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Бородулиха ауданының әкімі Г.Акуловтың тұрғындар алдында 
есеп беру баяндамасынан тезистер

Құрметті бородулихалықтар!
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің 

«Жергілікті атқарушы органдар басшыларының халық ал-
дында есеп беру кездесулерін өткізу туралы» Жарлығын 
іске асыру мақсатында міне оныншы жыл қатарынан әрбір 
ауылдық және кенттік округте кездесулер өтуде. Бұл біздің 
қоғамымыздағы демократиялық жаңарулардың одан әрі 
өрістеуіне, мемлекетте, облыста, ауданда өткізіліп жатқан 
әлеуметтік-экономикалық және саяси реформалар туралы 
адамдардың хабарлар болу деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.

2014 жылдың 11 қарашасында «Нұр Отан» партиясы саяси 
кеңесінің кеңейтілген отырысында жарияланған Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтің Қазақстан халқына кезекті 
Жолдауы, ол ұсынған «НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БА-
СТАР ЖОЛ» атты жаңа экономикалық бағдарлама өткен 
жылдың негізгі оқиғасы болып табылады.

Жаңа келген жылда ауданда өткізілетін барлық жұмыс 
ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Жолдауда 
алдымазға қойған міндеттерді орындауға бағытталатын болады. 
Біздің негізгі мақсатымыз – экономиканы дамыту үшін жаңа 
мүмкіндіктер жасау. Ауданның барлық қызмет саласында 
көрсеткіштердің, соның ішінде ең бірінші экономикалық 
көрсеткіштердің тұрақты түрде өсуі байқалады.

Бюджеттік қаржыны игеру.
2014 жылы аудан бюджетіне барлығы 3403,0 млн. теңге 

табыс түсті, жоспар 3398,9 млн. теңге, яғни 100,1 % орын-
далды. Субвенция мен нысаналы трансферттер 2482,6 млн. 
теңгені құрайды.

Ауданның өзіндік шығыны бойынша бюджеті 100,3 % орын-
далды, жоспар – 852,4 млн. теңге, нақты түскені – 855,3 млн. 
теңге, бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 
72,4 млн. теңгеге артық.

2014 жылы ауданның шығындар жөніндегі бюджеті 100 
% орындалды.

Экономика және өнеркәсіп.
Өнеркәсіп өнімін (жұмысын, қызметін) өндіру көлемі 2014 

жылдың қаңтар-желтоқсан айлары ішіндегі бағамен алғанда 
29 062,0 млн. теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес 
мерзіммен салыстырғанда 109,3 %. Жеке көлем индексі – 
107,0 %, соның ішінде:

- тау-кен барлау өнеркәсібі және карьерлерді игеру – 23 
293,6 млн. теңге (ЖКИ – 104,1 %).

Қайта өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2014 жылы 5 318,1 млн. 
теңгені құрады (ЖКИ – 135,9 %), соның ішінде азық-түлік 
өндіру – 2 945,4 млн. теңге (ЖКИ – 101,6 %).

Өнеркәсіп әлеуетінің жалпы көлеміндегі қайта өңдеу 
өнеркәсібінің үлесі 18,3 % құрады.

Ауылшаруашылығы.
Ауданның ауылшаруашылығы бағытындағы жерлері 

451710 гектарды құрайды. Агроөнеркәсіптік кешен 488 
ауылшаруашылық құрылымын біріктіреді. 2014 жылы 37 
шаруа қожалығының 33,5 мың гектар алаңында 20 қарапайым 
серіктестік құрылды. 5 ЖШС қайта құрылған ЖШС-ларға 
10695 гектар алаңы бар 11 шаруа қожалығы енді.

2014 жылдың басынан бастап ауылшаруашылық құрылымдары 
агротехникалық іс-шаралар өткізді. 125 мың гектар алаңда 
қар тоқтату жүргізілді. 1576 дана ауылшаруашылық техни-
касы әзірленді.

Шаруашылықтар 856 тонна (2013 жылмен салыстырғанда 
115%) минералды тыңайтқыш сатып алып, 11 мың 989 гек-
тар алаңға септі. 70 мың тонна органикалық тыңайтқыш 
салынды. Бұл 2013 жылғы деңгейдің 175% құрады. 2014 
жылы шаруашылықтар 475 тонна элиталы тұқым сатып алды.

Ауданда 4 тұқым шаруашылығы бар. Олар 1275,3 тонна 1 
және 2 репродукциялы тұқым сатты. Тұқыммен қамтамасыз 
етілу 100 % құрады. Тұқымдардың сапасы соған сәйкес 
сертификаттармен куәландырылды.

Тұқым (1 және 2 репродукциялы) сату үшін 2015 жылы тұқым 
шаруашылықтары 758 тонна элиталы тұқым сатып алды. 
2014 жылы ұрықтандырудың 3 тәлімбағы ұйымдастырылды. 
2015 жылы егу үшін 5258 тонна 1 репродукциялы тұқым 
жиналды.

2014 жылы ауылшаруашылық дәнді-дақылдарының егіс 
алқабы 305,6 мың гектарды құрады. «Исток-2» шаруа қожалығы 
(В.Лубинский) басым бағыттағы дәнді-дақылдар екті: рап-
са – 1000 гектар алаңда, бұршақ – 200 гектар алаңда және 
алғашқы рет 140 гектар күздік рапса егілді.

