрес, дзюдо, еркін күрес, тең атлетика, көгалдағы 

хоккей секциялары жұмыс істейді. 

Жастар саясаты 

Ауылда "Дипломмен ауылға", "Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020", "Қолжетімді 

баспана-2020"мемлекеттік бағдарламалары белсенді жүзеге асырылуда. Жастар тәжірибесі 

бойынша 1 жас маман жұмыс істейді. Ауылға келген жас мамандар жақсы ақшалай қолдау 

алады. 

Денсаулық сақтау 



Ауылдық округте 1 дәрігерлік амбулатория, 2 фельдшерлік пункт және 1 медициналық 

пункт бар. 

Дәрігерлік амбулатория штаты-25 адам: 4 дәрігер, 17 медбике және 2 Техникалық персонал. 

Амбулатория ғимараты кенттің орталығында орналасқан. Күндізгі стационарға арналған 

процедуралық бөлме бар. 

Ауылда ана өлімі жоқ. Туу деңгейі жоғары. 2020 жылы 166 бала дүниеге келеді. 

Ауылда 1 әлеуметтік педагог, 1 психолог жұмыс істейді. 

Ауылда 1 жалғызбасты адам тұрады. 

Мәдениет 

Мәдениет үйі 1973 жылы салынған. Ауылдық клубта 5 маман жұмыс істейді. 150 орынға 

арналған ауылдық клуб. Вокал, халық аспаптары, би секциялары ашылды, олармен 

хореографтар және басқа да мамандар жұмыс істейді. Секцияларға 94 бала қатысады. Вокал 

үйірмелеріне екі топ барады. Мәдениет үйі жанындағы кітапханада 2200 кітап қоры бар. 

ҮЕҰ және АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК 

Ауылдық округтің өзінде тіркелген үкіметтік емес ұйымдар жоқ. Ауылдың әлеуметтік-

экономикалық проблемаларын, сондай-ақ азаматтық мәселелерді шешуге ақсақалдар кеңесі 

мен қоғамдық кеңеске кіретін ауыл ақсақалдары белсенді қатысады. Кеңесте ауыл 

ақсақалдарының және басқа да құрметті адамдардың 11 мүшесі бар.Кеңес атынан олар ауыл 

бюджетін және жергілікті халықтың басқа да мәселелерін қарау кезінде өз идеялары мен 

ұсыныстарын ұсынуға құқылы. Кеңес отырыстары немесе жиналыстары ай сайын немесе 

жағдай бойынша өткізілуі мүмкін. 

Әлеуметтік саланы дамытудың негізгі перспективалары: 

* әлеуметтік қызмет көрсету сапасын арттыру (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, 

спорт және т. б.); 

* ауылдық округ жастары арасында кәсіпкерлікті дамыту. 

Ботамойнақ ауылдық округінің әлеуметтік саласын SWOT-талдау 

КҮШТІ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 

Білім  

Балаларды мектеп және мектепке дейінгі 

біліммен толық қамтылуы 

 

Бейінді педагог мамандардың 

жетіспеушілігі 

 

Бір балаға балабақша төлемінің ең төменгі 

бағасы 

Балаларды мектепке дейінгі мекемеде 

дамыту үшін интерактивті тақта қажет. 

Спорт 

Байзақ ауылында шағын футбол стадионы 

және дене шынықтыру-сауықтыру кешені 

бар 

Үшбұлақ және Ботамойнақ ауылдарында 

шағын футбол стадиондары мен балалар 

ойын алаңдары жоқ 

Бірнеше спорт түрлері бойынша жұмыс 

істейтін спорт секциялары, жас 

ерекшелігіне қарамай. 

 

Ауыл тұрғындары арасында салауатты өмір 

салтын қолдау, демеушілердің жастар 

арасында спортты қолдау 

 



Жастар 

Жұмыссыздық жоқ Жастар арасында шағын және орта бизнес 

дамымаған. 

Мемлекеттік бағдарламалар аясында 

жастарды тұрғын үймен және көтерме 

шығындармен материалдық қамтамасыз 

ету. 

Жас кәсіпкерлер үшін шағын және орта 

бизнеске кредит беру жөніндегі ақпараттың 

болмауы. 

Жастар арасында маскүнемдіктің және 

нашақорлықтың өте төмен деңгейі 

 

Денсаулық сақтау 

Халықты дәрігерлік-амбулаториялық 

көмекпен толық қамту 

Дәрігерлік-амбулаториялық емхана үшін 

тиісті ғимарат жоқ 

Мамандардың болуы Емхананың қолданыстағы ғимаратында 

сумен жабдықтау жоқ, халыққа толыққанды 

медициналық көмек көрсету үшін жағдай 

жасалмаған 

Жеке "Жедел жәрдем"көлігі бар Халыққа шұғыл көмек көрсету үшін 

реанимациялық автомобиль жоқ 

Мәдениет 

 Ауылдық клубтың ғимараты ескі. Жаңа 

ғимарат салу қажет 

ҮЕҰ және азаматтық белсенділік 

Ауыл ақсақалдарының белсенділігі және 

ақсақалдар кеңесінің ауыл тұрғындарының 

мәселелерін шешуге қатысуы 

ауылдың барлық тыныс тіршілігі демеушілік 

қолдауға тәуелді 

 Жастар, шағын және орта бизнесті дамыту 

мәселелері бойынша заңды түрде тіркелген 

ҮЕҰ жоқ. 

