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Социальная служба осу-
ществляет важнейшую из госу-
дарственных задач. На плечи  
сотрудников ложится забота о 
гражданах, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. В по-
следнее воскресенье октября - 
работники социальной защиты 
отметили  профессиональный 
праздник.

В связи с этим аким района 
А.Абдинов провел личный прием 
работников данной службы. «Ру-
ководство страны уделяет особое 
внимание социальной сфере. Со 
своей стороны мы и дальше про-
должаем расширять меры под-

 Ваш труд незаменим

держки граждан.
В нашем районе 1756 человек с 

особыми потребностями, в том чис-
ле в возрасте до 16 лет – 216 детей.

Обеспечены гигиеническими 
средствами 136 человек, техничес- 
кими    средствами   передвижения- 
39 граждан, тифло-сурдо-средства-
ми-33, услугами индивидуального 
помощника - 132 алакольца с огра-
ниченными возможностями, 8 обра-
тились за помощью к специалистам 
жестового языка.

Кроме того, в санаторно – ку-
рортные лечебные учреждения 
направлены 21 человек, 115  по-
лучили протезно - ортопедическую 

помощь,110 граждан, имеющих ин-
валидность первой группы, обеспе-
чены транспортной услугой «Инва-
такси», так же специальные услуги 
получают 102 одиноких престаре-
лых и инвалида, 69 детей с ограни-
ченными возможностями.

В данной социальной сфере  
трудится  30 социальных работ-
ников. Благодаря кропотливому 
ежедневному труду, терпению, ми-
лосердию,  люди не остаются без 
внимания и заботы», - отметил гла-
ва района.

Далее с поздравительной речью 
обратился к виновникам торжества  
председатель районного совета  
ветеранов С.Бекболатов: 

«Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! На ваших 
плечах ответственная миссия: вы 
помогаете людям преклонного воз-
раста,  всем тем, кто нуждается в 
помощи и сострадании.

В торжественной обстановке 
прошло награждение социальных 
работников. Благодарственными 
письмами акима Алматинской об-
ласти  - Ж.Омарова,   акима  района -
Г. Муратханқызы, Ж.Серикқызы, 
Ж.Шарипханқызы, Т.Маузенханқы-
зы, Ж.Жароллақызы, К.Жақсыба-
ева, А Көтербаева. Обладателю 
первого места в областном кон-
курсе «Еңбек жолы» в номинации 
«Лучший молодой работник произ-
водства», лаборанту ГКП на ПХВ 
«Алакольская ЦРБ» Н. Уалиеву 
был  вручен денежный сертификат 
на сумму 300.000 тенге.

Труд   социальных  работников -
незаменим. Ведь они не только по-
могают, но и искренне сопережива-
ют за своих подопечных. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов!

 А.ЖАНАТОВА.

Аудан әкімі А.Абдинов қарапайым халықтың мұңына құлақ 
асып, мәселелерінің шешімін табу мақсатында қабылдау өт-
кізді. Оған бөлім, мекеме басшылары мен тиісті орган өкілдері 
қатысты. 

Жеке қабылдауға келгендердің басым бөлігі баспана алу мәсе-
лесі бойынша жүгінді. Басына пана таппай, әр мекеменің табалды-
рығын тоздырған тұрғындардың мұң-зарын ескерген өңір басшысы 
осы бағытта істеліп жатқан елеулі жұмыстарға тоқталып, Үшарал 
қаласының шығыс бөлігінде бой көтергелі отырған алпыс пәтерлі 
тұрғын үй құрылысы аяқталғаннан кейін қолданысқа берілетінін ай-
тып, қуантты. 

Сонымен қатар жеке кәсіп ашу, тұрақты жұмысқа орналасу, құжат 
рәсімдеу, жылумен қамтамасыз ету, әлеуметтік көмек көрсету сынды 
тақырыптар төңірегінде әңгіме қозғалды. Аудан әкімі әр азаматты 
мұқият тыңдап, олардың өтініштерін шешу жөнінде тиісті мекеме 
басшыларына тапсырма берді. 

М.ҚУАТҚЫЗЫ.

Баспасөз - 2022

 Әр шаңырақтан 
        көрсек дейміз

Қ ұ р м е т т і 
оқырман!

Бүгінде елі-
міз өте бір 
күрделі ке-
зеңді бастан 
ө т к е р у д е . 
Сәл саябыр-
сығанымен 
екі жылдан 
бері дүние жү-
зін жайлаған 
індеттен де 
арыла алмай 
келеміз. Әлеуметтік жағдайды жақсарту, экономикамыз-
ды оңалту бағытында түрлі шаралар қабылданып жатқа-
нымен әлі де болса тығырықтан шыға алмай отырған 
жайымыз бар.

Осындай шақта өңіріміздің тыныс-тіршілігінен хабар-
дар болуда сіздерге «Алакөл» газеті көмекке келеді. Бар-
шаңызды төл басылымдарыңызбен белсенді қарым-қа-
тынас жасауға шақырамыз. 

Газетке 2022 жылға жазылу басталды. «Алакөлді» әр 
шаңырақтан көрсек дейміз. 

Газеттің жылдық жазылу бағасы:
Жеке адамдар үшін- 4999 теңге 78 тиын, индексі 66551.
Зейнеткерлер үшін- 4499 теңге 52 тиын, индексі 36551.
Мекемелер үшін-6371 теңге, индексі 16551.

Қабылдау өткізді

Аудан әкімі А.Абдиновтың 
төрағалығымен аудан әкімдігінің 
мәжілісі өтіп, онда «Ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуы-
ның 2021 жылдың тоғыз айдағы 
қорытындылары және IV тоқсан-
дағы міндеттері туралы» мәселе 
қаралды. Аудан әкімінің орынба-
сары Д. Қанағатов баяндама жа-
сап, жыл басынан бергі есептік ке-
зеңде атқарылған жұмыстар мен 
орын алған кемшіліктерге тоқта-
лып өтті.

Ауданның атқарушы органдары 
үстіміздегі жылдың тоғыз айында 
экономиканың барлық салалары-
ның тұрақты дамуын қамтамасыз 
ету бойынша нақты жұмыстар 
жүргізді. Ауыл шаруашылығының 
жалпы өнімі 39923,6 млн.теңгені 
құрады. Өнеркәсіпте 8221,6 млн.
теңгенің өнімі өндірілді. Ауданға 
33514,3 млн.теңгенің инвестиция- 
сы тартылды. Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің жоспары 110,1%-ке  
орындалып,   5491,2   млн.    теңге

Аудандық әкімдікте

Өзекті мәселелер қаралды
түсті. Кәсіпкерліктің белсенді 3178 
субъектісі 49528 млн.теңгенің 
өнімін өндірді. 8454 шаршы метр 
тұрғын үй кіріске алынды. Құрылыс 
жұмыстарының көлемі 30316,8 млн. 
теңгені құрады.

«Ауыл-ел бесігі» жобасы аясын-
да Бескөл, Бұлақты, Ақтүбек және 
Көктұма ауылдарында 18 жоба жү-
зеге асырылуда. Аталған елді ме-
кендердің жолдары орта жөндеуден 
өтіп, Ақтүбек ауылының мәдениет 
үйі мен Көктұма ауылының электр 
жүйесінің құрылысы жоспарға сәй-
кес жүргізілуде. Биыл Жанама орта 
мектебінде күрделі жөндеу бастал-
ды. 

Осындай табыстарымызбен қа-
тар кемшіліктер де жоқ емес. Атап 
айтқанда, ауыл шаруашылығы са-
ласы бойынша өндірілген ет көлемі 
былтырғы жылдың есептік ке-
зеңімен салыстырғанда 98,2%, өң-
делген ет 36,6%, сүт 75%-ті құрады. 
Сарып ауруына  шалдыққан 6 ірі 
қара, 9 ұсақ мал анықталды. Тубер-
кулезбен ауыратын адамдардың 

саны былтырғымен  салыстырған-
да 5 бірлікке көбейген, бір жасқа де- 
йінгі бала өлімі бойынша 7 жағдай 
тіркелді. 

Осы және басқа да мәселелер 
бойынша аудан басшысы бірқатар 
жергілікті округ әкімдерінің жұмыс- 
тарын сын тезіне алып, аудандық 
құрылыс бөлімінің басшысы М. Жұл-
қайнаровтың, аудандық ауыл шар- 
уашылығы бөлімінің басшысы Қ.Жұ-
баевтың, аудандық кәсіпкерлік 
бөлімінің басшысы Д.Жуандықов- 
тың есептерін тыңдап, нақты 
тапсырмалар берді.

Жастарды әскерге шақыру ісін 
дұрыс ұйымдастыруда аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімге 
жан-жақты қолдау көрсетуді ескерт-
ті.

Сондай-ақ мәжілісте «Барлық 
деңгейдегі әкімдердің тұрғындар-
мен есептік кесдесулері бары-
сында айтылған ескертулер мен 
ұсыныстарды іске асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының орындалу 
барысы туралы» мәселе қаралып, 
тиісті қаулы қабылданды. 
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Бағдарламаның мақсаты  - 
еліміздің өсу көрсеткіші жоғары, 
еңбек нарығында сұраныстан 
көрі ұсыныстар басым бірқатар 
аймақтарынан жұмыс күші мен 
білікті кадрларға мұқтаждық 
байқалатын солтүстік, батыс, 
шығыс өңірлеріне жастарды 
апарып оқыту және болашақта 
жұмыс орындарымен қамтама-
сыз ету. 

Аталмыш бағдарлама  бастап-
қы жылдары педагогикалық ма-
мандықтар арасында жүргізіл-
се, кейіннен инженерлік-тех-
никалық, ауыл шаруашылық 
және ветеринарлық бағыттағы 
мамандықтар бойынша кеңей-
тілді.

Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы университеті «Сер-
пін - 2050» әлеуметтік жоба-
сына 2015 жылдан бастап қа-
тысуда. Университет ректоры 
Бауыржан Ердембеков биыл 
осы бастама бойынша мем-
лекеттік грантты жеңіп алған 
мектеп түлектеріне Семей 
қаласына келіп, жатақханаға 
орналасуына, университеттің 
тыныс-тіршілігімен танысуына 
барынша жағдай жасап, жан-
жақты көмек көрсетуде. 

Бүгінгі таңда «Тамақ өндіріс- 
терінің технологиясы және био-
технология» кафедрасында 
«Серпін – 2050» бағдарламасы 
бойынша оқуға  түскен түлек-
тер мемлекеттік грант бойын-
ша білім алуда. Кафедра мең-
герушісі Жайнагүл Какимова 
студенттерге үлкен қолдау көр-
сетіп, білім алуларына барын-
ша   жағдай    жасауда.  Кафед-
рада «Азық – түлік өнімдерінің 
технологиясы», «Биотехноло-
гия» және «Стандарттау және 
сертификаттау» мамандықта-
ры бойынша студенттер білім 
алуда. Студенттердің кәсіби 
деңгейде толық білім алуы үшін 
бірнеше зертханалар жұмыс 
істейді, олар «Тағам  қауіпсізді-
гі»  зертханасы, «Азық–түлік 
тағамдарының және өңдеу 
өндірістерінің» зертханасы, 
«Қоғамдық тамақтану техноло-
гиясы» зертханасы, «Тағамдық 
биотехнология» зертханасы, 
«Биопрепараттар» зертхана-
сы, «Тамақ өнімдерінің мик- 
робиологиясы» зертханасы, 
«Тамақ өнімдерін сараптау» 
зертханасы және де «Оқу өн-
дірістік зертханасы» (шағын 
цех). Жоғарыда көрсетілген 
зертханаларда білім алушылар 
ғылыми – зерттеу жұмыста-
рымен айналысып, өздерінің 
теориялық алған білімдерін 
тәжірибемен ұштастыра ала-
ды. «Тамақ өнімдері өндірісінің 
технологиясы және биотехно-
логия» кафедрасында білім 
беру жүйесі үш сатылы болып 
келеді: бакалавр – магистрату-
ра –  РhD докторантура.  ТӨжБ 
кафедрасы шет елдердің және 
ҚР алдыңғы қатарлы жоғарғы 

«Серпін - 2050» 
бағдарламасының серпілісі

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» атты арнайы мемлекеттік бағдар-
ламасы қабылданғаны баршамызға мәлім. Осы мәселе аясында 2014 
жылдан бастап Қазақстанда мемлекеттік  «Серпін-2050» бағдарламасы 
қызу жұмыс жасап жатыр.

оқу орындарымен тығыз бай-
ланыста. Атап айтатын болсақ, 
Оңтүстік Орал мемлекеттік уни-
верситеті      (РФ, Челябинск қ.),
Тағам технологиясы универ-
ситеті (Болгария, Пловдив қ.), 
Денизли университеті (Түркия, 
Памукалле), Эгей  университеті 
(Түркия, Измир), Кемерово тех-
нологиялық тағам өндірісі инс- 
титуты (Ресей, Кемерово қ.), 
Новосібір мемлекеттік аграр-
лық университеті (Ресей, Ново-
сибирск қ.) Могилев мемлекет-
тік  азық–түлік университетімен 
(Белоруссия, Могилев қ.) екі-
жақты іскерлік келісімшарт ор-
натылған және кафедрада сту-
денттері мен магистранттары 
академиялық ұтқырлық бойын-
ша аталмыш университеттерде 
білім алуға зор мүмкіндіктері 
бар. 

ТӨжБ кафедрасының білім 
алушыларының тәжірибе өту 
базалары: К/Х «Калиханулы», 
ЖШС «Восток Молоко», «Ұн 
және құрама жем зауыты» 
ЖШС, «Кондиз» ЖШС, ИП 
«Масаева»,  «Восток продукт» 
ЖШС, «Тамаша» ЖШС, «АйАр» 
АҚ, К/Х «Нур», АҚ «Сүт», АҚ 
«Ұлттық сертификация және 
экспертиза орталығы», РГУ 
«ШҚО     бойынша    техникалық
реттеу және метрология ко-
митетінің департаменті». Жыл 
сайын осы кәсіпорындардың 
басшылығының қатысуымен 
бірге бітіруші түлектердің 
жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңке 
соңында кәсіпорын басшыла-
ры тәжірибе барысында жақсы 
жағынан көрінген студенттерді 
өздеріне жұмысқа шақырады. 
Семей қаласының Шәкәрім 
атындағы университетінің бітіру-
ші түлектерінің 80% жұмыспен 
қамтамасыз етіледі.

«Мен Шәкәрім атындағы уни-
верситетінің 3 курс студентімін. 
Университеттің жақсы жақтары 
өте көп, білім беру жағы басқа 
қалалардан ерекше екенін бәрі 
мойындайтын секілді. Білім 
сапасы өте жоғары. Тұратын 
жатақхана да ынғайлы, заман 
талабына сай барлық заттар-
мен қамтамасыз етілген. Уни-
верситет белсенділері әркез 
жұмыстарын тиянақты түрде 

орындайды»,- дейді алакөл-
дік студент М.Мағлумова.

«Мен білім алып жатқан 
университет     қазіргі   талап-
тарға сай жабдықталған  жа-
тақханамен қамтамасыз етіл-
ген. Кітап қоры жылда оқулық, 
оқу-әдістемелік және ғылыми 
әдебиеттермен    толықтыры-
лып тұрады, электронды  ка-
талогтармен, электронды оқу-
лықтармен жұмыс істеу мүм-
кіндігі бар. Компьютерлік 
лаборатория ресурстарын-
да дәріс курстары, аударма 
сөздіктер, оқу бағдарламала-
ры, қазақ тілінің практикалық 
курсы бойынша электронды 
оқу құралдары және т.б. ма-
териалдар қолжетімді.  Бұл 
университетте оқитындар-
дың шет елде білімдерін то-
лықтыруға мүмкіндіктері бар. 
Университеттің осындай ар-
тықшылықтары мені қуанта-
ды, осыған орай білімге деген 
ынтам арта түсуде»,- деп, 
студент А.Кулжабай да білім 
ордасы жайлы жағымды пікір-
лерін жеткізуде.

«Болашақта жақсы маман 
иесі болу кез келген мектеп 
бітіруші түлектің арманы ғой. 
Мен де мықты оқу орнынан 
білім алып, жақсы маман иесі 
болғым келеді. Сол себеп-
тен Шәкәрім университетін 
таңдадым. Бұл оқу орнын-
да басты назар аударғаным 
оқу сапасы және универси-
тет беделі, білімді ұстаздар. 
Қазіргі таңда «Азық-түлік  
өнімдерінің технологиясы» 
мамандығының 2 курс сту-
дентімін. Өзімнің осы оқу 
орнын таңдағаныма өкінбей-
мін»,- дейді М.Әшім. Болашақ 
мектеп түлектері өздеріңіздің 
мамандықтарыңызды дұрыс 
таңдай біліңіздер. Біздің уни-
верситет – сапалы білім мен 
жұмысқа орналасудың кепілі.

Н.МУСЛИМОВА,
Шәкәрім атындағы 

университеттің «Тамақ 
өндірістерінің технологиясы

 және биотехнология» 
кафедрасының оқытушысы,

 техника ғылымдары 
магистрі.