Өткен жылы ылғал сақтағыш технология бойынша егіс 
алқабы 120 мың гектарға жеткізілді. Нөлдік техноло-
гия қолданылған егіс алқабы – 6 мың гектар. Гербицид-
пен өңделген жердің жалпы ауданы 82 мың 195 гектарды 

құрады. Астық және астық-бұршақ тұқымдастар бойынша 
жиын-терін науқаны өте қысқа мерзімде жүргізілді. Аудан 
бойынша астық және астық-бұршақ дәнді-дақылдарының 
орташа шығымдылығы гектарына 14,5 центнерді құрады. 
Қүнбағыстың орташа шығымдылығы гектарына 7 центнер, 
рапса – гектарына 10 центнер.

2015 жылы 4280 гектар алқапқа күздік дәнді-дақылдар 
себілді. 130 мың гектар алаңда сүдігер отырғызылды.

2015 жылы минералды тыңайтқыштар салудың көлемін 
арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Шаруашылықтар 
2450 тонна тыңайтқыш сатып алуға өтінім беріп отыр. Бұл 
2014 жылғы деңгеймен салыстырғанда 280 % құрайды. Жыл 
сайын мемлекет ауылшаруашылық тауарын өндірушілерге 
субсидиялау түрінде қолдау көрсетуде.

Ауданда ауылшаруашылық техникасын жаңарту бойынша 
жұмыстар жалғастырылуда. Соңғы 4 жылда және өткен жылдың 
11 айы ішінде шаруашылықтар жалпы сомасы 5 млрд. 869 
млн. 854 мың теңгені құрайтын 848 дана ауылшаруашылық 
техникасын сатып алды. Ауданда сепкіштері бар 22 егу кешені 
жұмыс істейді. 

Бүгінгі күні машина-трактор паркін жаңалау 45 % құрап 
отыр. Ауылшаруашылық құрылымдары өз қаражаттарына 
2014 жылы жалпы сомасы 399 млн. 925 мың теңгені құрайтын 
астық сақтауға арналған 46 қойма салды.

Көктемгі егіс және жиын-терін жұмыстарын өткізу үшін 
ауданға 12 мың 200 тонна дизель жанармайы бөлінді. 2015 
жылы жиналып алынатын 19 мың 700 тонна тұқым себілді 
немесе қажеттілік 100 % орындалды. Соның ішінде 1 және 
2 репродукциялы 5180 тонна тұқым отырғызылды.

Малшаруашылығы.
Ауданда 8 асыл тұқымды шаруашылық бар: сүтті бағыттағы 

асыл тұқымды ірі қара өсіру бойынша; етті бағыттағы және 
Карпаттық парода араларын өсіру бойынша.

«Е.Зәйтенов» ШҚ 240 басқа арналған жалпы сомасы 303 
млн. теңгені құрайтын өздігінен сауу жобасын іске қосты. Бұл 
сүт алуды 4,5 – 5 литрге арттыруға, сондай-ақ ирригациялық 
айналмалы қозғалмалы құрылғыларды қолдану арқылы 
азықтандыру базасын нығайтуға мүмкіндік береді. «Новая 
Заря» ШҚ» ЖШС-да 400 басқа арналған өздігінен сауу жо-
басын іске қосу жоспарлануда.

Ауданда еттің экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» бағдарламасы 
бойынша 2012 – 2014 жылдар аралығында жалпы сомасы 470 
млн. теңге болатын 174 несие беріліп, оған 1330 бас мүйізді 
ірі қара, 788 бас ұсақ мал, 109 жылқы, 780 ара, 75 шошқа 
сатылып алынды. 255 жұмыс орны құрылды. 2014 жылы 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 15 млн. 
760 мың теңгені құрайтын 70 бас мүйізді ірі қара алынды.

Ауданда шағын бизнестің 86 заңды кәсіпорны тіркелген, 
соның ішінде 52 кәсіпорын жұмыс істеп отыр, ал соның 45-і 
белсенді жұмыс жасауда.

2014 жылы 3 кәсіпорын іске қосылды: «Шелдібаетар» ЖШС, 
«ТрансЭксСервис» ЖШС, «Агроимпульс+» ЖШС.

Жұмыс істеп отырған кәсіпкерлік субъектілері санының 
өсімі 5,8 % құрады (2014 жылы – 1390 субъекті, 2013 жылы 
– 1314 субъекті). Салықтық түсімдердің сомасы 1489,5 млн. 
теңгені құрады немесе 98,2 % (2013 жылы – 1516,6 млн. теңге).

2014 жылы шағын кәсіпкерліктің 13 объектісі іске қосылды. 
Өңірдің өнеркәсібін тау-кен барлау және қайта өңдеу сияқты 
екі сала жүзеге асырады.

Полиметалдық кенді өндірумен және қайта өңдеумен ай-
налысатын «Востокцветмет» ЖШС кәсіпорны ауданның кен 
барлау өнеркәсібі болып табылады.

Аудан аумағында мыс, мырыш, сондай-ақ цинктік қоспадағы 
мыс өндіріледі.

Жеке сатылымдағы тауар айналысының көлемі 7028,7млн. 
теңгені құрады немесе өткен жылмен салыстырғанда 105,4 %. 
Соның ішінде базарлар және жеке тұлғалар – 6956,0 млн. теңге.

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында 2014 жылы 
шаруа қожалықтары басшыларымен және аудан кәсіпкерлерімен 
119,1 млн теңге сомасындағы 148 әлеуметтік жобаны іске 
асыру жөнінде 148 меморандум жасалды.

Негізгі капиталға арналған инвестиция көлемі 2014 жылы 
6 467,8 млн. теңгені құрады (ЖКИ – 113,9%).