 Белгіленген меценаттардан басқа, ауыл 

тұрғындарының өздерінің басқа донорлар 

мен инвестицияларды тартуда белсенділігі 

байқалмайды. 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

Елді мекеннің ықшам орналасуы. 

Ауыл тұрғындарының бірлігі. «Дипломмен 

ауылға» жас мамандарды тарту жөніндегі 

мемлекеттік бағдарлама  

Ауыл тұрғындарының қолданыстағы 

меценаттардан, донорлардан және ауылға 

инвестициялардан басқа басқаларды 

тартудағы белсенділігінің жеткіліксіздігі 

 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ, АББАТАНДЫРУ, МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

 

Инженерлік инфрақұрылым және көліктік қолжетімділік. Ауылдың орналасуы 

аудан орталығына, облыс орталығына және Батыс Еуропа – Батыс Қытай халықаралық 



көлік дәлізіне қолайлы көліктік қолжетімділікке ие. Ауыл арқылы күн сайын (күніне 6 рет) 

аудан орталығынан маршруттық автобус жүреді. Аудан орталығына күнделікті (күніне бір 

рет) маршруттық автобус қатынайды. 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). 

Ауылда Ұзындығы 31 км 26 көше бар, оның 9,5 км-і 38,0% - ы қатты табанды, ал қалған 

көшелерде қиыршық тас жолдар. Қазіргі уақытта тозуды ескере отырып, жоспарлы жөндеу 

жұмыстарын жүргізу қажет. 

 

Сумен жабдықтау және су бұру 

Округ бойынша сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы-31 км. Шаруашылық-ауыз 

су мақсатындағы судың тұтынушылары болып мыналар табылады: халық, шаруашылық-

ауыз су құбыры желілерінен суды тұтынатын ауыл шаруашылық кәсіпорындары. Округте 

ауыл тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып қала береді.  

 

Ауыз судың сапасы санитарлық нормалардың талаптарына сәйкес келеді. 

Электрмен жабдықтау 

Электр желілерінің ұзындығы 200 км, желілер мен жабдықтардың тозуы 75% құрайды. 

Ауылда электр энергиясының тапшылығы жоқ, халық 100% тұрақты электр энергиясымен 

қамтамасыз етілген. Округ бойынша ауылдың 10 көшесі жарықтандырылды. Ауылда 

электр энергиясын беруді жүзеге асыратын кәсіпорын  - "Жарық Сауда-2030" АҚ . 

Газбен жабдықтау 

Ауылда тұрмыстық мақсаттар үшін орталықтандырылған табиғи газы пайдаланылады, 

табиғи газды жеткізуші -  "Қаз ТранГаз" АҚ. 

Байланыс 

Ауылда пошта байланыс бөлімшесі жұмыс істейді. Телефон байланысы қызметін 

"Қазақтелеком" АҚ жүзеге асырады. Телефон нүктелерінің саны 444 абонентті құрайды, 

ұялы байланыс бар: АLTEL, Beeline, Kcell, Tele 2. Интернетті пайдаланатын отбасылар 

саны 20,4% - ға өсті. 

Тұрғын үй қоры 

Тұрғын үй қоры 1116 үйді қамтиды және 11,045 мың шаршы метрді құрайды.  2015 жылы 

ауылдың бас жоспары әзірленді және бекітілді, оған сәйкес ауыл аумағына қосымша 119 га 

қосылды. Ауылда жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер кезегі бар, бірақ бос алаңдардың 

болмауына байланысты жер учаскелері бөлінбейді. 

Мемлекеттік қызметтер  

Мемлекеттік қызметтер ауылдық клубта көрсетіледі, ашық әкімдік бар. Қажет болған 

жағдайда қызметтерді (анықтаманы жедел алу) аудан орталығынан алуға, сондай-ақ е-

gov.kz электрондық қызметтерді пайдалануға болады (үйдің интернеты арқылы немесе 

ауыл әкімдігінің порталы арқылы). 

Инженерлік-көліктік инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етілудің негізгі 

проблемалары: 

• жаңарту және жаңғырту жөніндегі жұмыстарды қаржыландырудың 

жеткіліксіздігі салдарынан электр желісі шаруашылығының тозуының жоғары 

дәрежесі; 



• Ботамойнақ ауылында орталықтандырылған су беру жүйесінің болмауы; 

•  Байзақ ауылында қиыршық тас және асфальт жолы жоқ көшелердің болуы; 

• ҚТҚ үшін полигонның болмауы. 