Иә, 1993 жылдың қазан-қара-
ша айларында Қазақстан рубль 
аймағынан толықтай шығып, 
15 қарашада теңге ресми ай-
налымға енген болатын. Ескі 
ақшаны қазақстандық теңгеге 
айырбастау сол жылдың осы 
күні таңғы  8.00-де басталып, 20 
қараша күні 20.00-де аяқталған 
еді. Ұлттық банк алғашқыда 1 
теңгені сол кездегі 1000 рубль-
ге бағалаған болатын. Алайда, 
кейін еліміздің саяси және  әлеу-
меттік, мемлекетаралық қаты-
настары ескеріліп, 1 теңге 500 
рубль бағамында белгіленді. 
Есте болса, теңге айналымға 
енердің алдында үш күн бұрын 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев: «Қазақстан Респуб- 
ликасында Ұлттық валюта ен-
гізу туралы» Жарлық шығарған 
болатын. Жалпы, төл теңгемізді 
дайындау жұмыстары 1992 
жылы қолға алынып, сол жыл-
дың 27 тамызында Ұлттық банк 
теңге купюрасының үлгілерін 
бекітті. Ал ертеңінде қазақ ва-
лютасын өмірге келтірген су-
ретшілер Тимур Сүлейменов, 
Меңдібай Алин, Ағымсалы Дү-
зелханов, Қайролла Әбжәлелов-
тер Англияға аттанды. 1993 
жылы алғашқы теңге партиясы 
Англияның ең көне әрі әйгілі 
«Харрисон және ұлдары» фаб- 
рикасында басылды. Теңгені 
елге тасымалдау үшін төрт ИЛ-86
ұшақтары тұманды Альбион 
еліне 18 мәрте қатынады. Төл 
валютамыздың алғашқы партия- 
ларын сақтау үшін арнайы жер- 
асты қоймалары дайындалып, 
дәл осы қоймалардан ұлттық 
теңгеміз еліміздің барлық өңір-
леріндегі банктерге 8 күн ішінде 
жеткізілген. 

Ең алғашқы теңгемізде бел-
гілі тарихи тұлғалардың порт- 
реттері, Алатау мен Көкшетау 
көріністері, Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесінің бейнесі, Маңғыстау- 
дан табылған тастағы таңбалар 
пайдаланылды. Бір теңгелік 
банкнотқа Әбу Насыр әл-Фа-
раби, үш теңгелікте Сүйінбай, 
бес теңгелікте Құрманғазы, он 
теңгелікте Шоқан, жиырма тең-
гелікте  Абай, елу теңгелікте 
Әбілқайыр хан, жүз теңгелікте 
Абылай хан бейнесі сомдалды.                                     
Кейіннен теңгеміздегі тарихи 
тұлғалардың бейнелері алынып 
тасталғанымен валютамыздың 
құны түскен жоқ. Мәселен, бүкіл 
әлемнің банкнот коллекционер-

Тұғыры биік төл теңгем
Қазақ елі үшін ағымдағы жылғы бірқатар атаулы даталармен 

қатар, мән-маңызы жағынан беделі жоғары тағы бір күн бар. Ол -
ұлттық валютамыз теңгенің айналымға енген күні.  

лерінің тәуелсіз бірлестігі болып 
табылатын Халықаралық банк-
нот   қоғамдастығы   жыл   сайын
интернет-дауыс беру арқылы 
жылдың ең үздік банкнотын 
таңдайтындығы белгілі. Дәл осы 
қоғамдастық «2011 жылғы ең 
үздік банкнот» атағын 2012 жылы 
Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 20 жылдығына арналған 
номиналы 10 000 теңгелік ескерт-
кіш банкнотына берген болатын. 
Келесі жылы да Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық Банкінің «Қа-
зақ Елі»  сериясынан  номиналы 
5000 теңгелік банкноты екінші рет 
«2012 жылғы ең үздік банкнот» 
атағын иеленді. Ал Түркі жазба 
ескерткішіне арналған, номиналы 
1 000 теңгелік «Kүлтегін» ескерт-
кіш банкнотына берілген үшінші 
«2013 жылғы ең үздік банкнот» 
атағы тәуелсіз Қазақстан жылна-
масындағы тарихи маңызды сәт 
болды.

15 қараша экономиканың 
қаржы секторының қызметкер-
лері   өздерінің   кәсіби мерекесі –
Қаржыгерлер күнін тойлады. 
Осы күнді таңдау кездейсоқ емес 
және бұл өзіміздің ұлттық валю-
тамыз - теңгенің 1993 жылдың 15 
қарашасында айналымға енуімен 
байланысты. Адамзат кез келген 
жұмыстың, әр мамандықтың абы-
ройлы екендігін және де адамның 
өз жұмысына қаншалықты жауап-
кершілікпен қарап, қаншалықты 
ынта-жігермен жұмыс    істей-
тініне   байланысты болаты-
нын әрқашан мойындап отырған. 
Барлық кәсіп өздігінше ерекше 
және маңызды. Әр кәсіптің өзінің 
жұмыс айрықшылығы, өзінің қай-
таланбас тарихы, өз құндылығы 
және өз батырлары бар. Әрине 
дерлік әр кәсіптің өзінің ерек-
ше аталып өтетін мерекелі күні, 
өзінің кәсіби мерекесі де бар. 
Біздің кәсіби мерекеміз - Қаржы-
герлер күні және ұлттық валюта 
күні ең ыстық құттықтауымыз-
ды қабыл алыңыздар. Сіздерге 
жұмыстарыңыздың келешекте 
де Қазақстан экономикасының 
қаржы әлеуетін   дамытуға   және    
күшейтуге, кәсіпкерлік секторы-
ның қаржы жағынан ырысты-бе-
рекелі болуына мүмкіндік туғы-
зуға бағытталуына тілектеспіз. 
Дендеріңіздің сау, еңбектеріңіздің 
жемісті болып, қаржылық қызмет-
те  тұрақтылық   пен   жаңа белес-
терге жетулеріңізге жүрекжарды 
тілегімізді білдіреміз!

А.ТУЛЕМБЕКОВА,
аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы.

15 қараша - Ұлттық валюта күні
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Спорт беті

На днях аким района  Алмас 
Абдинов лично  встретился с 
юными алакольскими  звездами 
казахстанского спорта -     Али-
кен Батыром,   бронзовым при-
зером   15 открытого чемпио-
ната Koroška Open 2021 Кубка 
Европы по дзюдо  в Словении  
и Кайраткызы Анель, завоевав-
шей бронзу на    молодежном 
первенстве мира по самбо в 
греческих Салониках.

 Надо сказать, что в течении  
последнего времени  оба спорт- 
смена достигли немалых высот. 
К примеру,  Аликен Батыр – че-
тырежды  золотой и бронзовый  
призер чемпионата Республики 
Казахстан,  дважды  бронзовый 
призер чемпионата РК по қа-

На минувшей неделе в горо-
де Ушарал состоялось долго-
жданное  спортивное событие. 
Физкультурно - оздоровитель-
ный  комплекс  «Тарлан» при-
нял  волейбольные команды 
из самых разных уголков на-
шего региона.   Молодежный 
турнир  за приз акима района    
проходили достаточно горячо.

   В нем  приняли участие 10  
команд. И можно быть уверенны-
ми, каждый из них приехал с на-
строем на победу.  

Открыл  спортивное меропри-
ятие  аким района А.Абдинов. 
Он сердечно поздравил  собрав-
шихся с очередным испытанием, 
пожелав им удачи и хорошего 
позитивного настроя,  вручил 
благодарности  спортсменам под-
нявшим рейтинг нашего района 
по волейболу в области.     Также     
отметил, что  алакольцы имеют  
высокие спортивные показатели, 
а личное   отношение приносит 
значительные результаты. 

Соревновательный день про-
шел достаточно насыщенно. По-
сле жеребьевки,  разделившись 

Аталған сайысқа өңіріміз бен 
Ақсу, Сарқан аудандарынан, Тал-
дықорған  қаласынан  барлығы 
15-тен астам командалар қатысты.

Шараның шымылдығын ашқан 
аудандық дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы А.Са-
диев азаматының қадірін біліп, 
құрметін еселеп отырған көлбай-
лықтарға алғысын жеткізіп, жи-
налған құрамаларға алдағы жа-
рыста сәттілік тіледі.

Үшарал қалалық округінің әкімі 
М.Сайдильдинов өмірде жолдас 
болған, мұңы мен сырын ашық 
бөлісе алатын достарынан қапы-
да айырылып қалып, қалың бұқа-
раның қабырғасы қайысқанын 
айтып өтті.

Аудандық мәслихат депутаты 
А.Есенбеков талай уақыттан бері 

Жуырда аудандық дене 
шынықтыру және спорт 
бөлімінің ұйымдастыруымен 
«Тарлан» дене шынықтыру 
және сауықтыру спорт кешені-
не 3 жыл толуына орай еркін 
күрестен 2005-2006, 2007-2008, 

   Международные
 победы алакольцев

В течении года  наши спортсмены   блестяще выступали на 
множествах соревнований, как на уровне района и области, так 
и отстаивали честь  на  международных турнирах.    Упорством, 
несгибаемой волей к победе    добивались  лучших результа-
тов, пополняли не только свою копилку побед, но и  повышали 
имидж нашей страны.

зақ күрес, обладатель третьего 
места Кубка Азии в Алматы, зо-
лота в международном  турнире 
им.Б.Ташметова.  

Не менее внушительный спи-
сок наград и у Кайраткызы Анель. 
Она  успела  завоевать первые 
места в чемпионатах Азии, Рес- 
публики Казахстан (дважды),  
второе место в  I  играх стран 
СНГ и   первое в летней XI уни-
версиаде по самбо.

  Глава региона поздравил мо-
лодых спортсменов с  личными 
достижениями,  выразил благо-
дарность,  пожелал им дальней-
ших побед, крепкого здоровья,  
вручив   цветы и ценные презен-
ты. 

В.ИВАНОВА. 

Молодежный турнир по волейболу       

на  группы команды  играли на 
двух площадках: в СШ им.Абая 
и  городской СШ №1. А уже за-
тем  определившиеся победите-
ли встретились на финальных 
играх.  Главным судьей молодеж-
ного турнира был Даулет Бай-
дилдаев,  старший тренер и ве-
теран волейбола.

 По итогам  встреч   первое мес-
то заняла команда города Уша-
рал «Алтын дән».   Второе по-
четное место завоевала команда 
«Коктума», и третье   по праву 

досталось   сборной  Погранич-
ного управления по району.    

Спортсмены  были награж-
дены не только кубками, ме-
далями и дипломами, но и 
денежными призами в сумме 
250, 150 и 100 тысяч тенге со-
ответственно. Надо отметить, 
что спонсором  молодежного 
турнира по волейболу высту-
пил   член совета воинов - ин-
тернационалистов и руководи-
тель ТОО «Мерей-Асем» Совет 
Карабеков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Жуырда Көлбай ауылдық округінде 
спорт ардагері, осы саланың нағыз жана-
шыры бола білген арда азамат, саналы ғұ-
мырының басым бөлігін ұстаздық жолына 
арнап, шәкірт тәрбиесінде елеулі жетістік-
терге жете білген Әлімхан Асылханұлын 
еске алу мақсатында волейболдан аудан- 
аралық  дода  жалауын желбіретті.

турнирлерді аңсап, әбден шөлір-
кеген спортшыларға ерекше 
ойын үлгісін көрсетіп, кіл мықты-
лар жеңіс тұғырынан көрінсін де-
ген тілегін жеткізді.

Көлбай ауылдық округінің әкімі 
Е.Шакеров азаматтардың бере-
келі тірлігінің арқасында ауылдың 
дамуына өзіндік үлесін қосқан нар 
тұлғалы жерлестерін еске алып, 
дүбірлі дода ұйымдастыруға 
мүмкіндік туғанын, осы арқылы 
Ә.Тұмабековтың есімін ұмытпай, 
насихаттауға да жаңаша серпін 
берілгенін тілге тиек етті.

Сары-ала доптың шаңын 
шығарған командалар көрер-
мендердің ойынан шығып, өза-
ра тартысты сайыс көрсетті. Кіл 
мықтылардың таласын барлығы 
да кірпік ілмей тамашалады. 

Жойқын соққы, әдемі айла, ши-
рақ қимыл мен шапшаңдықтың 
арқасында мықтылар іріктеліп, 
жеңіс тұғырына көтерілді.

Доданың қорытындысы бо- 
йынша Талдықорған қаласынан 
келген «Жетісу» командасы 
үздік үштікті қорытындылап, 
150 мың теңге ақшалай сый-
лыққа ие болды. Қызылащы-
ның жігіттері 200 мың теңге мен 
екінші орынды тақымға басса, 
Көлбай құрамасы қарсылас 
шақ келтірмей, бірінші орын 
мен 250 мың теңгені еншіледі. 
Ал Жайпақ командасы 50 мың 
теңгенің ынталандыру сый-
лығын алды.

Жүлдегерлерге бұдан бөлек 
арнайы дипломдар, медальдар 
мен кубогтар табысталды.

А.ХАНЗАДА.

Балуандар бақ сынасты

2009-2010, 2011-2013 жылы дү-
ниеге келген жасөспірім ұлдар 
арасында аудандық турнир 
өтті.

Жасөспірімдер белдескеннің 
белін үзіп, тірескеннің тізесін бүк-
тіретін күшке ие екенін дәлелдей 

түсті. Қанға біткен қасиет 
болса керек, қазақтың кез 
келген баласы боз кілемде 
бақ сынауға дайын тұрады. 
Өңірімізде еркін күрестен 
өткен бұл жарысқа біраз 
жас жиналған.

Сайыстың басты мақ-
саты - достық қарым-қа-
тынасты нығайту, аудан 
спортшыларының шебер-
лігін көтеру, жастар мен 
жасөспірімдердің бос 
уақытын тиімді өткізу, өңір 
жастары арасында еркін  

күресті  одан әрі дамыту және 
жетілдіру, оларды спортқа тарта 
отырып,  патриоттық тұрғыда тәр-
биелеу және салауатты өмір сал-
тын насихаттау. 

Аталмыш шараның шымыл-
дығын ашқан аудандық дене шы-

нықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы А.Садиев қатысушы-
ларға сәттілік тілеп, жарыстың 
ережелерімен таныстырып өтті.

Сайыста бабы мен бағы қатар 
шапқан жас спортшылар жеңіс 
тұғырына көтерілсе, жауырыны 
жер иіскеген балалар кілем шеті-
не шығып жатты. Десек те боз 
кілемдегі белдесулер тартысты 
өтті.

Жарыс қорытындысы бойын-
ша 2005-2006 жылғы балуандар 
арасында 55 келіде Серікұлы 
Айбек, 60 келіде Рамазан Алмат, 
65 келіде Нүсіпхан Азат және 90 
келіде Әсемқұл Ернұр жеңіс тұғы-
рынан көрінді. 2007-2008 жылғы 
туылғандар арасында 35 келіде 
Жаңабіл Диас, 38 келіде Әбілхан 
Рамазан, 44 келіде Марат Батыр-
хан, 48 келіде Мұса Төлеген және 
56 келіде Жанкуров Тәңірберген 

І орынды тақымына басты. 
2009-2010 жылғы жасөспірім-
дер арасында 29 келіде Қасым-
бек Нұралы, 32 келіде Тұрсын 
Ерали, 35 келіде Сенбек Ра-
хат, 38 келіде Серік Уалихан, 
42 келіде Алмасұлы Ерзат,  46 
келіде Рахымжан Ұлан, 50 келі-
де Рахатбекұлы Қажыбек және 
55+ келіде Ерланұлы Бағжан 
жеңіске жетті. 2011-2013 жылғы 
жасөспірімдер арасында 23 
келіде Қабиден Нұрсұлтан, 
25 келіде Мұратқан Арнұр, 26 
келіде Мәуітбекұлы Дарын, 29 
келіде Орал Досжан, 32 келіде 
Сарқыт Мирас, 35 келіде Мәуіт-
бекұлы Дастан, 38 келіде Жеңіс 
Біржан, 42 келіде Дәулетхан 
Дамир және 42+ келіде Жақ-
сыбек Алдияр алтыннан алқа 
тақты.

М.ҚУАТҚЫЗЫ.

Спорт ардагерінің құрметіне
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1. Экономиканы дамытудың сыртқы және ішкі 
жағдайлары

Экономикалық өсім
Бірқатар жылдар бойы әлеуметтік-экономикалық да-

мудың негізгі көрсеткіштерінің және адам капиталы ин-
дексінің тұрақты өсуі байқалады. 

Ауданның аграрлық секторында айтарлықтай нәти-
желерге қол жеткізілді: өндіріс өсімі байқалуда, еңбек 
өнімділігі артуда, негізгі қорлар жаңартылуда, негізгі 
азық-түлік өнімдері бойынша өзін-өзі қамтамасыз етуге 
қол жеткізілді. 

Ауыл шаруашылығы өндірісінде 1178 шаруа қожа-
лықтары мен 32 заңды тұлғалар қызмет жасайды. Со-
нымен қатар халықтың  6,6 мыңнан астамы үй шаруа- 
шылығында мал және құс өсірумен, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өсірумен айналысады.

Сонымен қатар саланың материалдық - техника-
лық базасы нығайуда. Техника паркін жаңалау жұмыс- 
тары бойынша ауданға 2021 жылы ауыл шаруашылық 
құрылымдары өз қаражаты және лизинг компаниялары 
арқылы 486,3 млн.теңгеге 57 ауыл шаруашылық техни-
калары алынды.