Құрылыс.
2014 жылы Бородулиха ауылының Ф.Середин көшесіндегі 

5 қабатты 40-үйде қалпына келтіру жұмыстары басталды. 
Үйді қалпына келтіру бойынша жалпы сметалық құн 228,99 
млн. теңгені құрады және инженерлік желі салудың құны – 
73,43 млн. теңге. Облыстық бюджеттен 2014 жылға арналып 

84 млн. теңге бөлінді, соның ішінде 54 млн. теңге – тұрғын 
үйді қалпына келтіруге, 30 млн. теңге инженерлік желі салуға. 
Бүгінгі күні бес қабатты үйді қалпына келтіру жұмыстары 
жалғасуда. Облыстық бюджеттен 2015 жылға арналып 206 
млн. теңге бөлінді. Объектіні 2015 жылдың қыркүйегінде 
тапсыру жоспарланған.

Новопокровка ауылында жасанды жамылғысы бар шағын 
футбол алаңын салу бойынша жұмыстар аяқталды. Объектінің 
сметалық құны 14 млн. теңге. Тұрғындарды тұрақты түрде 
қажетті көлемдегі және сапалы кепілдік берілетін ауыз сумен 
қамтамасыз ету мақсатында ауданда 2011 – 2020 жылдарға 
арналған «Ақ бұлақ» бағдарламасы жүзеге асырылуда.

Аталған бағдарламаның аясында Дмитриевка ауылындағы 
су құбырлары және Бородулиха ауылындағы су құбырларын 
қайта құрудың екінші кезегі бойынша жұмыстар аяқталды. 
Жеке тұрғын үй құрылысы бойынша 2014 жылы жалпы ауданы 
1786 шаршы метр болатын 12 тұрғын үй пайдалануға берілді. 
Бұл өткен жылдың деңгейінен 102 % жоғары.

Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылықты, жолаушылар 
көлігін және автомобиль жолдарын дамыту.

Өткен жылы Жаңа Шүлбі ауылында жалпы сомасы 3125 
мың теңге 25 көше шамы, Боровлянка ауылында 625 мың 
теңгеге 6 шам, Пол-Лог ауылында 1250 мың теңгеге 10 шам, 
Сосновка ауылында 1250 мың теңгеге 10 шам, Бородулиха 
ауылында 13195 мың теңгеге 5 шам және 65 қуат үнемдегіш 
жарықты-диодты шам орнатылды.

Бородулиха ауылының Мир тұйық көшесін абаттандыру 
бойынша 11768 мың теңгеге жұмыстар атқарылды.

2014 жылы Байтанат ауылында 3150 мың теңге сомасына 
суды тазалау құралы орнатылды. Михайличенково ауылындағы 
су құбырына 4953 мың теңгеге, 2-ші Пятилетка ауылындағы 
су құбырына 29478 мың теңгеге, Песчанка ауылында – 34567 
мың теңгеге, Новопокровка ауылында – 64472 мың теңгеге 
ағымды жөндеулер жасалды.

2014 жылы әлеуметтік қорғау бөлімі мен мәдениет үйінде 10165 
мың теңгеге «НР-18» жылыту қазандықтары қуат үнемдегіш 
«КСВР-04,03» қазандықтарына ауыстырылды. 

Аудандық әкімдіктің «Бородулиха ауданының аудандық 
маңызы бар жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарының 
тізбесін бекіту туралы» қаулысы бойынша аудандық маңызы 
бар автомобиль жолдары елді мекендерге кіре беріс жолдарды 
қосқанда 60 шақырымға ұзарып, 330 шақырымды құрады. 

2014 жылы аудан аумағында жол құрылысы жұмыстары 
жүргізілген жоқ.

Аудандық маңызы бар жолдарды ұстау үшін аудандық бюд-
жеттен 138 млн. 783 мың теңге бөлінді. Аудандық маңызы 
бар автомобиль жолдарын қыс кезінде ұстауға арналған 
қаржылар аталған жолдар орналасқан 13 ауылдық округке 
бөлініп берілді.Жолдарды ұстау бойынша жұмыстар барысында 
жалпы ауданы 18037 шаршы метр болатын 97 шақырымдық 
қара жамылғылы жолға шұңқырларын бітеу және жалпы 
ауданы 10620 шаршы метр болатын гравий жамылғылы 154 
шақырымдық жолға қосымша материалдар жеткізіле отырып 
автогрейдермен тегістеу жұмыстары жүргізілді .

Ұзақтығы 258 шақырымдық облыстық маңызы бар бес 
атожолға қызмет көрсетуді «ОблШығысЖол» КМК № 9 ПДУ 
жүзеге асырады. 2014 жылы «ОблШығысЖол» КМК № 9 ПДУ 
жалпы ауданы 35578 шаршы метр жолға шұңқырларды жабу 
жұмыстарын жүргізді. «Дмитриевка – Шемонаиха» жолының 
72 шақырымының шұңқырлары жабылды, 14316 шаршы 
метр асфальт төселді. «Бородулиха – Жезкент» жолының 37 
шақырымына 19236 шаршы метр асфальт төселді, «Шуль-
бинск – Жаңа Шүлбі» жолының 32 шақырымына 2026 шаршы 
метр асфальт төселді. 

«Воскресеновка – Петропавловка – Байтанат – РФ ше-
карасы» жолына күрделі жөндеу жасау жалғасуда. 2014 
жылы республикалық бюджеттен 500 млн. теңге бөлініп, 
10 шақырым жол жөнделді.