Инфрақұрылымдық қамтамасыз ету саласындағы даму перспективалары: 

• инфрақұрылым объектілері жұмыс істеуінің қамтамасыз етілу және сенімділік 

деңгейін одан әрі арттыру, сондай-ақ жаңа құрылыс салынатын аудандарға 

инженерлік инфрақұрылымды жеткізу; 

• Байзақ ауылының көшелерін қиыршық тасты және қатты жабындымен ұлғайту 

• ауылдық округтегі экологиялық жағдайды жақсарту. 

 

SWOT- Ботамойнақ ауылдық округінің инженерлік – көліктік инфрақұрылымын 

талдау 

КҮШТІ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 

Ауыл құрылысының Бас жоспарының болуы Ауыл аумағын абаттандырудың орташа 

дәрежесі 

100% үздіксіз электрмен қамтамасыз етілуі 75% электр желілерінің тозуы 

Тұрақты телефон және Интернет байланысы ҚТҚ үшін полигонның болмауы 

Көліктің жақсы қол жетімділігі Жаңа тұрғын үй құрылысы мен бизнесті 

дамыту үшін инженерлік 

инфрақұрылымның болмауы 

Қолайлы географиялық орналасуы: 

халықаралық Батыс Еуропа – Батыс Қытай 

транзиттік дәлізге жақындығы; облыс 

орталығына жақындығы 

Жекелеген көшелерде тротуарлардың 

болмауы, бар көшелерді жөндеу қажет 

Суармалы су мәселесі шешілді Ауыл көшелерін 100% жарықтандыру 

 Көші-қонның оң сальдосы және жоғары 

табиғи өсім нәтижесінде тұрғын үйдің 

жетіспеушілігі 

 62% ауыл көшелерінде қиыршық тас жол 

 

 

 

МҮМКІНДІКТЕР ҚАУІПТЕР 

Инженерлік желілер мен құбырлар 

жұмысының мерзімін арттыру 

Негізгі қорлардың өспелі тозуына 

байланысты инженерлік инфрақұрылым 

объектілерінде апаттардың туындау 

ықтималдығын арттыру 

  

 

Ботамойнақ ауылдық округінің әлеуметтік – экономикалық жағдайына жалпы 

SWOT-талдау 

 

КҮШТІ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 



Қолайлы географиялық орналасуы: 

халықаралық Батыс Еуропа – Батыс Қытай 

транзиттік дәлізге жақындығы 

; 

Жемшөп дақылдарын егуге және мал 

шаруашылығын дамытуға арналған ауыл 

шаруашылығы алқаптарының тапшылығы 

Халықтың жоғары табиғи өсімі, оң көші-қон 

сальдосы 

Ауыл шаруашылығындағы 

диверсификацияның жеткіліксіз деңгейі 

 Жаңа бизнес пен тұрғын үй құрылысы үшін 

инженерлік инфрақұрылым жүргізу үшін 

әкімдікте қаражаттың жеткіліксіздігі 

Суармалы сумен проблемалардың болмауы Кепілдің болмауына байланысты 

қаржыландыруға (кредиттерге) қол жеткізу 

проблемалары 

 Дәрігерлік амбулаторияның ғимаратында 

сумен жабдықтау жоқ, халыққа толыққанды 

көмек көрсету үшін жағдай жасалмаған 

Балаларды мектепке дейінгі және мектеп 

білімімен толық қамту 

 

Кент мәдениет, денсаулық сақтау және 

спорт мекемелерімен қамтамасыз етілген: 

ауылдық клуб, кітапхана, дәрігерлік 

амбулатория, ДСК 

Тұрғын үйдің жеткіліксіздігі 

Сумен, электр энергиясымен жақсы 

қамтамасыз етілуі. Кентішілік жолдардың 

тармақталған желісі. 

75% электр желілерінің тозуы 

Көліктің жақсы қол жетімділігі Орталықтандырылған су беру жүйесінің 

болмауы 

Ауыл аумағын абаттандырудың жоғары 

дәрежесі 

ҚТҚ полигонының болмауы 

МҮМКІНДІКТЕР ҚАУІПТЕР 

Ауыл шаруашылығын қолдау жөніндегі 

бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік 

қолдау 

Ауыл шаруашылығын субсидиялау деңгейін 

төмендеуі 

Инвестициялар тарту Негізгі ауыл шаруашылығы өнімі - бидай 

бағасының төмендеуі 

Өнімдер мен қызметтерге сұраныстың 

болуы 

Негізгі қорлардың өспелі тозуына 

байланысты инженерлік инфрақұрылым 

объектілерінде апаттардың туындау 

ықтималдығын арттыру 

Көші-қонның оң сальдосы Ауыл тұрғындарының қолданыстағы 

меценаттардан, донорлардан және ауылға 

инвестициялардан басқа басқаларды 

тартудағы белсенділігінің жеткіліксіздігі 

 Ауыл аумағында стихиялық қоқыс 

үйінділерінің пайда болуына байланысты 

экологиялық жағдайдың нашарлауы 

 



Ботамойнақ ауылдық округінің қолда бар әлеуметтік-экономикалық әлеуеті (күшті 

жақтары) және мүмкіндіктері ауыл экономикасын диверсификациялауға, шағын бизнестің 

дамуын ынталандыруға, атап айтқанда, халық сұранысына бағытталған жаңа 

кәсіпорындардың пайда болуына мүмкіндік береді. Ауылдық округ экономикасының 

жеткілікті түрде тұрақты дамуы, сондай-ақ халықтың экономикалық белсенділігінің артуы 

және барлық ресурстарды пайдалану тиімділігінің артуы жағдайында ашылатын 

мүмкіндіктер ықтимал қауіптерді азайтуға және бар проблемаларды шешуге қабілетті. Бар 

проблемаларды шешу үшін бар және болжанатын мүмкіндіктерді ескере отырып, 

стратегиялық мақсаттар мен болашақ дамудың басым бағыттары айқындалды. 