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 2020 жылы 
48843,6 млн.теңгені құраса, 2021 жылдың қыркүйек айы-
на 39 млрд. 923 млн.теңгені құрады. Заттай индексі 101,2 
процент.

Аудан бойынша егістік жерлерді игерудің көлемі жыл-
дан жылға артып келеді. 

2021  жылы 84998 га егістік  алқабы игерілді. Оның 
ішінде    дәнді  дақылдар – 40295 га,  майлы дақылдар –
27977 га, қант қызылшасы – 800 га себіліп, картоп, 
көкөніс, бақша – 2594 га және 13328 га азықтық дақыл-
дар. 

Мал шаруашылығы саласында оң серпін байқалады.
2020 жылмен салыстырғанда ІҚМ көбейіп, 82705 бас- 

ты құрады,  ұсақ мал саны – 252574-ке, жылқы саны – 
33341-ге, түйе – 212-ге және құс саны - 128139 басқа 
жетті. 

Ауданда 6300 басқа арналған 6 мал бордақылау 
алаңдары жұмыс жасайды. 

Мал шаруашылығы өнімінің өндірісі де артуда. Атап 
айтсақ, 2020 жылы 18864,9 тонна еттің барлық түрі өт-
кізілді, 40766,6 тонна сүт сауылды, 460 тонна жүн қыр- 
қылды, 12711,8 мың дана жұмыртқа өндірілсе, 2021 жыл-
дың қыркүйек айына 11351 тонна ет, 34850  тонна сүт, 
475 тонна жүн, 8850 мың дана жұмыртқа өндірілді. 

1.2020-2021 жылдардағы әлеуметтік-
экономикалық даму үрдістері

Өнеркәсіп саласында 39 кәсіпорын әрекет етеді, 
оның ішінде 4 ірі және орта кәсіпорындар, олар өнер-
кәсіптің негізгі көлемін қалыптастырады. Салада 1573 
адам жұмыспен қамтылған. 

Олар 2020 жылы 11844,8 млн.теңгенің өнімін өндірді, 
нақты көлем көрсеткіші 100,9 процентті  құрады.

Өнеркәсіп құрылымында өңдеу саласы басым, ол жал-
пы өндірістің 68,7 процентін  алып жатыр, 8144 млн. тең-
геге өнім өндірілді.

2021 жылға 12,1 млрд.теңгенің өнімін өндіру жоспар-
ланып, 2021 жылдың 3 тоқсанында 8221,6 млн. теңгенің 
өнімі өндірілді. Нақты көлем индексі 101,1 процентті  
құрады. Оның ішінде 4,5 млрд. теңгесі немесе 55,2 про-
центі  өңдеу өнеркәсібінің өнімі.

Негізгі капиталға инвестициялар  2021 жылдың 
қаңтар - қыркүйек   айларында 33514,3 млн. теңгенің 
инвестициясы тартылып, заттай индексі 111,6 процентті  
құрады. 2021 жылға жоспар 49500 млн. теңгені құрайды.

Құрылыс жұмыстарының көлемі 2021 жылдың 9 айын- 
да 30316,8 млн. теңгені құрады, нақты көлем индексі – 
118,6%. 

Ағымдағы жылдың 9 айында 8454 шаршы метр тұрғын 
үй салынды және іске қосылды. 

Жылумен қамтуды Үшарал қаласы бойынша жалпы 
қуаты 17,1 Гкал құрайтын қазандық жүргізеді. Жылу жүйе-
лерінің ұзындығы 57,7 ш. құрайды.

2017 жылы жылу трассасын ұзартуға 216,8 млн. теңге, 
2018 жылы 278,8 млн. теңге бөлініп, жұмыстар жоспарға 
сәйкес жүзеге асырылды.

Ауданда 56 елді мекеннің 48-і орталықтандырылған 
(85,7%), 7-і орталықтандырылмаған (12,5%) сумен қамту 
жүйесімен қамтамасыз етілген және 1-і сырттан әкелінетін 
суды пайдаланады (Алакөл ауылы).

«Ауыл ел бесігі бағдарламасы» шеңберінде Көктұ-
ма ауылының электр жүйесін қайта жаңғырту жұмыстары 
атқарылуда.

Ауданда көлік инфрақұрылымы кең автомобиль 
жолдарының, теміржолдарының жүйесінен, әуе көлігінен 
тұрады және Ресей, Орта Азия және Қытай арасындағы 
көлік дәлізі болып табылады. 

Алакөл ауданының автомобиль жолдарының ұзын-
дығы 1448,3 шақырымды құрайды, оның ішінде: респуб- 
ликалық маңызы бар жол – 333 шақырым (22,9%) және 
жергілікті маңызы бар жол – 1115,3 шақырым (77,1%). 

2021 жылы облыстық жолдарға 1306 млн.теңге бөлініп 
Қабанбай – Көктұма бағытындағы автомобиль жолының 
64-97 шақырым аралығындағы 33 шақырым жолы және 
Төңкеріс-Көкжар-Голубев запор бағытындағы жол орта 
жөндеуден өтіп, 301 млн.теңгеге 3 көпір жасалды. Аудан-
дық маңыздағы 5 елді мекеннің жолдарын жөндеуге 768,3 
млн.теңге қарастырылып, жұмыстар жоспарға сәйкес 
атқарылды.

«Ауыл ел бесігі бағдарламасы» шеңберінде 4 ауыл-
дың жолдарына орта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, пай-
далануға берілді.

Сонымен   қатар    республикалық    маңызы   бар «Үш-
арал-Достық» бағытындағы 184 шақырым және «Тал-
дықорған – Қалбатау - Өскемен» бағытындағы 149 шақы-
рым жол құрылысы жүргізілуде.

Нәтижесінде аудандағы барлық жолдардың сапасы 56 
проценттен  67 процентке  жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайға жеткізіледі.

Ауданда Үшарал қаласында және Қабанбай ауылында 
2 автобекеті жұмыс жасайды.

2020 жылы жолаушылар тасымалдау көлемі 2605,4 
мың адамға, жолаушылар тасымалдау айналымы 63626,2 
мың жолаушы/шақырымға, жүк тасымалдау 1148,5 мың 
тоннаға, жүк тасымалдау айналымы  43264,1 мың тонна/
шақырымды құраса, 2021 жылдың 9 айына жолаушылар 
тасымалдау көлемі 2135,7 мың адамға, жолаушылар та-
сымалдау айналымы 59868,4 мың жолаушы/шақырымға, 
жүк тасымалдау 849,4 мың тоннаға, жүк тасымалдау ай-
налымы  25055,2 мың тонна/шақырымды құрайды.  

Өңірдегі басым міндеттердің бірі болып шағын және 
орта бизнесті қолдау болып қалады. 

2021 жылдың 1 қазандағы жағдай бойынша жұмыс 
істеп тұрған субъектілерінің саны 3522 бірлікті құрады.

ШОБ-та жұмыс жасайтындар саны 10664 адамды құра-
ды.

2021 жылдың 9 айында өндірген өнім көлемі 2020 жыл-
дың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 1015,5 млн. тең-
геге немесе 102,1 процентке  артып, 49744,5 млн. теңгені 
құрады.

2021 жылы кәсіпкерлік субъектілерінен бюджетке 2614 
млн. теңге салық түсті, бұл 2020 жылдың сәйкес мерзімі-
нен қарағанда 661,3 млн. теңгеге немесе 133,9 процентке  
артық (2020 жылы 1952,7  млн. теңге).

«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы аясын-
да 2021 жылы 1590,3 млн.теңгеге 42 жоба қаржыланды-
рылып, сауда және туризм саласының дамуына бағыт-
талған.

Бөлшек тауар айналымы үстіміздегі жылдың 9 айын-
да 15309,8 млн.теңгеге орындалды, бұл өткен жылдың 

сәйкес мерзімінен 108,2 процентке  артты. Нақты көлем 
индексі 100%. 

Ауданда туризмді дамыту жобалары қолға алынып, 
нақты жұмыстар атқарылуда. 

Қазіргі таңда Алакөл демалыс аймағында күніне 
23566 туристке қызмет көрсететін 278 демалыс орны 
жұмыс істейді.

2021 жылы өз қаражаттары есебінен 750 орынды 14 
нысан қолданысқа беріліп, аудан экономикасына 2,2 
млрд.теңгенің инвестициясы тартылды.

Демалушылардың саны 1346 мың адамға жетті, 8 
млрд. 79 млн.теңгенің қызметі көрсетілді (бұл өткен 
жылдың сәйкес мерзімінен 68,7 процентке  жоғары).

Туристерге қолайлы жағдай жасау мақсатында өткен 
жылы Алакөл демалыс аймағында демалушыларға ар-
налған саябақ және жағажай волейбол, футбол және 
үлкен теннис алаңы қолданысқа беріліп, Ақши ауылына 
абаттандыру жұмыстары жүргізілсе, биылғы жылы құны 
2 млрд. 469 млн. теңгеге орталықтандырылған ауыз су, 
1 млрд. 821 млн.теңгеге кәріз жүйесінің құрылыстары 
жүргізіліп, пайдалануға беріледі.

Сондай-ақ, аудандағы өзекті мәселелердің бірі 
болған Алакөл көл жағалауының 13,5 шақырымына 
6 млрд.теңгеге (оның ішінде Ақши ауылының 10,150 
шақырым, Көктұма ауылының 3,4 шақырым) бекіту жұ-
мыстары жүргізілуде.  

Үшарал әуежайының жалпы құны 7,5 млрд.теңгені 
құрайтын ұшып-қону алаңын және азаматтық навигация-
лық жүйелерін қайта жаңғырту жұмыстары басталып 
жоспарға сәйкес атқарылуда. 

2021 жылы әлеуметтік салада  тұрақты жағдай 
сақталуда. Орташа айлық атаулы еңбекақы өткен жыл-
дың сәйкес мерзімінен 15,2%-ке артып, 189 мың теңгені 
құрады.

2021 жылдың 9 айында 3559  жұмыс орны ашылды. 
Оның ішінде тұрақты жұмыс орны 1443. Жалпы жұмыс-
сыздық деңгейі 3,8% -ті  құрады.

Ауданда жұмыспен қамтудың пәрменді шаралары-
ның бірі - «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіп-
керлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Ең-
бек» бағдарламасының үш бағыты бойынша жоспарлы 
жұмыстар атқарылуда. 

Бағдарламаның I-ші бағыты бойынша 80 адам қысқа 
мерзімдік және кәсіптік оқуға жіберілді. Оның 80-і оқу-
ларын аяқтап, 79 адам немесе 98,7 проценті тұрақты 
жұмыс орнымен қамтылды. 

ІІ бағыты аясында 31 азамат 125,3 млн.теңгеге не-
сие алды. Жаңа бизнес – идеяларды іске асыруға 2021 
жылы 110 адамға 64,2 млн. теңгенің гранты берілді. 

Бағдарламаның ІІІ бағыты шеңберінде жастар прак-
тикасына 81 адам, әлеуметтік жұмыс орындарына 70 
адам, қоғамдық жұмысқа 991 адам жіберілді.

Денсаулық  сақтау 
Аудандағы 42 денсаулық сақтау мекемелерінде 128 

дәрігер, 595 орта буынды медицина қызметкерлері ең-
бек етеді. 

«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асы-
рылғаннан бері денсаулық саласының  материалдық 
техникалық базасы тұрақты дамуда. 

Білім беру саласында ауданда  44 мектепте 13378 
оқушы дәріс алуда, 3 ауысымды және апатты жағдайда 
тұрған мектептер жоқ. Мектеп жасына дейінгі балалар-
дың мектепке дейінгі мекемелермен қамтылуы 100 про-
центті құрайды. 

Жалпы 44 мектептің 35-і күрделі жөндеуден өткізіл-
ген. Үстіміздегі жылы Жанама орта мектебіне күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

Мәдениет саласында бір аудандық және 16 ауыл-
дық мәдениет үйлері, 23 кітапхана, бір музей бар. Жыл 
басынан аудандағы барлық мәдениет үйлері мен клуб-
тар белгіленген жоспар бойынша халыққа мәдени қыз-
мет көрсетуде.

2021 жылы «Ауыл ел бесігі» арнайы жоба аясында 
576 млн.теңгеге Ақтүбек ауылының мәдениет үйінің 
құрылысы жоспарға сәйкес атқарылуда.

Аудан көлемінде 192 спорт нысандары жұмыс 
істеп, 22200-ге тарта адам спортпен шұғылданады. 
Жасөспірімдер спорт мектебінде спорттың 10 түрімен 
1258 адам жаттығады.

2.Аудан дамуының негізгі басым бағыттары
Алакөл ауданының әлеуметтік-экономикалық саяса-

ты Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі 
«Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркенде-
уінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
айқындалған шараларды іске асыруға, ұлттық жоспар-
дың, ұлттық жобалардың, бес институционалдық ре-
форма бойынша «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының, 
Мемлекет басшысының «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты халыққа үндеуін іске асыру жөніндегі 
міндеттеріне баса назар аударылатын болады.

(Жалғасы 6 бетте).
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Алакөл ауданының 2022-2026 жылдарға 
арналған әлеуметтік - экономикалық даму

 БОЛЖАМЫ 

(Жалғасы 7 бетте).

Орта мерзімді кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық  сая-
саттың негізгі мақсаты - табыстылық, тиімділік қағидат-
тарына негізделген өнімді, бәсекеге қабілетті экономика 
үшін негіз құру және халықтың өмір сүру деңгейін арт-
тыру.

Мақсатқа қол жеткізу үшін орта мерзімді кезеңде негіз-
гі күш-жігер әлеуметтік-экономикалық саясаттың мына-
дай басымдықтарына шоғырландырылатын болады:

1) индустриялық-инновациялық даму және инвести-
циялық саясатты дамыту;

2) экономиканың электр энергиясына қажеттілігін 
және өңірдің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз 
ету;

3) ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін ұлғай-
ту;

4) қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімі экспорты-
ның көлемін ұлғайту болып табылады;

5) суармалы егіншілікті дамыту, басым дақылдарға 
арналған алаңдарды ұлғайту;

6) мал шаруашылығын, жемшөп өндірісін және 
шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту болып табы-
лады;

7) ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және бәсе-
кеге қабілетті өнім шығару үлесін ұлғайту;

8) техникалық және технологиялық жарақтандырудың 
жаңару деңгейін арттыру болып табылады;

9) білім беру саласында үш ауысымдық, авариялық 
және оқушы мектептерінің тапшылығы проблемала-
рын шешу, балаларды мектепке дейінгі мекемелермен 
қамтамасыз ету, "тегін техникалық және кәсіптік білім 
беру" жобасын іске асыруды жалғастыру негізгі басым-
дықтар болып айқындалды;

10) денсаулық сақтау саласында аурулардың профи-
лактикасына, салауатты өмір салтын ұстануды қалыптас-
тыруға, сондай-ақ денсаулық сақтау инфрақұрылымын 
жаңартуға бағдарланатын болады;

11) ауданда халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету, жаңа жұмыс орындарын құру, нәтижелі жұмыспен 
қамтуға тартуды кеңейту, жұмыссыздарды кәсіптік оқыту 
және жұмысқа орналастыру есебінен жүзеге асырыла-
ды.

Жоғарыда аталған міндеттер қолайлы институцио-
налдық жағдайлар жасау, мемлекеттік бағдарламалар 
құралдарының көмегімен экономика субъектілерін қол-
дау арқылы іске асырылатын болады.

3. Экономикалық саясаттың негізгі 
бағыттары мен шаралары

3.1. Бюджет-салық саясаты
Салық саясаты мемлекеттің және салық төлеу- 

шілердің экономикалық мүдделерінің теңгерімін сақтау 
негізінде мемлекеттің қаржылық қажеттіліктерін қамта-
масыз ету мақсатында жаңа салықтар мен бюджетке 
төленетін төлемдерді белгілеу және қолданыстағыларын 
жою, мөлшерлемелерді, салық салу объектілерін және 
салық салуға байланысты объектілерді, салықтар мен 
бюджетке төленетін төлемдер бойынша салық базасын 
өзгерту жөніндегі шаралар жиынтығы болып табылады.

Бюджет саясаты мемлекеттік қаржының тұрақтылығын 
нығайтуға және экономиканың одан әрі өсуін қолдауға 
бағытталатын болады.

2022 – 2024 жылдарға арналған бюджет саясатының 
негізгі міндеттері мыналар болады:

- аудан бюджетінің дотация деңгейін төмендету;
- бюджет шығыстарының тиімділігі мен нәтижелілігін 

арттыру;
- фискалдық орталықсыздандыруды жалғастыру және 

жергілікті атқарушы органдардың дербестігін арттыру.
Жергілікті бюджеттің республикалық бюджетке тәуел- 

ділігін төмендету мақсатында бюджет саясаты өз кіріс- 
терін біртіндеп ұлғайту негізінде қалыптастырылатын 
болады.

Бюджет шығыстарының тиімділігін арттыру мақсатын-
да қаражат тиімсіз бағдарламалардан әлеуметтік-эконо-
микалық даму басымдықтарын іске асыруды қамтама-
сыз ететін бюджеттік бағдарламаларға қайта бөлінетін 
болады.

Жекешелендіру және мемлекет қатысатын кәсіп- 
орындарды бәсекелес ортаға беру де бюджеттің шығыс 
бөлігіне түсетін жүктемені азайтуға және қаражаттың 
тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады.