«Бородулиха - Жезкент» жолының 27 – 41 шақырымдарына 
күрделі жөндеу жасауға арналған жобалы-сметалық құжаттама 
дайындау үшін облыстық басқармадан қаржы бөлінді. 
Республикалық маңызы бар «Семей – РФ шекарасы» автожолы 
учаскесін көктемгі, жазғы, күзгі мерзімдерде ұстау үшін 38 
млн. теңге мөлшерінде қаржы бөлінді. № 25 ЖПБ 5120 шаршы 
метрлік ауданның шұңқырларын жөндеді, жолдың бүкіл өн 
бойындағы шеткі жиегін жоспарлау жүргізді. Жолдың 71 – 
103 шақырымдары аралығындағы учаскенің 32 шақырымына 
260 млн. теңгенің орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
Мердігер – Қарағанды қаласының «Салан-2006» ЖШС.

 (жалғасы 2-ші бетте)
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Билік және қоғам
БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ 2015 ЖЫЛҒА 

АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР
Бородулиха ауданының әкімі Г.Акуловтың тұрғындар алдында 

есеп беру баяндамасынан тезистер
(Басы 1-ші бетте)
Аудандық маңызы бар жолдарды ұстау үшін 2015 жылға ар-

налып 48 млн. 060 мың теңге бөлінді, соның ішінде 23 млн. 614 
мың теңге қысқы және 244 млн. 46 мың теңге жазғы күтімге 
арналған.

Білім беру.
«Балапан» бағдарламасы жүзеге асырылған төрт жылдың ішінде 

мектепке дейінгі ұйымдар желісі 10 бірлікке артты. Бұл мектепке 
дейінгі тәрбиемен тағы 350 баланы қамтуға мүмкіндік берді.

Ауданның 34 мектебінде балалар екі сағатқа келетін шағын 
орталықтардың қысқа мерзімді топтары жұмыс істеп, 2022 бала 
қамтылып отыр. Бородулиха ауданында балалар мектепке дейінгі 
тәрбиемен 100 % қамтылған.

Жыл сайын мектептердің материалды-техникалық базасы 
нығайтылады. 2014 жыл ішінде 2 химия кабинеті: М.Әуезов атындағы 
ОМ-ға, Краснояр ОМ-ға, Буркотово ОМ-ға 1 мультимедиялық 
кабинет, Зубаир ОМ-ға 1 биология кабинеті, Абай атындағы 
НОМ-ға 1 физика кабинеті, Ивановка ОМ-ға 1 информатика 
кабинеті сатылып алынды.

ҰБТ қорытындысы бойынша орташа балл жылдан-жылға 
жоғарылап келеді: 2014 жылы орташа балл – 79,3 балл; 2013 
жылы – 73,4 балл; 2012 жылы 71 балл (үш жыл ішінде 8,3 
баллға көтерілді).

Ауданның 3 мектебінің (Комаров атындағы ОМ, Н.Островский 
атындағы ОМ, Бородулиха қазақ ОМ) оқу үрдісіне «елёнинг» 
электронды оқыту жүйесі ендірілді.

2014 жылдың 1 шілдесінен бастап «Уба-Форпост ОМ» КММ 
базасында 70 орындық жазғы сауықтыру лагері ашылды. Онда 
жағдайы төмен отбасылардан шыққан 300 бала демалып, 
денсаулықтарын түзеді.

4746 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы оқу қорының 
қаражатына 1145 бала тамақтандырылып отыр.

Денсаулық сақтау мемлекеттік саясаттың басым бағыты бо-
лып қалып отыр.

Тегін дәрігерлік көмектің кепілдендірілген көлемінің тізбесін 
орындау үшін 2014 жылға арналып бекітілген бюджет 680 млн. 
157 мың 927 теңгені құрады.

Ағымдағы уақыт ішінде 68 дәрігер жұмыс істейді. Аудан 
бойынша дәрігер кадрлармен қамтамасыз етілу 83,3 %, орта 
медицина қызметкерлерімен – 85,0 % құрайды.

2012 жылдан бастап Шығыс Қазақстан облысының жалғыз 
ауданында эндовидеохирургиялық кешен жұмыс істейді. Соның 
көмегімен 2014 жылы 250-ден астам операция жасалды.

2014 жылдан бастап жаңа жүйе енгізілді. Аурулар АЕК (амбулаторлық-
емханалық көмек) порталы арқылы консультацияға жіберіледі. 
2014 жыл ішінде 2180 адам осы жүйемен өтті. Дәрігерлік көмекті 
халыққа жақындату үшін ауданның ауылдарында жылжымалы 
флюрограф жұмыс істейді. Бұл бойынша жыл сайын 3500-ден 
астам адам тексеріледі.

2014 жылы аудандық орталық ауруханада маммография кабинеті 
ашылды. Тұрғындардың дикретивтік тобына тексеру жүргізілді.

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау.
Жұмыссыз тұрғындарды жұмысқа орналастыру үшін аудан-

да әлеуметтік қорғау шаралары қабылданады. Олар: ақылы 
қоғамдық жұмыстарға жіберу, жастар іс-тәжерибесінен өткізу, 
әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, кәсіби 
дайындау және қайта даярлау, біліктілігін көтеру. Аумақты да-
мыту бағдарламасы бойынша 916 адам аталған іс-шаралармен 
қамтылды. Бұл бағыттарда 25 млн. 768 мың теңге бөлінді. 

Жыл басынан бері Аумақты дамыту бағдарламасы бойынша 
535 адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде 26 мүмкіндігі 
шектеулі тұлға бар. 2014 жылдың ішінде 419 жаңа жұмыс орын-
дары құрылды.