 

БОТАМОЙНАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ 

БОЛАШАҒЫН ПАЙЫМДАУ 

 

 

Бұл таза экологиясы бар жайлы ауыл. Ауыл тұрғындарының әл-ауқаты жоғары деңгейде 

болады. Тұрғындар сау болады, жаңа спорт кешені болашақ жүлдегерлерді дайындайды. 

Ботамойнақ аграрлық кешені және фермерлік шаруашылықтары бар жақсы дамыған 

және замануи ауыл шаруашылығы бар ауыл. Олар нарықтарды қамтамасыз ету және сату 

нарықтарына қол жеткізу үшін күш біріктіреді. Жергілікті жем-шөп өндірісі нәтижесінде 

мал басы мен ет өңдеу көлемі екі есеге артты. 

Жастардың білімі жақсы және өз ісін бастауға ынталы. Бұл бизнесті дамыту және қаржы 

ресурстарына қол жеткізу үшін қолайлы жағдайлардың арқасында мүмкін болады. 

Барлық қызметтерді (автомобиль жуу және техникалық қызмет көрсету, наубайханалар, 

дәріханалар және т.б.) жергілікті шағын кәсіпкерлер ұсынады. Жұмыссыздық пен кедейлік 

шегінен төмен отбасылар жоқ, ал жалақы басқа аудандарға қарағанда жоғары. 

Ботамойнақ ауылдық округінде заманауи жабдықталған мектептер мен балабақша бар. 

Ауылдық округтің ауылдары толығымен газдандырылды, барлық қоғамдық ғимараттарда 

электр қуаты, су жүргізілді. Барлық инфрақұрылым мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қол 

жетімді. 

Электржелілік шаруашылық жаңартылған және жақсы жағдайда. Қала мен аудан 

орталығына қолжетімді көлік барлығына ыңғайлы. Қоқысты жинау тиімді 

ұйымдастырылған және экологиялық талаптарға сәйкес келеді. 

Ауылдық округ әкімдігі қоғамдық кеңеспен барлық іс-қимылдарды үйлестіреді және 

түрлі кеңестер мен азаматтар топтарынан пікірлер мен жаңа идеялар алады. Әрбір азамат 

өзін қоғамның бір бөлігі ретінде сезінеді және оның дамуына өз үлесін қосады. 

Округтің әлеуметтік-экономикалық дамуынан күтілетін нәтижелер 

Кесте .6 

Атауы 
Өлшем 

бірлігі 
2018 ж. 2019 ж. 2020ж. 

Жалпы алым     

Астық (өндірілгеннен  

кейін) 

мың цент  1144.2 1152.5 1248.6 

Күнбағыс мың цент - - - 

Картоп мың цент 78.1 98.9 78.5 

Көкөністер мың цент 12.2 9.6 12.6 



Астық (өндірілгеннен 

кейін) 

ц/га 10.3 9.9 9.7 

Күнбағыс ц/га - - - 

Картоп ц/га 213.0 247.0 214.3 

Көкөністер ц/га 221.0 210.0 203.0 

 

Кесте.7 

№ Атауы Өлшем 

бірлігі 

2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 

1 Ет тонна 5.1 5.1 5.1 

2 Сүт тонна 22.1 22.4 22.8 

3 Жұмыртқа  мың. дана 6.8 6.8 6.8 

 

2018-2020 жылдары жеке аулалар мен шаруа қожалықтарындағы мал 

шаруашылығының даму динамикасы 

Кесте.8 

Кқрсеткіштер 2021 ж 2022 ж 2023 % 2023/2021 

Халық саны 6485 6500 6550 1,0 

экономикалық тұрғыдан 

белсенді 

3295 3303 3327 0,9 

оның ішінде өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар 

2925 3000 3015 3,0 

жұмыссыздар 46 42 42 -8,7 

аз қамтылғандар 15 13 13 -5,4 

 

Кесте.9 

Кәсіпкерлік 

объектілерінің саны 

2021 ж 2022 ж 2023 ж. % 2023/2021 

ШҚ / ФҚ 327 327 327  

ЖК 102 110 115 12,7 

Құрылған жұмыс 

орындары (өсумен) 

429 437 442 3,0 

 

 

Кесте.10 

Мал басының саны (бас) 2021 ж 2022 ж 2023 ж % 2021/2023 

ІҚМ 4000 4100 4150 3,7 

Қойлар және ешкілер 26000 26100 26150 0,06 

Жылқы 1135 1165 1185 4,4 

Шошқа 96 96 96  

Құстар 16000 16100 16200 1,2 

 