3.2 Инфляция деңгейін тежеу
Жыл басынан әлеуметтік маңызды бар 19 тауарлар-

дың 12 түрі бойынша бағаның өсуі байқалады: ұн – 2,5% -ке
(4тг.), қарақұмық – 13,2%-ке (44 тг.), рожки – 11,3% (26 тг.), 
сиыр еті – 1 1,1% (200 тг.),  тауық еті –   30,7% (230 тг.),  сүт – 
 2,6% (5 тг.), сары май –  16,7% (200 тг.), күнбағыс майы –
25,3% (125 тг.),  қырыққабат –  11,1% (10 тг.), сәбіз –  
27,3% (30 тг.), қант –  29,9% (76 тг.), ас тұзы –  10% (5 тг.).

Сонымен бірге әлеуметтік  маңызды  тауарлардың 4 
түріне баға төмендеді (күріш – 8%, жұмыртқа – 30%,   сүз-
бе – 9,1%, пияз – 17,6%). 

Баға өсуінің негізі себебі ЖЖМ бағасының өсуіне бай-

ланысты тасымалдау шығындарының артуы, сондай-ақ 
сауда объектілеріне неғұрлым қымбат әкелінетін өнімнің 
түсуіне байланысты маусымдылығы болып табылады. 

Бағаны тұрақтандыру жұмыстары жалғасуда және 
ерекше бақылауда тұр.

3.3 Экономика салаларын дамыту
Аудан өнеркәсібінің басым саласы болып өңдеу 

өнеркәсібі табылады, оның  өнеркәсіп өндірісінің жалпы 
көлеміндегі үлесі 55,2 %.

Өңдеу өнеркәсібіндегі оң өсу қарқынына қол жеткізу 
көзделген:

- жаңа өндірістер құру, соның есебінен өнімнің жаңа 
түрлері игеріліп, шығарылатын, оның ішінде экспортқа 
бағдарланған өнімнің түр-түрі кеңейтілетін болады;

- ресурс және энергия сыйымдылығын төмендету және 
сайып келгенде еңбек өнімділігін арттыру үшін жұмыс 
істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту;

- ауданда индустриялық аймақтар мен өнеркәсіптік 
алаңдарды құру және дамыту, сондай-ақ жүктеу ауданда 
бәсекеге қабілетті жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындарды ашу 
үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді;

- қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, мине-
ралдық-шикізат базасын тиімді пайдалану, білікті еңбек 
ресурстарымен қамтамасыз ету.

Ауыл шаруашылығын дамыту
Ауыл шаруашылығында азық-түлік қауіпсіздігін қамта-

масыз ету, қайта өңдеу өндірістерін жүктеу үшін шикізат 
базасын құру және еңбек өнімділігін арттыру бойынша жұ-
мыстар жалғастырылады.

Өсімдік шаруашылығында жаңа және қазір пайдала-
нылмайтын жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына 
тартуға, дақылдарды өсірудің ресурс үнемдейтін техно-
логияларына көшу есебінен түсімділіктің өсуіне, маши-
на-трактор паркін жаңартуға, ирригациялық желілерді 
қалпына келтіруге басымдық беріледі.

Мал шаруашылығында басты басымдық жануарлар-
дың генетикалық әлеуетін арттыру болып табылады. 
Саланың басым бағыттарының бірі ет-сүт мал шаруа- 
шылығын, жемшөп өндірісін және шалғайдағы мал шаруа-
шылығын дамыту болады.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласын-
да ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесін 
ұлғайту, бәсекеге қабілетті өнім шығаруды қамтамасыз 
ету мақсатында қайта өңдеу кәсіпорындарының барын-
ша жүктемесі басты бағдар болып қала береді. Саланы 
техникалық және технологиялық жаңғырту, өндіріске ішкі 
азық-түлік нарығының тұрақтылығын сақтау мен нығайту-
дың халықаралық сапа стандарттарын енгізу, сондай-ақ 
жергілікті тауарлардың сыртқы нарықтарға шығуы арқылы 
жүзеге асырылады.

Егіс жұмыстары, ауыл шаруашылығы өнімдерін да- 
йындау, қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау және өткізу, 
сондай-ақ микрокредит беру бойынша қызметтер көрсету 
жөніндегі      сервистік-дайындау    орталықтарын    ұйым-
дастыру жолымен ұсақ шаруа және жеке қосалқы шар- 
уашылықтардың кооперациясы үшін жағдайлар жасала-
тын болады.

Ішкі сауданы дамыту
Ауданда 4 сауда базары жұмыс істейді.
Бүгінгі күні стационарлық ірі сауда базарларын дамыту 

және сауданың жаңа нысанына көшу мақсатында, сауда 
базарларының басшылары жеке және тартылған қаражат 
есебінен сауда объектілерін қайта құру және салу үшін 
бизнес-жоспарлар дайындалып жатыр. 

2021 жылы өз қаражаты есебінен 1 стационарлық емес 
базарды жаңарту жұмыстары жүргізілді:

1) Аудандағы «Рынок» ЖШС базары, жапы алаңы - 837 ш.м. 
                        Туризмді дамыту
Көл жағалауын дамытудың Мастер-жоспарын іске асы-

ру бойынша жұмыс жалғасуда. Көл жағалауындағы бірқа-
тар инфрақұрылымдық нысандарды жобалау жұмыстары 
аяқталды.

2022-2023 жылдары Ақши ауылындағы көлдің жағала-
уында тәулігіне 6,5 мың м3, сс-да көлдің жағасын нығай-
ту үшін 13,6 шақырым қоршау бөгеті бар кәріз жүйелері 
мен кәріздік тазарту құрылыстарын (КТҚ) салу жөніндегі 
жұмыстар жалғастырылатын болады. Сондай-ақ Үш- 
арал қаласы әуежайының ҰҚЖ қайта жаңарту бойынша 
құрылыс-монтаждау жұмыстары.

Көл жағалауында демалушыларды ыңғайлы жеткі-
зу үшін "Жетіген-Достық-Жетіген" теміржол қатынасы, 
"Нұр-Сұлтан-Үшарал-Нұр-Сұлтан", "Алматы - Үшарал - 
Алматы", "Талдықорған-Үшарал-Талдықорған" бағыттары 
бойынша авиациялық қатынастар субсидияланады.

Ұзындығы 313,5 шақырым (115 млрд.теңге) "Тал-

дықорған-Қалбатау-Өскемен", 0-180 шақырым (46,5 
млрд. теңге)  "Үшарал- Достық" автомобиль жолдарын 
реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыс-
тары жүргізілуде.

2021 жылдың 1 қыркүйегіне көл жағалауында 14 ор-
наластыру нысаны пайдалануға берілді, демалушылар 
саны 1346 мың адам, ақылы туристік-сауықтыру қыз-
меттерінің көлемі – 8,1 млрд.теңге.

Көлік инфрақұрылымын дамыту
Көлік саласында аудан аумағында «Нұрлы жол» инф-

рақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде «Талдықорған – Өскемен» (328 шақырым), 
«Үшарал-Достық» (180 шақырым) жобалары іске асы-
рылуда.

2022 жылға дейін аудан аумағында жергілікті маңызы 
бар 253,2 ш. автожолды күрделі және орташа жөндеу 
көзделуде, осылайша жақсы және қанағаттанарлық тех-
никалық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы 
бар автомобиль жолдарының үлесі 73%-ке жетеді.

«Нұрлы жол» бағдарламасының аясында «Тал-
дықорған-Өскемен» және «Үшарал-Достық» автожол 
желілерінің құрылысын жүзеге асыру есебінен аудан ау-
мағында жүк транзиті артады.

Құрылыс индустриясын дамыту
Құрылыс индустриясында құрылыс саласын техника-

лық реттеу жүйесін реформалау және құрылыста сме-
талық баға белгілеу жүйесін жетілдіру есебінен құрылыс 
материалдарын өндіру қамтамасыз етілетін болады.

3.4 Бизнес-ахуалды және инвестициялық 
тартымдылықты жақсарту 

Кәсіпкерлікті дамыту облыс экономикасының әл- 
ауқатына әсер ететін маңызды фактор болып табыла-
ды. Бүгінде әкімшілік кедергілерді азайту, бизнес ахуал-
ды жақсарту және кәсіпкерлікті қолдау бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізілуде.

Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында ауданда кәсіпкерлік-
ті қолдау орталығы, шағын қаржыландыру ұйымдары, 
несие серіктестіктері сияқты объектілері әрекет етеді.

«Бизнестің жол картасы- 2025» бизнесті қолдау және 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын жүзеге асыру 
жалғасуда, оның аясында ШОБ қолдаудың жүйелі ша-
ралары қабылданады.

Қолданыстағы мемлекеттік және салалық бағдарла-
малар аясында шағын және орта бизнесті мемлекеттік 
қолдау шараларымен қамтуды кеңейту бойынша жұмыс-
тары жалғасуда.

Бизнес-ахуалды жақсарту және облысқа инвестиция-
ларды тарту мақсатында экономикалық өсу нүктелерін 
қалыптастыру, оның ішінде индустриялық аймақтарды 
және инфрақұрылымы дамыған өнеркәсіптік алаңдарды 
құру және дамыту есебінен жүргізілуде.

Бизнес-ахуалды жақсарту және облысқа инвестиция-
ларды тарту мақсатында экономикалық өсу нүктелерін 
қалыптастыру, оның ішінде индустриялық аймақтарды 
және инфрақұрылымы дамыған өнеркәсіптік алаңдарды 
құру және дамыту есебінен жүргізілуде.

Жол бойындағы сервис пен туризм саласына айтар-
лықтай әсер ететін облыстың транзиттік әлеуетін дамы-
ту бойынша шаралар қабылдануда.

Аудандағы басым міндеттердің бірі қолайлы инвести-
циялық ахуалды қолдау және ішкі инвестициялардың 
ағынын одан әрі ынталандыру болып табылады.

3.5 Адам капиталының сапасын жақсарту
Әлеуметтік саланы одан әрі дамыту мақсатында 

бірінші кезектегі тәртіппен Мемлекет басшысының 2021 
жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі ре-
формалар - ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауына, білім мен ғылымның, денсаулық 
сақтауды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаларына және нәтижелі жұ-
мыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасына сәй-
кес жүзеге асырылатын болады.

Денсаулық сақтау саласында алғашқы медицина-
лық-санитарлық көмекті барынша жақындату міндеті 
шешілетін болады – бұл емханалар, дәрігерлік амбула-
ториялар және фельдшерлік-акушерлік пункттер салу.

Білім беру және спорт саласында балабақшалар, 
мектептер мен спорт ғимараттарын салу және күрделі 
жөндеу жалғастырылады.

Сондай-ақ мәдениеттің, дене шынықтыру мен спорт-
тың материалдық-техникалық базасын дамыту жөнінде-
гі іс-шаралар қаржыландырылатын болады.
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Алакөл ауданының 2022-2026 жылдарға 
арналған әлеуметтік - экономикалық даму

 БОЛЖАМЫ 
Білім 

Білім беру саласындағы негізгі басымдықтар білім бе-
рудің қолжетімділігін қамтамасыз ету және сапасын арт-
тыру болып табылады. Үш ауысымды оқыту аяқталады, 
мемлекеттік және жеке меншік балабақшалар, шағын 
орталықтар салу және ашу, мемлекеттік-жекешелік әріп-
тестікті дамыту арқылы мектепке дейінгі білім беру мен 
тәрбиелеу инфрақұрылымын кеңейту жалғасады.

Ауданда 44 мектепте 13,3 мың оқушылар білім алады.
Ауданда  19 балабақша бар, оның 7-і жеке меншік 

немесе 36,8 проценті  және 33 шағын орталықтар бар, 
2754 бала қамтылған. Мектеп жасына дейінгі балалар-
дың мектепке дейінгі мекемелермен қамтылуы 100% 
құрайды. 

Сонымен қатар  ауданда 2 мемлекеттік колледж бар. 
Денсаулық сақтау 

Денсаулық сақтау саласындағы саясат сапалы, қол-
жетімді медициналық көмек көрсетуге және сапалы, қа-
уіпсіз дәрілік препараттармен қамтамасыз етуге бағыт-
талатын болады.

Ауданда 42 денсаулық мекемелері жұмыс жасайды. 
Дәрігерлермен қамтамасыз етілу 10 мың адамға 

шаққанда 18,8% құрайды, дәрігерлер тапшылығы - 10 
адам. 

Дәрігерлермен қамтамасыз ету мәселесін шешу үшін 
жас мамандарды тарту және бекіту бойынша шаралар 
қабылданады, қашықтықтан оқыту және телемедицина 
енгізіледі.

Ұлттық скринингтік бағдарламаны іске асыру, аурулар-
ды диагностикалаудың, емдеудің және оңалтудың жаңа 
стандарттарын енгізу жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
2020 жылдан бастап Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі енгізілді.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгі-
зу үшін денсаулық сақтау саласын ақпараттандыру бо- 
йынша жұмыс жүргізілді. 

Аталған бағыттарды дамыту халықтың жалпы өлім-
жітімін 2,3% төмендету жолымен халықтың күтілетін 
өмір сүру ұзақтығын 2026 жылға қарай 74,7 жасқа дейін 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Мәдениет және спорт
Мәдениет және спорт салаларында мәдени-демалыс 

мекемелері желісін одан әрі дамыту басым бағыттар бо-
лады.

Қазіргі уақытта ауданда 16 мәдениет және мұрағат 
мекемелері және 192 спорттық нысандар қызмет етеді.

Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері мен спорт 
ғимараттарын салу, материалдық-техникалық базаны 
нығайту,  жұмыс істеп тұрған, сондай-ақ  жаңадан ашы-
латын мәдениет және дене шынықтыру, спорт үйлерін 
күрделі жөндеу, штаттарды жасақтау жөніндегі жұмыс 
жалғастырылады.

2021 жылы дене шынықтырумен және спортпен 
шұғылданатын азаматтарды қамту 29,2%-ті құрайды, 
1000 адамға шаққанда кітапханаларға келушілердің ор-
таша саны – 215, мұражайға – 27 адамды құрайды.

Жұмыспен қамту
Ауданда халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 

жаңа жұмыс орындарын құру, жұмыссыздарды уақытша 
жұмыспен қамтуды кеңейту және жұмысқа орналастыру 
есебінен жүзеге асырылады. 2020 жылы 5197 жаңа жұ-
мыс орны ашылды, оның ішінде 1670 тұрақты. 

2017 жылдан бастап облыста Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарла-
масы іске асырылуда.

2020 жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының аясында 1363 
адам қамтылып, 18 адам шағын несиелерін алып, өз 
бизнестерін ашты.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен 50% төмен отбасылар үшін атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету бойынша жаңа формат енгізіл-
ді. Атаулы әлеуметтік көмекті 208,2 млн.теңгеге 2504  
адам алады.

Жұмыспен қамту саласындағы барлық шараларды 
іске асыру еңбек ресурстарының сапалы өсуіне және жұ-
мыссыздықты 3,8% деңгейінде ұстап тұруға ықпал ететін 
болады

4.Экономика өсуінің негізгі факторлары 
және әлеуметтік-экономикалық даму

 көрсеткіштерінің болжамы
Экономика салалары дамуының болжамы
Өнеркәсіптегі саясат Қазақстан Республикасын ин-

дустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 2025 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 

іске асырылатын болады. 
Базалық сала-өңдеу өнеркәсібі өсімінің оң қарқынына 

жаңа өндірістер құру және жұмыс істеп тұрған қуаттарды 
жаңғырту, индустриялық және өнеркәсіптік аймақтарды 
жүктеу арқылы қол жеткізу көзделіп отыр.

Азық-түлік өнімдерін өндіруде күш-жігер өндірісті 
технологиялық қайта жарақтандыруға, халықаралық сапа 
стандарттарын енгізуге, ЕАЭО бойынша әріптес елдер-
мен бәсекелестік үшін тең жағдайлар жасау үшін азық-
түлік тауарларының ассортиментін кеңейтуге бағыттала-
тын болады. 

Жеңіл өнеркәсіп Өңдеуші өнеркәсіптің басым саласы 
ретінде ішкі нарықты отандық өніммен молықтыру мақ-
сатында жұмыс істеп тұрған және жаңа өндірістер өнім-
дерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолымен дамитын 
болады.

Энергетикадағы саясат экономиканың электр энергия-
сына қажеттілігін  және облыстың  энергетикалық   тәуел-
сіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жаңартылатын 
энергия көздерін (жел энергетикасы, гидроэнергетика, күн 
энергиясы) пайдалану дамитын болады.

Жергілікті қамту бойынша жүргізіліп жатқан саясат 
экономиканың өсуіне, шикізаттық емес сектордың үлесін 
ұлғайтуға, жаңа өнім шығаруға және отандық тауарлар-
дың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал 
ететін болады. Осы мақсатта отандық өндірушілер мен 
әлеуетті тапсырыс берушілердің қатысуымен көрмелер, 
форумдар, кеңестер, кездесулер, дөңгелек үстелдер өт-
кізіледі.

Ауыл шаруашылығында алдағы 5 жылда ауыл шар- 
уашылығы өнімінің НКИ орташа жылдық өсу қарқыны 
3,2% деңгейінде болжанып отыр.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 
86,5 мың гектарға жеткізіледі. 