Жағдайы төмен азаматтар санын азайту үшін шаруа қожалықтарының 
көмегімен 12 округте көкөніс және құс өсіру бригадалары 
құрылып, 62 адам жұмысқа тартылды. Жағдайы төмен аза-
маттарды қолдаудың өңірлік қорынан Бородулиха ауданына 
жалпы сомасы 1100 мың теңге шағын несие бөлініп, 10 адам 
сол бойынша қосалқы шаруашылықты дамыту және жеке ісін 
ашу үшін несие алды. Несие алғандар ішінде бір мүмкіндігі 
шектеулі адам бар. Әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру 
үшін 2014 жылы 90 млн. теңгеден астам қаржы бөлінді.

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау бойынша қабылданған шара-
лар нәтижесінде 2013 жылмен салыстырғанда аудан бойынша 
жағдайы төмен азаматтар саны 9 % төмендеп, 980 адамды құрады.

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатындар саны 2013 
жылмен салыстырғанда 3,8 % азайды. Атаулы әлеуметтік көмек 
алатындардың ішіндегі еңбекке қабілетті адамдар үлесі 17 % 
құрады. 18 жасқа дейінгі балаларына жәрдемақы алатындар 
саны 2013 жылмен салыстырғанда 18 % төмендеді.

2014 жылдан бастап «Өрлеу» пилоттық жобасы басталды. 25 
отбасының 91 мүшесіне кесімді ақшалай көмек тағайындалды.

«Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ-де 2014 

жылы қызмет алатындар саны 26 адамға өсті. Бородулиха, Жаңа 
Шүлбі ауылдарында, Жезкент кентінде мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларды оқытатын кабинеттер жұмыс істеуде. 2015 жылы 
Новопокровка, Ивановка ауылдарында осындай кабинеттер ашу 
жоспарлануда. Осы бағыттарға жергілікті бюджеттен арнайы 
құрал жабдық алу үшін 3 млн. теңге бөлінді.

Ішкі саясат мәселелері.
Ұлтты тұрақты дамытуға, қоғамды шоғырландыруға бағытталған 

ішкі саяси үрдістерді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстардың 
тиімділігі үшін идеологиялық жұмыстардың түрлі нысандары 
қолданылады. Бірінші кезекте ол азаматтық қоғамдастық инсти-
туттарымен бірлесіп жұмыс істеуге бағытталған. Бұған «Нұр 
Отан» ХДП аудандық филиалы, 21 діни ұйым, 9 этномәдени 
бірлестік, 2 қазақ мәдени бірлестігі, 3 МЕҰ, жастар және кәсіподақ 
ұйымдары кіреді.

Аға буын – ардагерлер кеңесі мен ақсақалдар кеңесінің 
жұмысын атап өту қажет. Олар жастарға патриоттық тәрбие 
беруде, зейнеткерлердің мәселелерін шешуде үлкен рөл атқарады.

2014 жыл бойы ауданда 900-ден астам іс-шара өткізілді. 
Мемлекетіміздің экономикалық, саяси, әлеуметтік және құқықтық 
дамуы, ішкі саясат, тілдерді дамыту мәселелері, конфессияаралық 
және этникааралық қатынасты жетілдіру, элемдік қоғамдастық 
деңгейіндегі мәселелері шешуде Қазақстанның рөлін арттыру 
аталған іс-шаралардың негізгі тақырыбы болып табылады.

Ауданда 2009 жылдан бастап «Туған жерге тағзым» акциясы 
өткізіледі. Соның аясында 2014 жылы меценаттар 120 млн. 700 
мың теңге сомасында демеушілік көмек көрсетті.

Мәдениет.
2014 жылы Дмитриевка ауылының ауылдық клубына 9 млн. 

249 мың теңге сомасында ағымды жөндеу аяқталды. Новопо-
кровка ауылындағы ауылдық клубқа 12 млн. 109 мың теңге со-
масында күрделі жөндеу жүргізілді. 2014 жылы қазанда күрделі 
жөндеуден кейін Жаңа Шүлбі ауылындағы клуб ашылды.

Материалдық-техникалық базаны нығайту үшін 4 млн. теңге 
бөлінді.

Аудандық мәдениет үйінде және ауылдық клубтарда 52 үйірме 
жұмыс істейді, соның 21-і балаларға арналған, 32-сі ересектер-
ге арналған үйірмелер. Бұл үйірмелерде 843 адам қамтылған.

Шекарааралық серіктестік аясында 2014 жылы біздің аудан 
Барнауыл қаласындағы ШҚО мәдени күндеріне, Алтай өлкесінің 
Угловка ауданында болған «Достық гүлдестесі» мерекесіне 
қатысты. Алтай өлкесі Горняк қаласы күніне қатысу жыл 
сайынғы дәстүрлі мерекеге айналды.

Бүгінгі күнгі кітапхана жүйесі – жолға қойылған ақпараттық-
әдістемелік орталық. Бұнда 259 925 дана кітап қоры бар.

Екі кітапхананың ішінде онлайн-орталықтар жақсы жұмыс 
істеп тұр.

Аудандық «Достық үйінде» 9 этномәдени бірлестік және 2 
қазақ мәдени бірлестігі белсенді жұмыс істеуде.

Тілдерді дамыту.
Өңірді тіл саясаты саласында дамыту ұлттық біртектілікті 

қалыптастыруға, мемлекеттік тіл саясатын ақпараттық жағынан 
тиімді қолдауға, қоғамдық тұрақтылықты және ұлтаралық 
келісімді нығайтуға бағытталған.

Мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту орталығында (Жаңа 
Шүлбі, Новопокровка, Жезкент филиалдарын қоса алғанда) 
мемлекеттік тілдің 7 оқытушысы жұмыс істейді. Жезкент кенті 
мен Жаңа Шүлбі ауылындағы филиалдар оқу сабақтарын жаңа 
заманға сай құрал жабдықтармен жабдықталған кабинеттерде 
өткізеді.

Бүгінгі күні мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту орталығында 
257 тыңдаушы оқытылады.

Қазақстан Республикасында тілдерді қолдану мен дамытудың 
2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін 2014 жылы 10577,0 мың теңге бөлінді.

Денешынықтыру және спорт.
Ауданда денешынықтыру мен спортты дамыту үшін 2014 жылы 

жергілікті бюджет қаражаты есебінен 10003,0 мың теңге бөлінді.
Спорттың материалдық-техникалық базасын дамыту үшін 

ауданның жалпы білім беретін мектептерінде жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен 2014 жылы 7862,0 мың теңге, облыстық бюд-
жет қаражаты есебінен БЖСМ-ны дамытуға 26719,0 мың теңге 
бөлінді. Денешынықтырумен және спортпен айналысатындарға 
қызмет көрсету үшін 141 спорттық құрал жабдық қойылған.

Ауданда бұқаралық шайбалы хоккейді дамыту мақсатында 
жыл сайын 11 хоккей қорабы, жаппай коньки тебу үшін 26 
мұз айдыны құйылады. 700 адам спортпен шұғылданатын 46 
секция жұмыс істеуде.

2014 жылы облыстық сайыстарға 320 адам қатысты. Соның 
ішінде Зайсан қаласында болған халықтық спорттың ШҚО 
әкімінің жүлдесіне арналған облыстық ойындарында аудан 
5-ші жалпы командалық орынға ие болды.

Ауданда спорттың 35 түрі бойынша 631 спорттық секция 

жұмыс істейді. Онда 11200 адам шұғылданады. Бұл жалпы 
тұрғындар санының 30 % құрайды. Аудандық көлемде 152 
спорттық-бұқаралық іс-шара өткізілді. Оған 13922 адам қатысты.

Құқықтық тәртіп.
2014 жылы Бородулиха ауданының ішкі істер бөлімі қабылдаған 

шаралар нәтижесінде аудандағы жедел жағдай бақылауда ұсталынып, 
ол аудандағы жалпы жағдайға жақсы жағынан әсер етті.

Кісі өлтіру 16,7 %, біреудің мүлкін ұрлау 10 %, пәтер ұрлығы 27 
%, мал ұрлау 59,1 %, тонау 57,1 %, бұзақылық 40 % төмендеді. 
Мас күйде жасалатын қылмыстар саны 6,3 % төмендеп, 64-тен 
60-қа түсті.

Бородулиха ауданының аумағындағы 2014 жылғы жедел жағдайға 
жасалған талдау тіркелген қылмыстар санының 393-тен 329-
ға азайғанын көрсетеді. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен 
салыстырғанда 16,3 % төмен. Сотқа 118 қылмыстық іс жіберілді.

Құрметті Бородулиха ауданының тұрғындары!
2014 жылы аз шаруа істелген жоқ. Алайда атқарар іс одан 

да көп. Біздің алдымызда әлеуметтік-экономикалық дамудың 
барлық бағыттары бойынша өте үлкен және жауапты міндеттер 
тұр. Олардың шешілуіне қарай біздің ауданымыздың болашағы 
анықталады.

ТҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары сала-
сында 2015 жылы жоспарланады:

- Бородулиха ауылында көше жарығына 3000 мың теңге со-
масында ағымды жөндеу жасау;

- Бородулиха ауылында су құбырына 19 млн. теңге сомасында 
ағымды жөндеу жүргізу;

- Бородулиха ауылында ауыл ішіндегі су құбырларының 
құдықтарына 10 млн. теңге сомасында ағымды жөндеу жасау 
(1 кезек);

- жас шыбықтар сатып алуды, отырғызуды және суаруды жүзеге 
асыру – 9 млн. теңге;

- автомобиль жолдарын жазда күтіп ұстау – 24 млн. теңге.
Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында:
- «Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» бағдарламасының 

«Ауылдық елді мекендерді инфрақұрылымдық дамыту» атты 
бірінші бағыты аясында 125,1 млн. теңге сомасындағы барлық 
жобалардың орындалуын және өзін-өзі жұмыспен қамтыған, 
жұмыссыз, жағдайы төмен тұрғындар арасынан жұмыспен 
қамту орталықтары арқылы іске асырылып отырған жобаларға 
қатысушылардың 50 % жұмысқа орналастыруды қамтамасыз 
ету қажет;

- «Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» бағдарламасының 
екінші бағыты аясында өз істерін ұйымдастыру үшін жалпы 
сомасы 150,0 млн. теңге шағын несие алуға қатысушы 60 адамға 
кәсіпкерлік негізін оқытуды ұйымдастыру керек;

- үшінші бағыттың аясында 20 адамды қайта даярлауға және 
біліктілігін көтеруге жіберу, 30 әлеуметтік жұмыс орнын ашу, 
жастар іс-тәжерибесінен өтетін 15 орын ұйымдастыру, «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы- 2020» бағдарламасына қатысушылардың 
барлығын оқытуды, жастар іс-тәжерибесін, әлеуметтік жұмыс 
орнын бітіргеннен кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа 
орналастыру қажет.