Кесте11 

Өнім өндірісі 2021 ж 2022 ж 2023 ж % 2021/2023 

Ет, тонна 5.5 5.5 5,5  

Сүт, тонна 22.5 22.5 23,0 2,0 

Жұмыртқа, мың дана 7,0 7,0 7,0  



 

 

БОТАМОЙНАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ДАМУЫ 

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

Стратегиялық мақсат 1. Ауыл шаруашылығын диверсификациялау, шағын 

бизнесті дамыту, инвестициялар тарту негізінде Ботамойнақ ауылдық округінің 

әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

Ауыл шаруашылығына ауыл экономикасын дамытудың негізгі саласы ретінде маңызды 

рөл беріледі. Сонымен бірге, ауылдың болашағын тек ауыл шаруашылығының осы 

саласымен және жалпы ауыл шаруашылығымен байланыстыруға болмайды. Бұдан басқа, 

ауылдың болашақ дамуын қолдауға неғұрлым кең диверсификацияланған тәсіл қажет. 

Сондықтан ауыл экономикасын дамытудың негізгі мақсаттары шағын бизнес 

кәсіпорындары мен жеке кәсіпкерлер санын ұлғайту болып табылады. Ауылда шағын 

бизнес пен кәсіпкерлікті дамыту негізінен қызмет көрсету саласын кеңейтуге, жаңа 

тауарлар өндіруге, атап айтқанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, құрылыс 

индустриясы саласында, инновациялық қызметті жандандыруға, жаңа жұмыс орындарын 

құруға бағытталуға тиіс. 

Осылайша, 1-стратегиялық мақсатқа ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға 

инвестициялар тарту; мемлекеттік қолдау құралдарын пайдалану тиімділігін арттыру; 

тиімді кәсіпорындар мен меншік иелерін қолдау, аграрлық азық-түлік нарығының 

инфрақұрылымын дамыту арқылы, сондай-ақ ауыл шаруашылығын дамыту бойынша басқа 

ауылдардың тәжірибесін зерделеу және пайдалану арқылы қол жеткізілетін болады. Бұдан 

басқа, әкімдік ауылдық округтің проблемаларын шешуге жергілікті кәсіпорындар мен 

фермерлерді тарту және олардың ауылдың кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуына 

қатысуын үйлестіру жөніндегі жұмысты одан әрі жүргізуі қажет. Осыған байланысты, 

бірінші кезектегі міндет ауылды дамыту жоспарын іске асырудағы нақты кәсіпорынның 

орны мен рөлін айқындау болып табылады. 

Басым бағыттар 

1.Ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту және оны диверсификациялау 

Міндет: барлық мүмкін ресурстарды пайдалану: 

 

• ет-сүт бағытындағы мал шаруашылығын дамытуға; 

• асыл тұқымды мал өсіруге; 

• мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді ұйымдастыруға; 

• мал шаруашылығын дамыту үшін тұрақты жемшөп базасын қамтамасыз етуге; 

• өсімдік шаруашылығын дамытуға, өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 

және өткізу: жүгері, жемшөп дақылдарын, көкөніс-бақша дақылдарын өңдеу, жеміс 

шаруашылығы (алма ағашы); 

• өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді ұйымдастыруға. 

 

1 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Элиталық тұқым себу алаңы (10 га) 

• Минералды тыңайтқыштарды енгізу көлемін ұлғайту 50,0 (%) сойыс салмақта ет 

өндіру (тонна) 10% 

• Көкөніс-бақша дақылдарын өңдеу көлемін ұлғайту 15,0 (%) 

• Жалпы мал басына асыл тұқымды мал басының үлес салмағын арттыру 15,0 (%) 



• Ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту пайызын 35,0% - ға дейін ұлғайту  

 

2.Кәсіпкерлікті дамыту (шағын бизнес): 

Міндет 2.1: өндірісті ұйымдастыру: 

• азық-түлік өнімдері; 

• құрылыс материалдары; 

• азық; 

• жемістер мен жидектерді өңдеу. 

Міндет 2-2: қызмет көрсету саласын дамыту, олардың саны мен сапасын кеңейту: 

• тұрмыстық қызметтер; 

• автокөлік құралдарын ұстау бойынша қызметтер. 

 

2 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

 

• Ауыл әкімшілігінің ақпараттандырылу деңгейін арттыру 

• Жергілікті кәсіпкерлердің ақпараттандырылуын арттыру. ШОБ кірісінің өсуі 100 

(%) 

• Жергілікті тауар өндірушілердің нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді сату үлесін 

100 (%)ұлғайту 

• Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу үлесін арттыру 10,0 (%) 

 

Стратегиялық мақсат 2 

Денсаулық сақтау саласындағы проблемаларды шешу, жастарды қолдау, 

балалардың шығармашылық дамуы және білім беру мен мәдениет мекемелерінің 

жарақтандырылуын арттыру, әйелдер кәсіпкерлігі мен көшбасшылықты дамыту 

арқылы ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын арттыру. 