Құрылыс жұмыстарының өсу серпініне инфрақұрылым-
ды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы 
Жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ірі инф- 
рақұрылымдық жобаларды іске асыруды жалғастыру 
әсер етеді.

Сауда саласында өсу қарқыны орта есеппен 0,5%-ті 
құрайды, өңірде бөлшек сауданы одан әрі дамыту сауда 
базарларын қазіргі заманғы форматқа реконструкциялау 
және  жаңғырту,  жаңа ірі  супермаркеттер мен  сауда- 
ойын-сауық кешендерін ашу есебінен жүзеге асырылатын 
болады.

Әлеуметтік сала көрсеткіштерінің болжамы
2026 жылы 2022 жылмен салыстырғанда ауданда 

жалпы жұмыссыздық деңгейі 3,8% – тен 3,5% - ке дейін 
төмендейді. 

Орташа айлық атаулы жалақы оң өсу тенденциясымен 
2026 жылға қарай 199 241 теңгеге жетеді.

5. 2022-2024 жылдарға арналған жергілікті 
бюджеттің негізгі параметрлері

5.1 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік пара-
метрлердің болжамы

Базалық сценарий бойынша аудан экономикасының 
болжамды дамуын және экономика салаларын дамыту-
дың болжамды қарқынын ескере отырып, 2022-2024 жыл-
дары аудан бюджеті кірістерінің (трансферттерді есепке 
алмағанда) 2021 жылғы 2,4 млрд. теңгеден (өтв) өсуі бол-
жанып отыр.бюджет) 2022 жылы 2,5 млрд. теңгеге дейін 
болжануда.

Мемлекеттік бюджет кірістерінің болжамы 
(трансферттерді есептемегенде), млн.теңге

Атауы 2022 жыл 2023 жыл 2024 жыл

Кірістер (трансферттерді есеп-
темегенде)

2549,7 2677,2 2811

   Салықтық түсімдер 2493,6 2618,3 2749,2

   Салықтық емес түсімдер 4,1 4,3 4,5

Капитал мен операциялардан 
түсетін түсімдер

52 54,6 57,3

Аудан бюджетіне 2022 – 2024 жылдарға арналған 
кірістер болжамы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне, «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне және басқа да нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес республика мен өңірді әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың кешенді бағдарламалары негізінде қалыптас- 
тырылды.

Түсімдерді ұлғайту салық заңнамасындағы мөлшерле-
мелердің өзгеруі, жаңа объектілерді енгізу, қосымша жұ-
мыс орындарын құру есебінен күтілуде.

Сондай-ақ  өнеркәсіп пен құрылыстағы өндірістің өсу 
қарқыны, ауыл шаруашылығының, шағын және орта 
кәсіпкерліктің тұрақты дамуы назарға алынды.

5.2 Бюджетаралық қатынастар
Орта мерзімді кезеңде бюджетаралық қатынастар 

саясатының негізгі мақсаты халыққа бюджеттік қызмет-
тер көрсетуде өңірлердің тең фискалдық мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету болып табылады. Бюджетаралық қаты-
настар үш жылдық кезеңге арналған жалпы сипаттағы 
трансферттерге (субвенциялар мен алып қоюларға) не-
гізделеді.

Нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауға байла-
нысты жергілікті бюджеттердің кірістерінде не қосымша 
шығыстарында шығындар туындаған кезде жергілікті 
атқарушы органдардың (бұдан әрі – ЖАО) ысыраптары 
ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу арқылы облыс- 
тық бюджеттен өтеледі.

Бұдан басқа, жалпы сипаттағы үш жылдық транс-
ферттердің қолданылу кезеңінде ЖАО өңірлік деңгей-
дегі мәселелерді шешу үшін жергілікті бюджетке түсетін 
үстеме кірістерге дербес билік етеді.

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдама-
сын іске асыру шеңберінде барлық 24 ауылдық округ-
терде бюджеттің төртінші деңгейі енгізілді.

5.3. 2022 – 2024 жылдарға арналған жергілікті 
бюджет шығыстарының басымдықтары

Ауданның орта мерзімді кезеңге арналған әлеумет-
тік-экономикалық дамуының қойылған міндеттерін еске-
ре отырып, облыс бюджетінің 2021 – 2023 жылдарға ар-
налған шығыстарының басымдықтары мыналар болып 
табылады:

- мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін толық 
көлемде орындау;

- халыққа бюджеттік қызметтерді толық көлемде ұсы-
нуды қамтамасыз ету;

-білім беру, денсаулық сақтау, қолжетімді тұрғын үй 
және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым 
объектілерін салу және реконструкциялау;

- халықты ауыз сумен қамтамасыз ету үшін сумен 
жабдықтау объектілерін салу;

- жергілікті деңгейдегі автомобиль жолдарын дамыту;
- Нәтижелі жұмыспен қамтуды ынталандыру және 

жаппай кәсіпкерлікті дамыту арқылы халықты жұмыспен 
қамтуды қолдау;

- АӨК дамыту және ШОБ қолдау.
5.4 Әлеуметтік-экономикалық даму басымдықта-

рын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа 
бастамалары

Экономикалық өсуді қамтамасыз ету мақсатында 
2022-2024 жылдарға арналған бюджет жобасы шығыс- 
тарының негізгі басымдықтары мыналар болып табыла-
ды:

- аграрлық секторды дамыту;
-БЖК-2025 бағдарламасы аясында шағын және орта 

бизнесті дамыту;
- көлік инфрақұрылымын одан әрі іске асыру жо-

лымен дамыту;
- 2025 жылға дейінгі «Нұрлы жол» мемлекеттік 

бағдарламасы;
- 2020 жылдан бастап білім беру жүйесіне білікті кадр-

ларды тарту және педагог мәртебесін арттыру мақса-
тында төрт жыл ішінде мұғалімдердің жалақысын ке-
зең-кезеңімен екі есе ұлғайту іске асырылуда.

5.5 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік инвес-
тициялық саясаттың негізгі басымдықтары

Бюджеттік инвестициялық саясаттың 2022 – 2024 
жылдардағы негізгі басымдықтары:

- денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту және 
нығайту. 2024 жылға дейін емханалардың 20 минут-
тық, дәрігерлік амбулаториялардың 10 минуттық қол-
жетімділігін қамтамасыз ету міндеті қойылды.

- автомобиль жолдарының сапасын арттыру, жақсы 
және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы   
бар   жолдардың   үлесін   2024   жылға   қарай  81% - 
тен  99% - ке дейін арттыру.

- отбасы институтын нығайту, олардың материалдық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұрғын үй алу үшін мүм-
кіндіктер жасау. Халықтың әлеуметтік осал топтарының 
және көп балалы отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

- халықты сапалы ауыз сумен және су бұру қыз-
меттерімен қамтамасыз ету, халықты ауыз сумен жаб-
дықтауға қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында 
жерасты суларының әлеуетін пайдалану жөніндегі жұ-
мыстарды жалғастырады және арттырады, сумен бай-
ланысты тұтану және аурулар жағдайларының алдын 
алады, тұтынушылар абоненттерінің өсуін арттырады, 
кәсіпорынның және сумен жабдықтау және су бұру жү-
йесінің техникалық және пайдалану көрсеткіштерін ай-
тарлықтай жақсартады.
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ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития 
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Структура
прогноза социально-экономического развития

Алакольского района на 2022-2026 годы
1. Тенденции социально-экономического развития 2020-2021 годы

Внешние и внутрение условия развития экономики

2. Основные приоритетные направления развития района

3. Основные меры реализации экономической политики:

3.1 Бюджетно-налоговая политика

3.2 Сдерживание уровня инфляции

3.3 Развитие отраслей экономики:

промышленность
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строительство

транспорт

связь

торговля

3.4 Улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности

3.5 Улучшение качества человеческого капитала

4. Основные факторы роста экономики и прогноз показателей социаль-
но-экономического развития

5. Основные параметры местного бюджета на 2022-2024 годы

5.1 Прогноз бюджетных параметров на 2022-2024

5.2 Межбюджетные отношения

5.3 Приоритеты расходов местного бюджета

5.4 Новые инициативы расходов, направленные на реализацию приори-
тетов социально-экономического развития

5.5 Основные приоритеты бюджетной инвестиционной политики на 2022-
2024 годы

6. Прогнозы основных показателей социально-экономического развития 
(в разрезе районов, городов) на 2022-2026 годы и параметров бюджета (в 
разрезе районов, городов, городов районного значения, сел, поселков и сельских 
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Внешние и внутрение условия развития экономи-
ки

Экономический рост
В течение нескольких лет подряд отмечается устойчи-

вый рост основных показателей социально-экономичес- 
кого развития и индекса человеческого развития.  

В аграрном секторе района достигнуты значительные 
результаты: наблюдается рост производства, увеличива-
ется производительность труда, производится обновле-
ние основных фондов, достигнута самообеспеченность 
по основным продуктам питания.  

В сельскохозяйственном производстве действуют 
1178 крестьянских хозяйств и 32 юридических лица. 
Кроме того, более 6,6 тысяч населения занимаются раз-
ведением скота и птицы, а также выращиванием сель-
хозпродукции в домашних условиях.  

Укрепляется материально - техническая база от-
расли. По обновлению парка техники в текущем году 
сельхозформированиями за счет собственных средств 
и через лизинговые компании приобретено 57 единиц 
сельхоз техники на сумму 486,3 млн тенге.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 
2020  году составил  48843,6 млн тенге. В сентябре 2021 
года 39 млрд  923 млн тенге. Индекс физического объе-
ма 101,2%. 

Из года в год увеличивается объем посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур.

В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных 
культур составила 84998 га. В том числе, зерновых куль-
тур - 40295 га, масличных культур - 27977 га, сахарная 
свекла - 800 га, картофель, овощи, бахчевые - 2594 га и 
кормовые культуры - 13328 га. 

По сравнению с 2020 годом поголовье КРС увеличи-
лось  и составило 82705 голов, поголовье мелкого рога-
того скота составило 252574 головы,  лошадей – 33341 
голов, верблюдов-212 головы, и птицы – 128139 голов. 

В районе функционируют 6 откормочных площадок на 
6300 голов. 

Растет производство животноводческой продукции. 
Так, в 2020 году реализовано всего мяса 18864,9 тонн, 
надоено молока 40766,6 тонн, настрижено шерсти 460 
тонн, произведено яиц 12711,8 тыс. штук. За сентябрь 
2021 года произведено мяса 11351 тонн, молока 34850 
тонн, шерсти 475 тонн, яиц 8850 тыс. штук.

В сфере промышленности действуют 39 предприятий, 
в том числе 4 крупных и средних предприятия, которые 
формируют основной объем промышленности. В отрасли 
занято 1585 человек.

В этой сфере 2020 году было произведено продукции 
на сумму 11844,8 млн тенге, индекс физического объема 
составил 100,9%. 

В структуре промышленности преобладает обраба-
тывающая отрасль, которая занимает 68,7% от общего 
производства, а так же произведено продукции на общую 
сумму 8144 млн тенге.

В 2021 году планируется производство продукции на 
12,1 млрд  тенге, в 3 квартале 2021 года произведено про-
дукции на 8221,6 млн  тенге. Индекс физического объема 
составил 101,1%. Из них 4,5 млрд  тенге или 55,2% - про-
дукция обрабатывающей промышленности.

Инвестиции в основной капитал за январь - сен-
тябрь 2021 года привлечено инвестиций 33514,3 млн тен-
ге, индекс физического объема составил 111,6%. План на 
2021 год составляет 49500 млн  тенге. 

Объем строительных работ за 9 месяцев 2021 года сос-
тавил 30316,8 млн тенге, индекс физического объема – 
118,6%. 

За 9 месяцев текущего года построено и введено в экс-
плуатацию 8454 квадратных метров жилья.

В городе функционирует центральная котельная мощ-
ностью 17,1 гигакаллорий с разветвленной сетью теп- 
лотрассы 57,7 км, обслуживаемая ГКП «Алаколь жылу». 

В 2017 году на увеличение теплотрассы выделено 
216,8 млн  тенге, в 2018 году-278,8 млн тенге.

В районе из 56 населенных пунктов 48 обеспечены 
централизованным водоснабжением (85,7%), 7-нецен-
трализованным водоснабжением (12,5%) и 1-привозной 
водой (село Алаколь).

В рамках программы «Ауыл ел бесігі» проводится ре-
конструкция электрической сети села Коктума.

Транспортная инфраструктура в районе состоит из 
обширной сети автомобильных дорог, железных дорог, 
воздушного транспорта и является транспортным кори-
дором между Россией, Средней Азией и Китаем.

Протяженность автомобильных дорог Алакольского 
района составляет 1448,3 км, в том числе: республикан-
ского значения – 333 км (22,9%) и местного значения – 
1115,3 км (77,1%).

В 2021 году на областные дороги выделено 1306 тенге, 
проведен средний ремонт 33 км автомобильной дороги 
по направлению Кабанбай – Коктума на участке 64-97 км 
и дороги Тонкерис-Кокжар-Голубев Запор. Построено 3 
моста на 301 тенге.

В рамках «программы Ауыл ел бесігі» проведен сред-
ний ремонт дорог в 4 селах.

Кроме того, ведется строительство 184 км дорог респуб-
ликанского значения «Ушарал-Достык» и 765 км дорог 
«Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск».

В результате качество всех дорог в районе улучшилось  
с 56% до 67% и достигло хорошего и удовлетворительно-
го состояния.

В районе функционируют 2 автовокзала в городе Уша-
рал и в селе Кабанбай.

В 2020 году объем перевозок пассажиров составил 
2605,4 тыс. человек, пассажирооборот – 63626,2 тыс. 
пассажир/км, грузооборот-1148,5 тыс. тонн, грузооборот –
43264,1 тыс. тонн/км.

За 9 месяцев 2021 года объем перевозок пассажи-
ров составил 2135,7 тыс. человек, пассажирооборот – 
59868,4 тыс. пассажир/км, грузооборот – 849,4 тыс. тонн, 
грузооборот-25055,2 тыс. тонн/км.

Одной из приоритетных задач в регионе остается под-
держка малого и среднего бизнеса. 

По состоянию на 1 октября 2021 года количество дей-
ствующих субъектов составило 3522 единицы.

Численность занятых в МСБ составила 10664 человека.
Объем произведенной продукции за 9 месяцев 2021 

года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
увеличился на 1015,5 млн тенге или на 102,1% и соста-
вил 49744,5 млн тенге.

В 2021 году от субъектов предпринимательства в бюд-
жет поступило 2614 млн тенге налогов, что больше чем 
за соответствующий период 2020 года на 661,3 млн тенге 
или 133,9% (2020 год 1952,7 млн  тенге). 

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
в 2021 году профинансировано 42 проекта на сумму 
1590,3 млн. тенге и направлено на развитие сферы тор-
говли и туризма.

В структуре розничного, оптового товарооборота и 
услуг за 9 месяцев текущего года исполнено 15309,8 млн 

тенге, что на 108,2% больше соответствующего перио-
да прошлого года. Индекс физического объема 100%.

В районе ведутся работы по развитию туризма. 
В настоящее время в Алакольской зоне отдыха 

функционируют 278 мест отдыха, которые обслуживают 
23566 туристов в день.

В 2021 году за счет собственных средств введено 
в эксплуатацию 14 объектов на 750 мест, в экономику 
района привлечено 2,2 млрд тенге инвестиций.

Количество отдыхающих достигло 1346 тыс. чело-
век, оказано услуг на 8 млрд 79 млн тенге (что на 68,7% 
выше аналогичного периода прошлого года).

В целях создания благоприятных условий для турис- 
тов в прошлом году в Алакольской зоне отдыха были 
введены в эксплуатацию парк для отдыхающих и пло-
щадка для пляжного волейбола, футбола и большого 
тенниса, проведены работы по благоустройству села 
Акши. В этом году ведется строительство централизо-
ванного водопровода  на сумму 2 млрд 469 млн тенге, 
канализации на сумму 1 млрд. 821 млн тенге.

Также ведется работа по берегоукреплению  на 13,5 
км берега озера Алаколь за 6 млрд тенге (в том числе 
10,150 км с. Акши, 3,4 км с. Коктума).

Начата реконструкция взлетно-посадочной площад-
ки и гражданских навигационных систем аэропорта 
«Ушарал»  на общую сумму 7,5 млрд тенге.

В 2021 году сохраняется стабильная ситуация в со-
циальной сфере. Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата увеличилась на 15,2% и составила 189 
тыс. тенге.

За 9 месяцев 2021 года создано 3559 рабочих мест. 
Из них постоянных рабочих мест 1443, общий уровень 
безработицы составил 3,8%.

В районе проводится планомерная работа по трем 
направлениям программы «Развития продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек».

По 1-му направлению программы 80 человек направ-
лены на краткосрочное и профессиональное обучение. 
Из 80 завершивших обучение трудоустроено 79 человек 
или 98,7%.

В рамках II направления кредит получили 31 гражда-
нин  на сумму 125,3 млн тенге. На реализацию новых 
бизнес – идей в 2021 году 110 человек получили гранты 
на сумму 64,2 млн тенге.

В рамках III направления программы, на молодежную 
практику направлены  81 человек, на социальные ра-
бочие места 70 человек, на общественные работы 991 
человек.

В 42 учреждениях здравоохранения района работа-
ют 128 врачей, 595 средних медицинских работников.