Кәсіпкерлік саласында: шағын және орта бизнесті дамыту 
бойынша жұмыстарды күшейту, жаңа жұмыс орындарын ашуға 
көмектесу керек. Сондай-ақ:

- еңбек нарығындағы жағдайға талдау жасау;
- кәсіпкерлік негіздерін оқыту және шағын несиелер беру 

арқылы ауылдық жерлерде бизнестің дамуына қолдау көрсету;
- сауда нүктелері бойынша бағаға тұрақты мониторинг жасау, 

нарық субъектілерінің іс-әрекетіне бақылау жасауды жүзеге асыру;
- жобаларды индустриалды-инновациялық даму, «Бизнестің 

жол картасы - 2020» бағдарламалары мен шағын және орта 
бизнесті дамытудың басқа да бағдарламаларына енгізу бойынша 
жұмыстарды жалғастыру қажет.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында:
- отандық өндірушіні қолдау және жалпы облыс экономикасын 

дамыту үшін конкурстар өткізілген кезде жергілікті жағдайларға 
сай жергілікті құрылыс материалдарын қолдануды ескеру керек.

Білім беру саласында:
- оқытудың жаңа заманға сай әдістерін ендіру арқылы білім 

сапасын көрсету;
- қосымша оқытумен қамтылған оқушылар санын арттыру;
- қысқа мерзімді шағын орталықтарды толық күндік шағын 

орталықтарға ауыстыру арқылы мектепке дейінгі мекемелер 
жүйесін кеңейту;

- мектеп оқушылары арасындағы қылмыс пен құқық бұзушылықтың 
алдын алуға, болдырмауға, сондай-ақ олардың санын азайтуға 
бағытталған жұмыстарды күшейту;

- тәрбие үрдісінің барысында рухани және адамгершілік нор-
маларын, ұлтаралық келісім мен төзімділікті сақтауға, ауданның 
жас азаматтарын рухани дамытуға баса көңіл бөлу қажет.

(жалағсы 7-ші бетте)
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Мәслихат шешімі
Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 

желтоқсандағы № 28-2-V шешімі (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2015 жылғы 12 
қаңтардағы 3616 нөмірімен тіркелген)

2015-2017 жылдарға арналған 
Бородулиха ауданының
бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 

Бюджет кодексінің 73,75-баптарына, «Қазақстан Республикасының 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және 
«2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2014 жылғы 10 
желтоқсандағы № 24/289-V шешіміне сәйкес (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3589нөмірімен 
тіркелген) Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 
1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2015 жылға мы-
надай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 3581761 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 856353 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6045 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 58705 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2660658 мың теңге;
2) шығындар – 3557761 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 38438 мың теңге, соның 

ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 50541 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 12103 мың теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – -38438 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пай-

далану) –   38438 мың теңге.
2. Аудан бюджетіне 2015 жылға арналған әлеуметтік салық, 

төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен 
ұсталатын шетел азаматтарының жеке табыс салығы, төлем 
көзінен ұсталмайтын жеке табыс салығы, төлем көзінен 
ұсталмайтын шетел азаматтарының жеке табыс салығы 

бойынша кірістерді бөлу нормативтері «2015-2017 жылдарға 
арналған облыстық бюджет туралы» Шығыс Қазақстан облыстық 
мәслихатының 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 24/289-V 
шешімімен белгіленген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3589 нөмірімен тіркелген) 
100 пайыз мөлшерінде орындауға алынсын.

 3. 2015 жылға арналған аудан бюджетіне облыстық 
бюджеттен берілетін бюджеттік субвенцияның көлемі 2028282 
мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін. 

4. Қазақстан Республикасының2015 жылғы 15 мамырдағы № 
251 Еңбек кодексінің 238-бабының 2,3 тармақтарына сәйкес 
ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт саласындағы 
азаматтық қызметшілеріне, егер Қазақстан Республикасының 
заңдарына өзгеше белгіленбесе,бюджет қаражаты есебінен 
қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын 
азаматтық қызметшілердің айлықақыларымен және ставкала-
рымен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық 
айлықақылар мен тарифтік ставкалар белгіленсін.

Ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет және спорт мамандары 
лауазымдарының тізбесін жергілікті өкілді органмен келісу 
бойынша жергілікті атқарушы орган айқындайды.

5. 2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы 
органының резерві 13345 мың теңге мөлшерінде бекітілсін. 

6. 4 қосымшаға сәйкес 2015 жылға арналған аудандық бюджетті 
атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік 
бағдарламалар тізбесі ескерілсін.

7. 2015 жылға арналған аудандық бюджетте Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды 
өткізуге 17589 мың теңге көлеміндереспубликалық бюджеттен 
трансферттерескерілсін.

8. Аудандық бюджетте табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 
төмен мөлшердегі отбасыларғаақшалай көмек таратуды енгізуге 
25392 мың теңге көлемінде республикалық бюджеттен ағымдағы 
нысаналы трансферттер ескерілсін.

9. Аудандық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы 
нысаналы трансферттер 320783 мың теңгесомасында 
қарастырылсын.

10. Аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы ныса-
налы трансферттер 62595мың теңгесомасында қарастырылсын.

11. Аудандық бюджеттеБородулиха ауылындағы Ф.Середин 
көшесі бойында орналасқан 59 пәтерлі тұрғын үйді қайта 
жөндеуге, дамытуға облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы 
трансферттер келесі мөлшерлерде ескерілсін:

мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйді 
жобалау, салу және (немесе) сатып алуға– 166662 мың теңге;

инженерлік -коммуникациялық инфрақұрылымдарын 
жобалау,жайластыру, дамыту және (немесе)сатып алуға – 
39355 мың теңге.