Ауыл ауданның басқа ауылдарымен салыстырғанда облыс орталығына жақын 

орналасқан. Тұрғындардың меценаттарға тәуелділігі қолда бар ресурстар мен 

мүмкіндіктерді одан әрі дамыту және жетілдіру процесін тежейді. 

Ауылды әлеуметтік салада дамытудың негізгі мақсаттары медициналық қызмет көрсету 

сапасын жақсарту, білім беру мекемелерінде жарақтандыруды жақсарту, мәдениет 

саласындағы кадрлық әлеуетті жақсарту, жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту, әйелдер 

көшбасшылығы мен кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. 

Ауылды әлеуметтік салада дамыту ең алдымен халықтың қаржыландырудың басқа 

мүмкіндіктері (фандрайзинг) туралы хабардар болуын арттыруға, жастар арасында 

кәсіпкерлікті дамытуға, ауылға жас білікті мамандарды тартуға бағытталуға тиіс. 

Осылайша, стратегиялық мақсатқа мемлекеттік қолдау құралдарын пайдалану тиімділігін 

арттыру арқылы қол жетеді; жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту, әйелдер 

көшбасшылығын қолдау жөніндегі үкіметтік емес ұйымдарды, өзіне-өзі көмек көрсету 

топтарын құру арқылы, сондай-ақ басқа ауылдарда іске асырылып жатқан әлеуметтік 

жобалар туралы халықтың хабардарлығын арттыру арқылы қол жеткізілетін болады. 

 

Басым бағыттар 

1. Денсаулық сақтауды дамыту 

Міндет: Медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту: 

       Дәрігерлік-амбулаториялық емхана салу (СанЕжН сәйкес); 



1 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

•    Амбулаториялық-стационарлық медициналық көмек көрсету 

•    Халыққа уақытылы көрсетілген жедел шұғыл медициналық көмек 

•    Бірінші кезекте қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілу және қол жетімділік 100 (%) 

 

2. Білім беруді дамыту: 

2.1-міндет: білім беру мекемелерінің жабдықталуын жақсарту:  

•      Мектепке дейінгі білім беру мекемесін интерактивті тақтамен жабдықтау 

•      Балабақшада балалар ойын алаңын салу  

•      Музыка мектебін салу және жабдықтау 

2 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары:  

•      Қазіргі заманғы технологияларды (интерактивті тақтаны) пайдалана отырып, 80 

баланы мектепке дейінгі оқыту, 140 балаға заманауи технологияларды пайдалана отырып 

шет тілдерін оқыту  

•      Мектепке дейінгі жастағы 80 баланың бос уақытын ұйымдастыру және дене   

шынықтыру 

•      Білім беру мекемелерінің және мәдени іс-шаралардың қолжетімділігін арттыру  

•      Музыка мектебіне баратын балалар санының өсуі; музыкалық конкурстарға қатысатын 

балалар санының өсуі 0,05 (%) 

 

3.Дамыту мәдениет: 

3.1-міндет: мәдениет саласындағы кадрлық әлеуетті жақсарту. 

•     "Дипломмен ауылға"бағдарламасы бойынша ЖОО түлектерінің жас мамандарын тарту  

•     Ауыл тұрғындарының қатысуымен мәдени іс-шаралар ұйымдастыру 

3 Басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары :  

• 30-дан астам білім алушы балалар мен жасөспірімдерге арналған 

хореография үйірмесі  

• Мәдени іс-шараларды өзін-өзі қаржыландыру 

 

4.Жастарды қолдау: 

4.1-міндет: жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту  

• Жастардың бизнес сауаттылығын арттыру 

• Жастарды бизнес жобалауға оқыту  

• Бизнестегі коммуникациялық дағдыларды үйрету  

• Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуге оқыту  

4 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары:  

    Жастар ұйымдастырған шағын бизнес субъектілерінің өсуі 2 (%) 

 

5.Спорт: мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімді орта ұйымдастыру  

Міндет 5.1: мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған спорт мектебі 

• Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтендіру; 

• Мүмкіндігі шектеулі жандарды оңалту; 

• Оларды спорттық үйірмелер мен секцияларға тарту; 

5 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Спорттық іс-шараларға қатысатын мүмкіндігі шектеулі адамдар санының өсуі 

 



Стратегиялық мақсат 3. Ауылдық округтің инженерлік инфрақұрылым 

объектілерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, олардың жай-күйін тиісті 

деңгейде ұстау және қолайлы экологиялық ахуалды сақтау 

Ауылдық округ әкімдігінің алдында ауылдың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету 

инфрақұрылымы мен жүйесінің тұрақты жұмыс істеуі және оны дамыту арқылы мекендеу 

ортасын одан әрі жақсарту міндеті тұр. Атап айтқанда, халықты және ауылдық округтің 

экономикасын энергиямен жабдықтау қызмет мерзімін арттыру мақсатында электржелілік 

шаруашылыққа күрделі жөндеу мен жаңғырту жүргізу қажет. 