С момента реализации государственной программы 
«Денсаулық» материально-техническая база отрасли 
здравоохранения стабильно развивается.

В сфере образования в районе в 44 школах обуча-
ется 13378 учащихся, отсутствуют 3-х сменные и ава-
рийные школы. Охват детей дошкольного возраста до-
школьными учреждениями составляет 100 %.

В текущем году ведется капитальный ремонт сред-
ней школы села  Жанама.

В сфере культуры в районе действуют 1 районный 
и 16 сельских домов культуры, 23 библиотеки, один му-
зей. С начала 2021 года жителям района в соответствии 
с утвержденным планом дома культуры и клубы оказы-
вают культурно - досуговые услуги.

В 2021 году в рамках спецпроекта «Ауыл ел бесігі» 
ведется строительство дома культуры села Актубек на 
сумму 576 млн.тенге.

В районе функционируют 192 спортивных объекта, 
занимаются спортом около 22200 человек. В детско- 
юношеской спортивной школе по 10 видам спорта зани-
маются 1258 человек.

2. Основные приоритетные 
направления развития района

Социально-экономическая политика Алматинской 
области будет акцентирована на реализацию мер, 
определенных в Послании Главы государства народу 
Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа 
и системные реформы - прочная основа процветания 
страны», задачи Национального плана, Национальных 
проектов, Плана нации «100 конкретных шагов реализа-
ции  пяти институциональных реформ, обращения Гла-
вы государства к народу «Пять социальных инициатив 
Президента».

1. Тенденции социально-экономи-
ческого развития 2020-2021 годы
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ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития 

Алакольского района на 2022 – 2026 годы
Основная цель социально-экономической политики в 

среднесрочном периоде – это создание основы для про-
изводительной, конкурентоспособной экономики, осно-
ванной на принципах прибыльности, эффективности и 
повышение уровня жизни населения.

Для достижения цели основные усилия в среднесроч-
ном периоде будут сосредоточены на следующих прио-
ритетах социально-экономической политики:

1) индустриально-инновационное развитие и разви-
тие инвестиционной политики;

2) обеспечение потребностей экономики в электроэ-
нергии и энергетической независимости региона;

3) увеличение производительности труда в сельском 
хозяйстве;

4) увеличение объемов экспорта переработанной 
сельскохозяйственной продукции;

5) развитие орошаемого земледелия, увеличение 
площадей под приоритетные культуры;

6) развитие животноводства, кормопроизводства и от-
гонного животноводства;

7) увеличение доли переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и выпуска конкурентоспособной продук-
ции;

8) повышение уровня обновления технического и тех-
нологического оснащения. 

9) в сфере образования основными приоритетами 
определены решение проблем трехсменных, аварийных 
и дефицит ученических школ, обеспечение детскими 
дошкольными учреждениями, продолжение реализации 
проекта «Бесплатное техническое и профессиональное 
образование»;

10) в области здравоохранения будут ориентированы 
на профилактику заболеваний, формирование привер-
женности здоровому образу жизни, а также обновление 
инфраструктуры здравоохранения;

11) обеспечение занятости населения в области осу-
ществляется за счет создания новых рабочих мест, рас-
ширения вовлечения в продуктивную занятость, профес-
сионального обучения и трудоустройства безработных.

Вышеперечисленные задачи будут реализованы че-
рез создание благоприятных институциональных усло-
вий, поддержку субъектов экономики при помощи ин-
струментов государственных программ.

3. Основные направления и меры 
экономической политики

3.1 Бюджетно-налоговая политика
Налоговой политикой является совокупность мер по 

установлению новых и отмене действующих налогов и 
платежей в бюджет, изменению ставок, объектов налого-
обложения и объектов, связанных с налогообложением, 
налоговой базы по налогам и платежам в бюджет в це-
лях обеспечения финансовых потребностей государства 
на основе соблюдения баланса экономических интере-
сов государства и налогоплательщиков.

Бюджетная политика будет направлена на укрепле-
ние устойчивости государственных финансов и поддер-
жание дальнейшего роста экономики. 

Основными задачами бюджетной политики на 2022 – 
2024 годы станут: 

– снижение уровня дотационности бюджета области; 
–  повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов; 
– продолжение фискальной децентрализации и по-

вышение самостоятельности местных исполнительных 
органов.

В целях снижения зависимости местного бюджета от 
республиканского, бюджетная политика будет формиро-
ваться на основе постепенного увеличения собственных 
доходов.

В целях повышения эффективности бюджетных 
расходов средства будут перераспределены с неэф-
фективных программ на бюджетные программы, обе-
спечивающие реализацию приоритетов социально-эко-
номического развития.

Приватизация и передача предприятий с государ-
ственным участием в конкурентную среду также будет 
способствовать снижению нагрузки на расходную часть 
бюджета и повышению эффективности средств.

3.2 Сдерживание уровня инфляции
С начала года наблюдается рост цен по 12 видам из 

19 социально значимых товаров: мука - на 2,5% (4тг), 
гречка – на 13,2% (44 тг.), рожки - 11,3% (26 тг.), говядина -
11,1% (200 тг.),   куриное мясо - 30,7% (230 тг.),  молоко -
2,6% (5 тг.), масло сливочное - 16,7% (200 тг.), подсол-
нечное масло -25,3% (125 тг.), капуста - 11,1% (10 тг.), 
морковь - 27,3% (30 тг.), сахар - 29,9% (76 тг.), соль пова-
ренная - 10% (5 тг.).

При этом снизились цены на 4 вида социально зна-
чимых товаров (рис – на 8%, яйца – на 30%, творог – на 
9,1%, лук – на 17,6%).

Основной причиной роста цен являются повышение 
расходов на транспортировку, связанную с ростом цен 

на ГСМ, а также сезонность, связанную с поступлением 
в торговые объекты более дорогой завозимой продукции. 

Работа по стабилизации цен продолжается и находит-
ся на особом контроле.

3.3 Развитие отраслей экономики
Приоритетной отраслью промышленности района яв-

ляется обрабатывающая промышленность, доля которой 
в общем объеме промышленного производства составля-
ет 55,2%.

Положительные темпы роста в обрабатывающей 
промышленности намечено достичь путем:

-  создания новых производств, за счет чего будут ос-
воены новые виды продукции и расширен ассортимент 
выпускаемой продукции, в том числе ориентированной 
на экспорт;

- модернизации действующих предприятий для сниже-
ния ресурсо - и энергоемкости и в конечном итоге повы-
шения производительности труда;

- создания и развития в области, а также загрузки ин-
дустриальных зон и промышленных площадок также 
позволит создать благоприятные условия для открытия 
в области новых конкурентоспособных промышленных 
предприятий;

-  обеспечение необходимой инфраструктурой, эффек-
тивное использование минерально - сырьевой базы, обе-
спечение квалифицированными трудовыми ресурсами.

Развитие сельского хозяйства 
В сельском хозяйстве продолжится работа по обе-

спечению продовольственной безопасности, созданию 
сырьевой базы для загрузки перерабатывающих произ-
водств и по росту производительности труда.

В растениеводстве приоритет отдается на вовлече-
ния в сельскохозяйственный оборот новых и ныне неис-
пользуемых земель, росту урожайности за счет перехода 
на ресурсосберегающие технологии возделывания куль-
тур, обновлению машинно-тракторного парка, восстанов-
лению ирригационных сетей.

В животноводстве главным приоритетом является 
повышение генетического потенциала животных. Одним 
из приоритетных направлений отрасли будет развитие 
мясомолочного животноводства, кормопроизводства и 
отгонного животноводства.

В сфере переработки сельхозпродукции главным ори-
ентиром остаются увеличение доли переработки сельхоз-
сырья, максимальная загруженность перерабатывающих 
предприятий с целью обеспечение выпуска конкуренто-
способной продукции. Путем технической и  технологичес-
кой модернизации отрасли, внедрения в производство 
международных стандартов качества, сохранение и укреп-
ление стабильности внутреннего продовольственного 
рынка, также выход местных товаров на внешние рынки.

Будут созданы условия для кооперации мелких кре-
стьянских и личных подсобных хозяйств путем органи-
зация сервисно-заготовительных центров по оказанию 
услуг по полевым работам, заготовке, переработке, 
транспортировке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, также микрокредитованием.

Развитие внутренней торговли
В районе функционируют 4 торговых рынка.
На сегодняшний день в целях развития крупных ста-

ционарных торговых рынков и перехода на новую форму 
торговли, руководителями торговых рынков разрабаты-
ваются бизнес-планы на реконструкцию и строительство 
торговых объектов за счет собственных и привлеченных 
средств.

За счет собственных средств в 2021 году проведена 
модернизация 1 нестационарного рынка:

1) рынок ТОО «Рынок» в районе, площадь засыпки-837 
кв. м. 

Развитие туризма
Продолжается работа по реализации мастер-плана 

развития побережья оз. Алаколь. Завершены работы по 
проектированию ряда инфраструктурных объектов на по-
бережье озера. 

В 2022-2023 годах будут продолжены работы по строи-
тельству систем канализации и канализационного очист-
ного сооружения (КОС) на 6,5 тыс. м3/сут на побережье 
озера в с.Акши, 13,6 км ограждающей дамбы для бере-
гоукрепления озера в селах  Акши и Коктума, а также 
строительно-монтажные работы по реконструкции ВПП 
аэропорта  г.Ушарал.

Для комфортной доставки отдыхающих на побере-
жье озера субсидируются железнодорожные сообщения 
«Жетыген-Достык-Жетыген», авиационные сообщения по 
направлениям «Нур-Султан-Ушарал-Нур-Султан», «Ал-
маты-Ушарал-Алматы», «Талдыкорган - Ушарал - Талды-
корган».

Ведутся строительно-монтажные работы по рекон-
струкции автомобильных дорог «Талдыкорган-Калбатау- 
Усть-Каменогорск» протяженностью 313,5 км (115 млрд 
тенге), «Ушарал-Достык» - 0-180 км (46,5 млрд тенге). 

За 9 месяцев 2021 года на побережье оз.Алаколь 
введены в эксплуатацию 14 объектов размещений, ко-
личество отдыхающих сотавило 1346 тыс. чел., объем 
платных туристско-оздоровительных услуг -  8,1 млрд 
тенге. 

Развитие транспортной инфраструктуры
В транспортной отрасли на территории района в 

рамках государственной программы инфраструктурно-
го развития «Нұрлы жол» реализуются проекты: «Тал-
дыкорган - Усть-Каменогорск» (328 км), «Ушарал – Дос- 
тык» (180 км).

Всего на территории района до 2022 года предус-
матривается капитальный и средний ремонт автодорог 
протяженностью 253,2 кв. метров местного значения, 
таким образом, доля автомобильных дорог областного 
и районного значения в хорошем и удовлетворительном 
техническом состоянии достигнет 73%.

В рамках программы «Нұрлы жол» за счет реали-
зации строительства автодорожных сетей «Талдыкор-
ган-Усть-Каменогорск», «Ушарал-Достык» увеличится 
транзит грузов на территории района.

Развитие строительной индустрии
В строительной отрасли будет реформировано тех-

ническое регулирование и усовершенствовано сметное 
ценообразование. Будут приняты комплексные меры по 
цифровизации строительной отрасли и ЖКХ.

3.4 Улучшение бизнес-климата и инвестиционной 
привлекательности 

Развитие предпринимательства является важным 
фактором, влияющим на благосостояние экономики 
области. Сегодня Правительством проводится систем-
ная работа по снижению административных барьеров, 
улучшению бизнес-климата и поддержки предпринима-
тельства.

В целях поддержки предпринимательства в районе 
действуют такие объекты, как Центр поддержки пред-
принимательства, микрокредитные организации, кре-
дитные товарищества.

 Продолжается реализация единой программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса- 
2025» в рамках которой принимаются системные меры 
поддержки МСБ.

Продолжается работа по расширению охвата малого 
и среднего бизнеса мерами государственной поддержки 
в рамках действующих государственных и отраслевых 
программ.

Принимаются меры по развитию транзитного потен-
циала района, что существенно влияет на сферу придо-
рожного сервиса и туризма.

Одной из приоритетных задач в районе является 
поддержание благоприятного инвестиционного климата 
и дальнейшее стимулирование притока как внешних, 
так и внутренних инвестиций.

Наряду с этим, в рамках программы «Нұрлы жол», 
реализуются проекты по реконструкции автомобильных 
дорог «Талдыкурган - Усть-Каменогорск» «Ушарал-Дос- 
тык»

Также, для обеспечения благоприятных условий для 
бизнеса и доступа к инфраструктуре, реализуются про-
екты по созданию и развитию 6 индустриальных, двух 
промышленных зон и промышленных площадок в ка-
ждом районе области. Проводятся работы по подведе-
нию необходимой  инфраструктуры.

В рамках развития государственно-частного пар-
тнерства и привлечения инвестиций в экономику райо-
на ставится задача усилить работу.

3.5 Улучшение качества человеческого капитала
В целях дальнейшего развития социальной сферы 

в первоочередном порядке будет осуществляться в 
соответствии с Посланием Главы государства народу 
Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа 
и системные реформы - прочная основа процветания 
страны», государственных программ образования и 
науки, развития здравоохранения на 2020–2025 годы и 
Программой развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства на 2017 – 2021 годы.

В сфере здравоохранения будет решена задача мак-
симально приближения первичной медико-санитарной 
помощи – это строительство поликлиник, врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В сфере образования и спорта продолжится строи-
тельство и капитальный ремонт детских садов, школ и 
спортивных сооружений.

Также будут финансироваться мероприятия по раз-
витию материально-технической базы культуры, физи-
ческой культуры и спорта.
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ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития 

Алакольского района на 2022 – 2026 годы
Образование 
В сфере образования основными приоритетами яв-

ляются обеспечение доступности и повышение качества 
образования. Завершится трехсменное обучение, про-
должится расширение инфраструктуры дошкольного об-
разования и воспитания через строительство и открытие 
государственных и частных детских садов, мини-цент- 
ров, развитие государственно-частного партнерства.  

В 44 школах района обучаются 13,3 тыс. учащихся.
В районе 19 детских садов, из них 7 частных или 

36,8% и 33 мини-центра, охвачено 2754 детей. Охват де-
тей дошкольного возраста дошкольными учреждениями 
составляет 100%. 

Кроме того, в районе имеется 2 государственных кол-
леджа. 

Здравоохранение
Политика в области здравоохранения будет направ-

лена на предоставление качественной, доступной ме-
дицинской помощи и обеспечение качественными, без-
опасными лекарственными препаратами.

В районе функционируют 42 учреждения здравоохра-
нения. 

Обеспеченность врачами составляет 18,8% на 10 
тыс. населения, дефицит врачей - 10 человек.

Для решения проблемы обеспечения врачами будут 
приняты меры по привлечению и закреплению молодых 
специалистов, внедрены дистанционное обучение и те-
лемедицина.

Продолжится работа по реализации Национальной 
скрининговой программы, внедрению новых стандартов 
диагностики, лечения заболеваний и реабилитации.

С 2020 года внедрена система обязательного соци-
ального медицинского страхования. 

Развитие перечисленных направлений позволит 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни насе-
ления к 2026 году до 74,7 лет путем снижения общей 
смертности населения на 2,3%.

Культура и спорт
В сфере культуры и спорта приоритетными направле-

ниями будет дальнейшее развитие сети культурно-досу-
говых учреждений и спортивных сооружений.

В настоящее время в районе функционируют 16 уч-
реждений культуры и архивов и 192 спортивных объекта.

Продолжится работа по строительству физкультур-
но-оздоровительных комплексов и спортивных соору-
жений, укреплению материально-технической базы и 
капитальный ремонт существующих и вновь открывае-
мых домов культуры и физической культуры и спорта, 
укомплектованию штатов.

Охват граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом в 2021 году составит 29,2%, среднее количе-
ство посетителей библиотек на 1000 человек – 215, му-
зеев – 27 человека.

Занятость
Обеспечение занятости населения в области осу-

ществляется за счет создания новых рабочих мест, рас-
ширения временной занятости и трудоустройства безра-
ботных. В 2020 году создано 5197 новых рабочих мест, 
из них 1670 постоянных.

С 2017 года в области реализуется государственная 
программа «Развития продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства "Еңбек" на 2017-2021 годы».

В 2020 году в рамках программы занятости и развития 
массового предпринимательства было охвачено 1363 
человека. 18 человек получили микрокредиты и открыли 
свой бизнес.

С 1 января 2018 года внедрен новый формат по ока-
занию адресной социальной помощи для семей, имею-
щих доходы ниже 50% прожиточного минимума. В 2020 
году адресную социальную помощь получили 2504 тыс. 
человек на 208,2 млн. тенге.

Реализация всех мер в сфере занятости будет спо-
собствовать качественному росту трудовых ресурсов и 
удержанию безработицы на уровне 3,8%.

4. Основные факторы роста экономи-
ки  и  прогноз  показателей   социально-
экономического развития

Прогноз развития отраслей экономики
Политика в промышленности будет реализована в 

рамках государственной Программы индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан на 2020 – 
2025 годы.

Положительные темпы роста в базовой отрасли - 
обрабатывающей промышленности намечено достичь 
путем создания новых производств и модернизации 
действующих мощностей, загрузки индустриальных и 
промышленных зон.