Ауылдық округте қалыптасқан демографиялық жағдай, көші-қонның оң ағымында және 

халықтың табиғи жоғары өсімінде көрініс табады, тұрғын үй жетіспейтіндігін айғақтайды. 

Бұдан басқа, құрылыстың жаңа аудандарына инженерлік инфрақұрылым жүргізу үшін 

жеткілікті қаржыландырудың болмауы жаңа тұрғын үй құрылысы көлемінің шектелуіне 

алып келеді. 

Ауыл аумағындағы экологиялық жағдайдың негізгі қатері стихиялық қоқыстардың 

пайда болуы болып табылады. Сондықтан халықты жайлы өмір сүру жағдайымен 

қамтамасыз ету үшін экологиялық проблемаларға ерекше назар аудару стратегиялық 

маңызды. 

 

3-стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай басым бағыттарды бөліп 

көрсету қажет: 

1.Сумен қамтамасыз ету және су беру жүйелерін одан әрі дамыту 

Міндет: сумен қамтамасыз етуді арттыру, су беру жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру, су тазарту құрылыстарын салу 

1 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Аудан халқын орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету және су есептегіш 

құралымен қамтуды ұлғайту 45 (%) 

 

2.Энергиямен жабдықтау қызметінің мерізімін арттыру 

Міндет: Электржелілік шаруашылықты жөндеу және жаңғырту 

2 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Трансформаторлық қуаттардың тозуын 10% төмендету 

• Электр энергиясының апаттық ажыратылу санын 2 есеге төмендету 

 

3.Ауыл аумағын абаттандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету 

Міндет: көшелерді жарықтандыру, көгалдандыру және құрылыс және жөндеу 

3 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Тротуарлармен қамтамасыз етілген көшелердің үлесі 0,1 (%) 

• Көшелердің жалпы ұзындығына қарағанда жарықтандырылған көшелердің үлесі 

38,0 (%) 

• Ауылды көгалдандыру дәрежесін арттыру 25 (%) 

• Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы ауыл көшелерінің үлесі 40 (%) 

• Қатты табан жолы бар ауыл көшелерінің үлесі 32,2 (%) 

4.Ауылдың санитарлық жағдайын жақсарту 

Міндет: орталықтандырылған қоқыс жинау жүйесін құру және ҚТҚ кәдеге жарату 

4 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• ҚТҚ өнімдерімен ластану деңгейін төмендету 0,01 (%) 



• Кәдеге жаратылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үлесі ( % ) рұқсат етілмеген 

қоқыс үйінділерінің болмауы 

 

5.Құрылысты ынталандыру 

Міндет: тұрғын үй құрылысы 

5 басым бағытқа қол жеткізу индикаторлары: 

• Тұрғын үй қорының инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілу деңгейі 75 

(%) 

• Әкімдік қызметкерлерінің жұмыс жағдайларына қанағаттану дәрежесі 100 ( % )



ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

№ Іс-шара 

Іске 

асыру 

мерзімі 

Қаржыландыруды

ң ықтимал көзі 

Іске 

асыруға 

жауапты 

Өнім көрсеткіші Нәтиже көрсеткіші 

Жаңа 

жұмыс 

орында

рының 

саны 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

 Басым бағыт 1. Ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту және оны диверсификациялау 

1 Ауыл шаруашылығы 

тауарын 

өндірушілерді 

жоғары және бірінші 

репродукциялы 

тұқымдармен 

қамтамасыз ету 

жөніндегі 

жұмыстарды кеңейту 

2022 Жеке Н.Оразымбе

тов 

Сатып алынған 

жоғары және бірінші 

репродукциялы 

тұқымдардың саны 

(тонна) 

Элиталық тұқымдармен 

егіс алаңы (4,5 га) 

3 

2 Минералды 

тыңайтқыштарды 

енгізуді ұлғайту 

жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру 

2022 Жеке Н.Оразымбе

тов 

Сатып алынған 

минералдық 

тыңайтқыштар көлемі 

(тонна) 

Минералды 

тыңайтқыштарды енгізу 

көлемін ұлғайту 

 (%) 

- 

3 Жабдықтар мен ауыл 

шаруашылығы 

техникасын жаңғырту 

2022 Жеке Н.Оразымбе

тов 

Сатып алынған жаңа 

ауыл шаруашылығы 

техникасының саны 

(бірл) 

Ауыл шаруашылығы 

техникасын жаңарту 

пайызын 

100% 

- 

 Басым бағыт 2. Кәсіпкерлікті дамыту (шағын бизнес) 

1 Кәсіпкерлермен 

жиындар ұйымдастыру 

және өткізу 

2022 Төлемсіз Н.Оразымбе

тов  

жылына 2 кеңес Жергілікті кәсіпкерлердің 

ақпараттандырылуын 

арттыру 

- 



2 Наубайхана, шағын 

кондитерлік цех салу 

және нан-тоқаш және 

кондитерлік өнімдерді 

сататын дүкенді ашу 

2022  Жеке Тлеулиев 

Мурат 

Нан-тоқаш және 

кондитерлік өнімдер 

өндірісінің көлемі (кг) 