В производстве продуктов питания усилия будут 
направлены на технологическое перевооружение про-

изводства, внедрение международных стандартов каче-
ства, расширение ассортимента продовольственных то-
варов для создания равных условий для конкуренции со 
странами-партнерами по ЕАЭС. 

Легкая промышленность как приоритетная отрасль 
обрабатывающей промышленности будет развиваться 
путем повышения конкурентоспособности продукции 
действующих и новых производств с целью насыщения 
внутреннего рынка отечественной продукцией.

Политика в энергетике направлена на обеспечение 
потребностей экономики в электроэнергии и энергетичес- 
кой независимости области. Будет развиваться использо-
вание возобновляемых источников энергии (ветроэнерге-
тика, гидроэнергетика, энергия солнца).

Проводимая политика по местному содержанию бу-
дет способствовать росту экономики, увеличению доли не 
сырьевого сектора, выпуска новой продукции и обеспе-
чения конкурентоспособности отечественных товаров. В 
этих целях будут проводиться выставки, форумы, сове-
щания, встречи, круглые столы с участием отечественных 
производителей и потенциальных заказчиков.

В сельском хозяйстве за предстоящие 5 лет средний 
годовой темп роста ИФО продукции сельского хозяйства 
прогнозируется на уровне 3,2%.

Посевные площади сельскохозяйственных культур бу-
дут доведены до 86,5 тыс. га. 

На динамику роста строительных работ окажет влия-
ние продолжение реализации крупных инфраструктур-
ных проектов в рамках Государственной программы ин-
фраструктурного развития «Нұрлы Жер» на 2020 – 2025 
годы.

В сфере торговли темпы прироста в среднем соста-
вят 0,5%, дальнейшее развитие розничной торговли в 
регионе будет осуществляться за счет реконструкции и 
модернизации торговых рынков на современный формат, 
открытием новых крупных супермаркетов и торгово-раз-
влекательных комплексов.

Прогноз показателей социальной сферы 
В 2026 году по сравнению с 2022 годом уровень общей 

безработицы снизится с 3,8% в до 35% в 2026 году.
Среднемесячная номинальная заработная плата бу-

дет иметь положительную динамику роста и к 2026 году 
достигнет 199 241 тенге.

5. Основные параметры местного 
бюджета на 2022-2024 годы

5.1 Прогноз бюджетных параметров на 2022-2024
С учетом предполагаемого развития экономики об-

ласти по базовому сценарию и прогнозируемых темпов 
развития отраслей экономики в 2022– 2024 годах прогно-
зируется рост доходов бюджета района (без учета транс-
фертов) с 2,4 млрд тенге в 2021 году (утв.бюджет) до 2,5 
млрд тенге в 2022 году.

Прогноз доходов государственного бюджета 
(без учета трансфертов), млн тенге

Название 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы (без учета трансфертов) 2549,7 2677,2 2811

Налоговые поступления 2493,6 2618,3 2749,2

Неналоговые поступления 4,1 4,3 4,5

Поступления от операций с 
капиталом

52 54,6 57,3

Прогноз доходов в бюджет района на 2022 – 2024 годы 
сформирован на основе комплексных программ соци-
ально-экономического развития республики и региона, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казах-
стан, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и дру-
гих обязательных платежах в бюджет» и других норма-
тивных правовых актов.

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечи-
ваться прогнозируемым увеличением налоговых поступ- 
лений, которые занимают порядка 98,6 % в бюджете об-
ласти.

Увеличение поступлений ожидается за счет изменения 
ставок в налоговом законодательстве, введение новых 
обьектов, создание дополнительных рабочих мест.

Так же взяты во внимание темп роста производства в 
промышленности и строительстве, стабильность разви-
тия селького хозяства, малого и среднего предпринима-
тельства.

5.2 Межбюджетные отношения
Основной целью политики межбюджетных отношений 

в среднесрочном периоде является обеспечение равных 
фискальных возможностей регионов в предоставлении 
населению бюджетных услуг. Межбюджетные отношения 
основываются на трансфертах общего характера (суб-

венции и изъятия) на трехлетний период.
При возникновении потерь в доходах либо дополни-

тельных расходов местных бюджетов, связанных с при-
нятием нормативно-правовых актов, потери местных 
исполнительных органов (далее – МИО) компенсиру-
ются из областного бюджета через выделение целевых 
текущих трансфертов.

Кроме того, в период действия трехлетних транс-
фертов общего характера МИО самостоятельно рас-
поряжаются сверхдоходами, поступающими в местный 
бюджет, для решения вопросов регионального уровня.

В рамках реализации Концепции развития местного 
самоуправления во всех 24 сельских округах внедрен 
четвертый уровень бюджета. 

5.3. Приоритеты расходов местного бюджета на 
2022 – 2024 годы

С учетом поставленных задач социально-экономичес-
кого развития области на среднесрочный период при-
оритетами расходов бюджета области на 2021 – 2023 
годы будут являться:

– выполнение социальных обязательств государства 
в полном объеме;

– обеспечение предоставления населению бюджет-
ных услуг в полном объеме;

– строительство и реконструкция объектов образо-
вания, здравоохранения, доступного жилья и инженер-
но-коммуникационной инфраструктуры;

– строительство объектов водоснабжения для обе-
спечения населения питьевой водой;

– развитие автомобильных дорог местного уровня;
–  поддержание занятости населения через стимули-

рование продуктивной занятости и развитие массового 
предпринимательства;

–  развитие АПК и поддержка МСБ.
5.4 Новые инициативы расходов, направлен-

ные на реализацию приоритетов социально-эконо-
мического развития

В целях обеспечения экономического роста основны-
ми приоритетами расходов проекта бюджета на 2022-
2024 годы являются:

- развитие аграрного сектора;
- развитие малого и среднего бизнеса в рамках Про-

граммы ДКБ-2025;
- развитие транспортной инфраструктуры путем 

дальнейшей реализации
Госпрограммы «Нұрлы жол» до 2025 года;
- с 2020 года в целях привлечения квалифицирован-

ных кадров в систему образования и повышения ста-
туса педагога реализуется поэтапное увеличение зара-
ботной платы учителям в два раза в течение четырех 
лет.

5.5 Основные приоритеты бюджетной инвестици-
онной политики на 2022-2024 годы

Основные приоритеты бюджетной инвестиционной 
политики 2022 – 2024 годы направлены на:

- До 2024 года поставлена задача обеспечить 20-ми-
нутную шаговую доступность поликлиник, 10 минутную-
к врачебным амбулаториям.

- повышение качества автомобильных дорог и уве-
личение доли дорог местного значения, находящихся 
в хорошем и удовлетворительном состоянии, с 81% до 
99% к 2024 году.

- укрепление института семьи, обеспечению их ма-
териальной стабильности, созданию возможностей для 
получения жилья. Обеспечение жильем 2985 семей со-
циально – уязвимых слоев населения и 5309 многодет-
ных семей. В области на получение квартир в очереди 
состоят 57 тыс. человек, также на получение земельных 
участков под ИЖС очередность составляет 161,2 тыс. 
человек.

- обеспечения населения качественной питьевой во-
дой и услугами водоотведения, продолжить и увеличить 
работы по использованию потенциала подземных вод 
в целях обеспечения населения доступа к питьевому 
водоснабжению, предотвратить случаи вспышек и за-
болеваний, связанных с водой, увеличить рост абонен-
тов потребителей, значительно улучшить технические и 
эксплуатационные показатели предприятия и системы 
водоснабжения и водоотведения.

- улучшение условий жизни и быта населения пу-
тем обеспечения их потребностей в газоснабжении, 
достижение уровня газификации в селах проекта до 
100%, создание новых рабочих мест при техническом 
обслуживании и эксплуатации газораспределительных 
систем из местных жителей, уменьшение выбросов, 
загрязняющих веществ - снижение показателя индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА) - до низкого (от 0 до 4), 
улучшение экологической ситуации в населенном пун-
кте. В результате, будет газифицировано 74 населенных 
пункта с населением 123 тыс. человек.
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Санаты Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеден теңгеге дейін

А-1-3-1 177390 313769

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен ке- 
йінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының атауы: «Алматы облысы білім басқармасының 
Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурс жарияланған лауазымның атауы:  "Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бо- 
йынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мектепке дейінгі шағын орталығы бар Сәкен Иманасов атындағы 
орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры (А-1-3-1);

Орналасқан жері, қызметінің қысқаша сипаттамасы, мемлекеттік білім беру ұйымының толық атауы: 
Алматы облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қаласы, Жалбы би көшесі №23А мекенжайында орналасқан  "Ал-

маты облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мектепке 
дейінгі шағын орталығы бар Сәкен Иманасов атындағы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Мектеп директорының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және 
басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе оты-
рып іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады. 
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа 

мерзімді жоспарларын бекітеді.
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді.
Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндет-

ті оқытумен қамтамасыз етеді. 
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын қалыптастырады және 

жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. 
Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптасты-

рады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. 
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеле-

нушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың 
туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкер-
лерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. 

Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрыл-
тайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдай жасайды. 

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) рәсімін ұйымдастырады.
Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің 

құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде жаза қолданады. 
Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық қызметкерлеріне жаза қолданады. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдармен), 

қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.
Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дайындау 

мен ұсынуды қамтамасыз етеді. 
Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті меңгерген. 
Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру ұйымдарында "Құн-

дылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде 
балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді. 

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында академиялық адал-
дық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады. 

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап береді.
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін 

білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:  тиісті бейін 
бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогика-
лық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі 
жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі 
бір жылдан кем емес;  педагогтің  бірінші  немесе  жоғары  біліктілік  санатының  немесе  педагог - сарапшының,   
педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогика-
лық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинет-
тер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының Жарғысы-
на және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мектептің қызметін басқарады. Педагогикалық кеңеспен бірге 
белгіленген тәртіппен оқу жұмыс жоспарларын, негізгі (вариативті, авторлық),   білім беру бағдарламаларын, 
ішкі тәртіп ережелерін әзірлеу мен бекітуді ұйымдастырады. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
білім беру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында  білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдай-
лар жасайды.  Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, 
"Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Рес- 
публикасындағы тіл туралы" Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқын-
дайтын нормативтік құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың жетістік-
терін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті қорғау- 
дың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер мен 
нормалардың орындалуын қадағалайды.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орналасуға конкурс туралы 
ХАБАРЛАМА

Конкурс өткізілетін күні мен орны: 2021 жыл, қараша айы, «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл 
ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: хабарландыру шыққан күннен бастап жеті (7 жұ-
мыс күні) жұмыс күні ішінде бос лауазымға орналасуға келесі мекенжай бойынша тапсырылу керек. «Алматы 
облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  
8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:   
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қа-

зақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықта-

ма;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін 

растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурстық орналастыру) бірқатар дәйекті кезеңдерден тұрады:
- конкурсқа орналастыру қатысушылардың біліктілігін бағалау;
- заңнаманы және педагогика, психология негіздерін білу үшін тестілеу (тестілеуден өткені туралы анықтама 

болған жағдайда талап етілмейді);
- кандидаттарды мемлекеттік білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесімен (бұдан әрі – қамқоршылық 

кеңес) келісу;
- кандидаттарды облыстың білім беруді басқару органдарымен келісу (республикалық маңызы бар қалалар-

ды, астананы қоспағанда);
- білім беруді басқару органының конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу.
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжай:  8( 72833) 3-54-73, 3-54-24, 

alakol_roo@mail.ru

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен ке- 
йінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының атауы: «Алматы облысы білім басқармасының 
Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурс жарияланған лауазымның атауы:  "Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бо- 
йынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызылащы орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар" коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры (А-1-3-1);

Орналасқан жері, қызметінің қысқаша сипаттамасы, мемлекеттік білім беру ұйымының толық атауы: 
Алматы облысы, Алакөл ауданы, Ж.Балапанов ауылы, С.Оразбеков көшесі №1 мекенжайында орналасқан  

"Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызыл- 
ащы орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Мектеп директорының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және 
басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе 
отырып іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады. 
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа 

мерзімді жоспарларын бекітеді.
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді.
Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға мін-

детті оқытумен қамтамасыз етеді. 
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын қалыптастырады және 

жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. 
Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптасты-

рады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. 
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеле-

нушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың 
туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкер-
лерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. 

Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрыл-
тайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдай жасайды. 

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) рәсімін ұйымдастырады.
Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің 

құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде жаза қолданады. 
Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық қызметкерлеріне жаза қолданады. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдармен), 

қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.
Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дайын-

дау мен ұсынуды қамтамасыз етеді. 
Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті меңгерген. 
Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру ұйымдарында "Құн-

дылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде 
балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді. 

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында академиялық 
адалдық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады. 

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап береді.
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін 

білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:  тиісті бейін 
бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогика-
лық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі 
жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі 
бір жылдан кем емес; педагогтің  бірінші  немесе  жоғары  біліктілік  санатының  немесе   педагог - сарапшының,   
педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогика-
лық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинет-
тер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының Жарғысы-
на және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мектептің қызметін басқарады. Педагогикалық кеңеспен бірге 
белгіленген тәртіппен оқу жұмыс жоспарларын, негізгі (вариативті, авторлық),   білім беру бағдарламаларын, 
ішкі тәртіп ережелерін әзірлеу мен бекітуді ұйымдастырады. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
білім беру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдай-
лар жасайды. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, 
"Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы" Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға мін-
детті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, ең-
бекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық 
ережелер мен нормалардың орындалуын қадағалайды.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

Санаты Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеден теңгеге дейін

А-1-3-1 177390 313769

Конкурс өткізілетін күні мен орны: 2021 жыл, қараша айы, «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл 
ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: хабарландыру шыққан күннен бастап жеті (7 жұ-
мыс күні) жұмыс күні ішінде бос лауазымға орналасуға келесі мекенжай бойынша тапсырылу керек. «Алматы 
облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  
8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:   
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қа-

зақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы 

анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өт-

кенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурстық орналастыру) бірқатар дәйекті кезеңдерден тұрады:
- конкурсқа орналастыру қатысушылардың біліктілігін бағалау;
- заңнаманы және педагогика, психология негіздерін білу үшін тестілеу (тестілеуден өткені туралы анықта-

ма болған жағдайда талап етілмейді);
- кандидаттарды мемлекеттік білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесімен (бұдан әрі – қамқоршылық 

кеңес) келісу;
- кандидаттарды облыстың білім беруді басқару органдарымен келісу (республикалық маңызы бар қалалар-

ды, астананы қоспағанда);
- білім беруді басқару органының конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу.
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжай: 8( 72833) 3-54-73, 3-54-

24, alakol_roo@mail.ru
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Санаты Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеден теңгеге дейін

А-1-3-1 177390 313769

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орналасуға конкурс туралы 
ХАБАРЛАМА

Санаты Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеден теңгеге дейін

А-1-3-1 177390 313769

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
басшыларын конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орнала-
суға конкурс жариялайды.

Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының атауы: «Алматы облысы білім 
басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  
8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурс жарияланған лауазымның атауы: «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл 
ауданы бойынша білім бөлімі»  мемлекеттік мекемесінің «Нұрлы-Шақ» бөбекжай-балабақшасы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны меңгерушісі (А-1-3-1);

Орналасқан жері, қызметінің қысқаша сипаттамасы, мемлекеттік білім беру ұйымының 
толық атауы: 

Алматы облысы, Алакөл ауданы, Жыланды ауылы, Қазанғапов көшесі №91А мекенжайында 
орналасқан  «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі»  мем-
лекеттік мекемесінің «Нұрлы-Шақ» бөбекжай-балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны. 

Балабақша меңгерушісінің лауазымдық міндеттер: нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
мектепке дейінгі оқыту және тәрбие ұйымның (бұдан әрі - МДҰ) қызметін басқарады. 

Педагогикалық кеңес жұмысын басқарады. 
Оқу жұмыс жоспарларын, қосымша мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеуді 

және бекітуді ұйымдастырады, ішкі тәртіп ережелерін бақылайды. 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес білім 

беру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында білім 
беру ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігі-
не қажетті жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеу және дамыту мәселелерінде балалар 
мен ата-аналарға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру, оның 
ішінде кедергісіз орта құру үшін арнайы жағдайлар жасайды.

Білім беру ұйымын басқару құрылымын анықтайды, қаржылық, шаруашылық, ғылыми, әдісте-
мелік және басқа да мәселелерді шешеді. 

Тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады, оларды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
етеді.

Қоғамдық педагогикалық ұйымдар мен әдістемелік бірлестіктердің қызметіне ықпал етеді. 
Тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау мен нығайту, тамақтандыру және балаларға дәрігер-

лік қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының мүлкі мен қаражатына заңнамада белгіленген 

тәртіппен иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардан түскен қаражат пен оның жұмсалуы туралы 
есеп береді. 

Оқу-материалдық базаны сақтау мен нығайтуды, есеп жүргізуді, санитарлық-гигиеналық 
тәртіптің, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді. 

Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-аналармен (оларды алмастырушылармен) өзара байланыс- 
ты жүзеге асырады. 

Педагог кадрларды және көмекші қызметшілерді іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді. 