Жергілікті тауар 

өндірушілердің нан-

тоқаш және кондитерлік 

өнімдерді сату үлесін 

ұлғайту 

және (%) 

3 

3 Көлік жуу және ТҚС ашу 2022 Жеке Давлетбаева 

Гульнара 

Қызмет көрсетілген 

автомобильдер саны 

(айына 

автомобильдер) 

Тұрғындардың 

қызметтерге қанағаттану 

дәрежесі 

(%) 

1 

ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕР 

 1-басым бағыт: денсаулық сақтауды дамыту 

1 Дәрігерлік-

амбулаториялық емхана 

салу 

2022 Мемлекеттік Сапарбеков Р Салынған емхана Медициналық көмек 

көрсету 
5 

 2-басым бағыт: білім беруді дамыту 

1 Балабақшадағы балалар 

ойын алаңы 

2022 Жеке Тажибаева 

Фаминаз 

Балалар ойын алаңы Мектепке дейінгі жастағы 

80 баланың бос уақытын  

және дене шынықтыруын 

ұйымдастыру 

- 

 3-басым бағыт: мәдениетті дамыту 

1 Мәдениет саласындағы 

кадрлық әлеуетті 

жақсарту 

2022 "Дипломмен ауылға" 

бағдарламасы 

аясында 

Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Жас маман Әрекет етуші үйірме 1 

 4-басым бағыт: жастарды қолдау 

1 Жастардың бизнес 

сауаттылығын арттыру 

2022 Грант Ж.Уалихано

ва 

Ұйымдастырылған 

семинарлар саны 

Шағын бизнес 

субъектілерінің өсуі 

3 



 5-басым бағыт: мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімді ортаны ұйымдастыру 

1 Мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға арналған 

спорт үйірмесін 

ұйымдастыру 

2022 Төлемсіз М.Бостанов Мүмкіндігі шектеулі 

жандарға арналған 

спорт үйірмесі 

Спорттық іс-шараларға 

қатысатын мүмкіндігі 

шектеулі адамдар 

санының өсуі 

- 

ИНЖЕНЕРЛІК-КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 

 1-басым бағыт: округтің сумен қамтамасыз ету және су беру жүйесін одан әрі дамыту 

1 Су құбырын салу және су 

есептегіштерін орнату 

2022 Мемлекеттік Н.Мекебаев Салынған су 

құбырының ұзындығы 

(км) 

Орнатылған 

есептегіштердің саны 

(дана) 

Округ тұрғындарын 

орталықтандырылған 

сумен қамтамасыз етуді 

ұлғайту (%) 

- 

 2-басым бағыт: энергиямен жабдықтау қызметінің мерзімін арттыру 

1 Ауылдық округтің 

трансформаторлық 

қуаттарын жаңғырту 

және ұлғайту 1 дана 

2022 Мемлекеттік Ауылдық 

округі 

Количество 

модернизированных 

трансформаторов (шт) 

Снижение % износа 

трансформаторных 

мощностей 

- 

 3-басым бағыт: Ауыл аумағын абаттандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету  

1 Көшелер бойынша 

тротуарлар салу 

2022 Мемлекеттік Ауылдық 

округі 

Жаяу жүргіншілер 

жолының ұзындығы 

(км) 

Тротуарлармен 

қамтамасыз етілген 

көшелердің үлесі (%) 

2 

2 3 көшені көше 

жарығымен қамтамасыз 

ету 

2022 Мемлекеттік Ауылдық 

округі 

Жарықтандырылған 

көшелердің ұзындығы 

(км) 

Жарықтандырылған 

көшелердің үлесі 

1 

3 Ауылды көгалдандыру 2022 Демеушілік Ауылдық 

округі 

Көгалдандыру алаңы 

(ш.м) 

Отырғызылған гүлдер 

алаңы (шаршы метр) 

Ауылдың көгалдандыру 

деңгейін арттыру (%) 

1 



4 3 көшеге орташа жөндеу 

жүргізу 

2022 Мемлекеттік  Ауылдық 

округі 

Жөнделген ауылішілік 

жолдардың ұзындығы 

(км) 

Жақсы және 

қанағаттанарлық 

жағдайдағы округ 

көшелерінің үлесі 

2 

 4-басым бағыт: ауылдың санитарлық жағдайын жақсарту 

1 Орталықтандырылған 

қоқыс жинау жүйесін 

ұйымдастыру 

2023 - Ауылдық 

округ 

әкімдігі 

Орталықтандырылған 

қоқыс жинау 

Рұқсат етілмеген қоқыс 

тастайтын жерлердің 

болмауы 

- 

 5-басым бағыт: құрылысты ынталандыру 

1 Халық қаражаты 

есебінен тұрғын үй салу 

2022 Жеке Ауыл 

тұрғындары 

Тұрғын үй 

құрылысының көлемі 

(ш. м.) 

Тұрғын үймен 

қамтамасыз етілу (%) 

- 

 



 