Кадрлардың кәсіби шеберліктерін арттыруға жағдай жасайды. 
Белгіленген тәртіппен қызметкерлердің біліктілік санатын беру (растау) жүргізеді.
Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру 

процесінде барлық нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының қатысуымен енгізу.
Білім беру ұйымдарының туралы қажетті есепті дайындауды және ұсынуды жүзеге асырады. 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін білім беру ұйымының басшысы ла-

уазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:  жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл мектепке де- 
йінгі ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, 
педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік 
кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымы-
ның Жарғысына және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес балабақшаның қызметін басқарады. 
Педагогикалық кеңеспен бірге белгіленген тәртіппен оқу жұмыс жоспарларын, негізгі (вариативті, 
авторлық), қосымша мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларын, ішкі тәртіп ережелерін әзір-
леу мен бекітуді ұйымдастырады. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес білім беру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді, 
оқу-тәрбие процесі барысында білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің 
денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар жасайды.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

Конкурс өткізілетін күні мен орны: 2021 жыл, қараша айы, «Алматы облысы білім басқарма-
сының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 
3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: хабарландыру шыққан күннен 
бастап жеті (7 жұмыс күні) жұмыс күні ішінде бос лауазымға орналасуға келесі мекенжай бойынша 
тапсырылу керек. «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» 
ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:   
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орнынан 

өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған 

жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-

ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы 

туралы анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курс- 

тарынан өткенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурстық орналастыру) бірқатар дәйекті кезеңдерден тұрады:
- конкурсқа орналастыру қатысушылардың біліктілігін бағалау;
- заңнаманы және педагогика, психология негіздерін білу үшін тестілеу (тестілеуден өткені ту-

ралы анықтама болған жағдайда талап етілмейді);
- кандидаттарды мемлекеттік білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесімен (бұдан әрі – 

қамқоршылық кеңес) келісу;
- кандидаттарды облыстың білім беруді басқару органдарымен келісу (республикалық маңызы 

бар қалаларды, астананы қоспағанда);
- білім беруді басқару органының конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу.
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжай:  8( 72833) 3-54-73, 

3-54-24, alakol_roo@ mail.ru

Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен ке- 
йінгі және қосымша білім беру ұйымының басшысы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының атауы: «Алматы облысы білім басқармасының 
Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурс жарияланған лауазымның атауы:  «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бо- 
йынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Теректі орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры (А-1-3-1);

Орналасқан жері, қызметінің қысқаша сипаттамасы, мемлекеттік білім беру ұйымының толық атауы: 
Алматы облысы, Алакөл ауданы, Теректі ауылы, С.Нарымбай көшесі №1 мекенжайында орналасқан  «Ал-

маты облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі»  мемлекеттік мекемесінің «Теректі 
орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Мектеп директорының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және 
басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе 
отырып іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады. 
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа 

мерзімді жоспарларын бекітеді.
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді.
Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға мін-

детті оқытумен қамтамасыз етеді. 
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын қалыптастырады және 

жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.
Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. 
Білім беру құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін қалыптасты-

рады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. 
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеле-

нушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың 
туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы қызметкер-
лерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. 

Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрыл-
тайшылардың қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін 
арттыру үшін жағдай жасайды. 

Педагогтердің біліктілік санатын беру (растау) рәсімін ұйымдастырады.
Қызмет барысында айрықша көзге түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің 

құзыретіне қарай марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті шегінде жаза қолданады. 
Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да барлық қызметкерлеріне жаза қолданады. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (немесе оларды алмастырушы адамдармен), 

қорғаншылық кеңесімен жұмысты үйлестіреді.
Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті есеп құжаттарын дайын-

дау мен ұсынуды қамтамасыз етеді. 
Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті меңгерген. 
Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның ішінде менеджмент саласында. Білім беру ұйымдарында "Құн-

дылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде 
балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді. 

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педагогтер және тағы басқа қызметкерлер арасында академиялық 
адалдық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады. 

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап береді.
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін 

білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:  тиісті бейін 
бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогика-
лық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі 
жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі 
бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, пе-
дагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының Жарғысы-
на және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мектептің қызметін басқарады. Педагогикалық кеңеспен бірге 
белгіленген тәртіппен оқу жұмыс жоспарларын, негізгі (вариативті, авторлық),   білім беру бағдарламаларын, 
ішкі тәртіп ережелерін әзірлеу мен бекітуді ұйымдастырады. Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 
білім беру бағдарламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-тәрбие процесі барысында білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдай-
лар жасайды.  Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, 
"Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы" Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға мін-
детті білім беру стандартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, ең-
бекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық 
ережелер мен нормалардың орындалуын қадағалайды.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

Конкурс өткізілетін күні мен орны: 2021 жыл, қараша айы, «Алматы облысы білім басқармасының Алакөл 
ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: хабарландыру шыққан күннен бастап жеті 
(7 жұмыс күні) жұмыс күні ішінде бос лауазымға орналасуға келесі мекенжай  бойынша тапсырылу керек. «Ал-
маты облысы білім басқармасының Алакөл ауданы бойынша білім бөлімі» ММ, Үшарал қаласы, Жеңіс көшесі 
148,  8(72833) 3-54-73, 3-54-24.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:   
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қа-

зақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы 

анықтама;
11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өт-

кенін растайтын құжат;
14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурстық орналастыру) бірқатар дәйекті кезеңдерден тұрады:
- конкурсқа орналастыру қатысушылардың біліктілігін бағалау;
- заңнаманы және педагогика, психология негіздерін білу үшін тестілеу (тестілеуден өткені туралы анықта-

ма болған жағдайда талап етілмейді);
- кандидаттарды мемлекеттік білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесімен (бұдан әрі – қамқоршылық 

кеңес) келісу;
- кандидаттарды облыстың білім беруді басқару органдарымен келісу (республикалық маңызы бар қалалар-

ды, астананы қоспағанда);
- білім беруді басқару органының конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу.
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжай:  8( 72833) 3-54-73, 3-54-

24, alakol_roo@mail.ru
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Құжат жоғалту
2013 жылы аудандық  жер қатынастары    бөлімінен    Абдрахманова

Людмила Болатовнаның атына  берілген №1041617, кадастрлық нөмірі 
03-255-056-708 жерге жеке меншік құқығын беретін  акт жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Охрана окружающей среды и 
экологическое   развитие  выхо-
дят на первый план в Казахста-
не. Об этом в своем Послании  
к народу заявил  Глава государ-
ства К. Токаев.

По  его словам, сохранность 
природы зависит от отношения
граждан к ней  и Президент пред-
ложил   воспитывать   в  людях
с малых лет чувство ответствен-
ности за окружающую среду.

При поддержке управления 
внутренней политики Алматинской 
области  в  рамках проекта «Орга-
низация деятельности Консалтин-
гового Центра НПО Алматинской 
области» с 20 августа по 5 
сентября был организован кон- 
курс «Ярмарка социальных идей 

И будут яблони цвести
К.Бектемисова  представила  про-
ект «Алма бақ» и выиграла грант 
в размере 1 млн тенге. на посадку 
1000  культурных сортов яблонь. 

В связи с этим,  28 октября в 
честь 30-летия Независимости РК 
сотрудниками    районного   отдела
внутренней политики,  молодежного 
ресурсного центра и ОО «Алаколь 
Экосистема» была проведена 
экологическая акция  «Таза болса 
табиғат — аман болар адамзат», 
целью  которого   является   разви-
тие экологических знаний у подрас-
тающего поколения,  забота о приро-
де и воспитания  экологической 
культуры. 

В акции приняли участие  студен-
ты и преподаватели Алакольского 
г у м а н и т а р н о - т е х н и ч е с к о г о 
колледжа, а также КХ «Оразали- 
нов. Н». Всего в мероприятии было 
задействовано 70 человек. 

«Сегодня для нас особенный 
день, мы  выиграли этот грант. 
На 10 гектарах земли  посадили 
тысячу яблонь пяти сортов – «Аме-
риканка»,  «Лимонка»,   «Пеструш-
ка», «Зайлиский апорт» и «Golden 
fresh». Отрадно, что  молодежь 
стала активнее и понимает, что 
к природе нужно относиться 
бережно.  Думаю, в этом и 
заключается главная цель нашего 
мероприятия. Посадите любое 
дерево у себя во дворе и вы  уже 
внесете свою лепту в охрану 
окружающей среды", - отметила 
Кульяра Жумжумановна.

Организаторы мероприятия уве-
рены, что посаженные ими деревья 
со временем разрастутся, дадут 
плоды, а их красотой и величием 
будут наслаждаться окружающие. 

  А.ЖАНАТОВА.

23.12.2021 жылы   Алматы  облы-
сы Алакөл ауданы Достық стансасы, 
ДС ғимаратында  (жоспарлау 
бөлмесі) сағат 15.00-де «Достық 
стансасында «ЕВРОТРАНСГРУПП» 
ЖШС теміржол жолдарының 
құрылысы» жобасы бойынша ашық 
жиналыс форматында қоғамдық 
тыңдау өтеді. 

Карантин ұзартылған жағдайда, 
бұл қоғамдық тыңдау онлайн 
режимінде ZOOM платформасында 
бейнеконференция  байланысы  ар-
қылы өтеді.

Шақыру сілтемесі: 
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /

j/72584212826?pwd=MnVvSGVLQV-
Vtc2p6NHRmRGFLcGRiQT09

Жеке конференция нөмірі: 725 
8421 2826

Кіру коды: ch1ZmD
Тапсырыс беруші: 
«ЕВРОТРАНС ГРУПП» ЖШС,  

БИН 061040013592, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед 
Қонаев   көшесі, 23үй, Тел.: +7- 701 -
194 48-17.

Әзірлеушілер: «GeoTrak» ЖШС,

23.12.2021 года  по адресу Алма-
тинская обл., Алакольский р-н, 
станция Достык, здание ДС 
(планерочное помещение) в 15:00 
часов проводятся общественные 
слушания в формате открытого 
собрания  по  проекту:  «Строитель-
ство железнодорожных путей 
на станции Достык ТОО 
«ЕВРОТРАНСГРУПП»»

     В случае продления карантина 
данные общественные слушания 
будут проводиться в режиме онлайн 
посредством видеоконференц - 
связи на платформе ZOOM;

Ссылка приглашения: 
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /

j/72584212826?pwd=MnVvSGVL-
QVVtc2p6NHRmRGFLcGRiQT09 
Идентификатор персональной 
конференции:  725 8421 2826

Код доступа: ch1ZmD
Заказчик: ТОО "ЕВРОТРАНС- 

ГРУПП", БИН 061040013592, г. Нур-
Султан,  район  Есиль, ул. Дінмұха-
меда Қонаева, дом 23, тел.: +7 701 

Қоғамдық тыңдау
Алматы қаласы, Масаншы көшесі 
76 үй, тел: 8 (727) 278-43-71, 
«Орда Проект Консалтинг» ЖШС, 
Қызылорда қ. Жахаева 66/3, тел: 
8- 777- 783 - 03 - 86.

Бірыңғай экологиялық порталға 
және жергілікті атқарушы органның 
ресми   интернет-ресурсына  сілте-
ме: https://ecoportal.kz/ және 
ЖАО веб-сайты https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhety-
su-tabigat?lang=ru

Жоспарланған шаралар туралы 
қосымша  ақпарат  алу  үшін  элект-
рондық пошта мекенжайы мен 
телефон нөмірі: geotrack@mail.ru, 
8-777-783-03-86. 

Жергілікті атқарушы органның 
электрондық  поштасы  мен  
мекенжайы: Алматы  облысының  
Табиғи ресурстар және  табиғатты  
пайдалануды реттеу басқармасы, 
329267eco@mail.ru,  Талдықорган 
қаласы, Кабанбай батыр  көшесі 
№ 26 үй, тел: +7 (7282) 32-93-83.

К сведению населения
194 4817.

Разработчики:   ТОО «GeoTrak»,
г.Алматы,   ул.Масанчи, 76, Тел.: 8
(727) 278-43-71, ТОО «ОрдаПроект
Консалтинг», г. Кызылорда, ул. 
Жахаева, 66/3, тел.: 87777830386

Ссылка  на  единый  экологичес-
кий портал и официальный  интер-
нет-ресурс местного исполнитель- 
ного органа: https://ecoportal.
kz/ и сайт МИО https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhety-
su-tabigat?lang=ru

Электронный адрес и номер 
телефона по которым можно 
получить дополнительную  инфор-
мацию о намечаемой деятельнос-
ти:  geotrack@mail.ru, 87777830386

Электронный адрес и почтовый 
адрес местного исполнительного 
органа: управление природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования  Алматинской  облас-
ти: 329267eco@mail.ru, город  Тал-
дыкорган, улица Кабанбай батыра, 
№ 26, тел.: +7 (7282) 32-93-83.

2021 жылдың 20 қазан мен 19 қа-
раша  аралығында Көліктегі ПД 
Достық стансасындағы  ЖПб  қызмет
көрсету  учаскесінде  республикалық
«Броконьер»   жедел-профилактика-
лық іс-шарасы өткізілуде. Іс- шараның 
басты мақсаты - табиғатты қорғау 
заңнамасын бұзушылықтарын, био- 
логиялық ресурстар обьектілері 
мен өнімдерінің заңсыз айналымын 
анықтау  және жолын кесу, экология-
лық қылмыстарды ашу және заңсыз 
аңшылықтың алдын  алу.

Республикалық «Броконьер» 
ЖПІШ кезінде Достық стансасы ЖПБ 
қызмет көрсету аумағында  №6 - 941 
Достық – Ақтоғай,  № 6942 Ақтоғай –
Достық, №121-122 Нұр-Сұлтан – 
Семей,  № 21-22 Қызылорда - Семей, 
№351-352 Өскемен – Алматы, №137-
138 Алматы - Достық қатынайтын 
жолаушылар  пойыздарында   күнде-
лікті рейдтік іс-шаралар жүргізіліп,  
жұмыс  жалғасуда.

 А.ИГИБАЕВ,
Достық ст.ЖПБ ӘПб АжҚҚАБт 

инспекторы, полиция капитаны.

Жедел профилактикалық
 іс шарасы өткізілуде

и проектов - 2021».
Целью  конкурса является  раз-

витие гражданского общества, 
привлечение потенциала его 
институтов к решению актуальных 
социальных  и  общественно  зна-
чимых задач, поддержка граждан-
ских инициатив для дальнейшего 
start up финансирования. 

Для участия в данном меропри-
ятии  было подано более 50 
заявок. Победители конкурса - 
ТОР-10 проектов определены 
решением конкурсной комиссии 
и награждаются сертификатами с 
выделением грантового финанси-
рования  для  поддержки и реали-
зации  социальных   проектов. По
итогам ярмарки признаны победи-
телями 10 лучших проектов и 
идей НПО области.

По  итогам  конкурса руководи-
тель ОО «Экосистема Алаколь» 

Уважаемый  Василий Ивано-
вич Воробьев, поздравляем 
вас с  двойным праздником - 
днем рождения и достижением 
пенсионного возраста.

К этому событию вы подошли
с  богатейшим   профессиональ-
ным  и  жизненным  опытом. Бу-
дучи одним   из выходцев редак-
ции районной газеты «Алакөл», 
человеком,  посвятившим себя 
самой интересной профессии 
на земле – журналистике,   
имеете  неисчерпаемый  талант  
в эпистолярном жанре.

В далеком 1979 году  начина-
ли  с самых низов нелегкого 
журналистского пути -  младшим 
литсотрудником газеты  «Жаңа өмір» - «Новая жизнь». Прошли в 
районке всю служебную иерархию и сегодня трудитесь  собственным  
корреспондентом областной газеты «Огни Алатау». Благодаря 
многолетнему труду, неуемности,  энергии и, безусловно, особому  
писательскому дару  вас  знают не только в районах и области, но  и 
по всей республике.     

Дорогой коллега,  являясь профессионалом высокого класса, 
эрудированным и ярким человеком, из под вашего пера продолжают  
рождаться  интересные  актуальные «живые»  и достоверные   
статьи.  Можно уверенно говорить, что  каждый материал подкреплен 
неопровержимыми фактами  и затрагивает важнейшие проблемы 
нашего общества.  

42 года неустанной работы  на журналистском поприще – 
колоссальный срок за который вы достигли значимых высот. Стали 
членом Союза журналистов Республики Казахстан,  Отличником 
информационной сферы.  И  достигнутые 63 года  замечательный 
повод, чтобы пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, 
неисчерпаемого энтузиазма и семейного благополучия вам и вашей 
семье. 

В день рожденья журналисту
Пожелаем счастья море,
Пусть работа будет в радость,
И не будет в жизни горя,
Пусть статьи и материалы
Только во время сдаются,
Вдохновенье не уходит,
И успехи остаются!

С уважением коллектив районной газеты «Алакөл».

У нотариуса нотариального 
округа Алматинской области - Куа-
нышевой Назгуль Куанышевны в 
производстве находится наслед- 
ственное дело в отношении 
Куниевского Михаила Федоровича, 
21.01.1954 года рождения, 
умершего 13 апреля 2012 года, 
проживавшего на ст. Бесколь, 
Кунаева,  дом 14, кв.1, Алакольского 
района, Алматинской области. В 
связи с чем, прошу   обратиться 
его наследников по адресу: город 
Ушарал, ул. Кабанбай батыра, 
дом 112 «А», Алакольский район, 
Алматинская область,  рабочий 
телефон:   8 -728- 33-22875,    моб. 
8 701 54 455 74.

Объявление