12. 2015 жылға аудандық бюджеттің түсімдер құрамында 
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 
50541 мың теңге көлемінде республикалық бюджеттен не-
сиелер ескерілсін.

13.5,6,7,8,9,10,11,12,13 қосымшаларға сәйкес 2015 жылға 
арналған «Қала, аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл, ауылдық округі әкімінің аппараты» 123 бюджеттік 
бағдарламалардың әкімшілері бойынша шығындар көлемі 
349589 мың теңге көлемінде бекітілсін.

14. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

С. БЫКОВ, сессия төрағасы
У. МАЙЖАНОВ, аудандық мәслихат хатшысы                        

                          Бородулиха аудандық 
мәслихатының  

2014 жылғы   № 24 желтоқсандағы 
№ 28-2-V шешiмiне № 1 қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОРОДУЛИХА 
АУДАНЫНЫҢ БЮДЖЕТІ

(жалғасы 4-ші бетте)



Аудан тынысы 4 № 6-7 (515-516) 20 қаңтар 2015 жыл

Мәслихат шешімі
(Басы 3-ші бетте) Бородулиха аудандық мәслихатының

2014 жылғы  26 желтоқсандағы
 № 28-2-Vшешiмiне № 2 қосымша

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОРОДУЛИХА 
АУДАНЫНЫҢ БЮДЖЕТІ

(жалғасы 5-ші бетте)



Аудан тынысы 5 № 6-7 (515-516) 20 қаңтар 2015 жыл

Мәслихат шешімі
(Басы 3-ші бетте)

Бородулиха аудандық мәслихатының                              
2014 жылғы 24 желтоқсандағы 

№ 28-2-V шешiмiне № 3 қосымша
2017 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ 

БЮДЖЕТІ

(жалғасы 6-шы бетте)



Аудан тынысы 6 № 6-7 (515-516) 20 қаңтар 2015 жыл

Мәслихат шешімі
(Басы 3-ші бетте)

  Бородулиха аудандық мәслихатының
 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V
 шешiмiне № 5 қосымша

"2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі 
аппараттардың бөлінісіндегі «Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 123.001. код 

бағдарламасы бойынша шығындар"

 Бородулиха аудандық мәслихатының
      2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 

28-2-V шешiмiне № 6 қосымша
"2015 жылға арналған ауылдық (кенттік   аймақтардағы  
аппараттардың бөлінісінде тұрған «Шұғыл жағдайларда сырқаты 
ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық 
сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру»   123.002. код 

бағдарламасы бойынша шығындар."

Бородулиха аудандық мәслихатының
  2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V

 шешiмiне № 9 қосымша
"2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) аймақтардағы 
аппараттардың бөлінісінде тұрған «Жерлеу орындарын ұстау 
және туыстары жоқ  адамдарды жерлеу» 123.010. код бағдарламасы 

бойынша шығындар."



Аудан тынысы 7 № 6-7 (515-516) 20 қаңтар 2015 жыл

Мәслихат шешімі
Бородулиха аудандық мәслихатының

2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 28-2-V шешiмiне № 11 қосымша

"2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі 
аппаратарының  «Аудандық маңызы бар қалаларда, 

кенттерде,ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 123.013 

код бағдарламасы бойынша шығындар"

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы  № 28-2-V

шешiмiне № 4 қосымша
“2015 жылға арналған аудандық бюджетті  

атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын  
бюджеттік бағдарламалар тізбесі”

Бородулиха аудандық мәслихатының
шешiмiне № 7 қосымша

“2015  жылға арналған ауылдық (кенттік округтердегі  
аппараттардың бөлінісіндегі «Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру»  123.008. код бағдарламасы бойынша 

шығындар”

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V  

шешiмiне № 8 қосымша
“2015  жылға арналған ауылдық (кенттік) 

округтердегі  аппараттардың бөлінісіндегі «Елді 
мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»                                                                                            

123.009. код бағдарламасы бойынша шығындар”

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы №   28-2-V

шешiмiне № 10 қосымша
"2015 жылға арналған ауылдық (кенттік) 

аймақтардағы аппараттардың бөлінісінде тұрған «Елді 
мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» 123.011. 

код бағдарламасы бойынша шығындар."

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V

шешiмiне № 12 қосымша
“2015    жылға арналған ауылдық (кенттік) 

округтердегі аппарттардың бөлінісіндегі «Мемлекеттік 
органның күрделі     шығыстары» 123.022. код 

бағдарламасы бойынша шығындар”

Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 28-2-V 

шешiмiне № 13 қосымша
"2015  жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі  

аппараттардың бөлінісіндегі ""Өңірлерді дамыту"" 
Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 
""  123.040. код бағдарламасы бойынша шығындар"

БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ 2015 ЖЫЛҒА 
АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР

Бородулиха ауданының әкімі Г.Акуловтың тұрғындар алдында есеп 
беру баяндамасынан тезистер

(Басы 1-ші бетте)
Денсаулық сақтау саласында:
- жас мамандарды ауылға тарту, оларды қажетті әлеуметтік 

пакеттермен қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды 
жалғастыру;

- ана өліміне жол бермеу және бала өлімін төмендету, 
тұрғындардың қажетті көлемін алдын алу екпелерімен 
қамтамасыз ету бойынша бағдарламаларды іске асыру 
бағытындағы жұмыстарды жалғастыру;

- туберкулезбен ауыратындарды емдеуге қатаң бақылауды 
қамтамасыз ету;

- онкологиялық ауруларды бастапқы кезеңінде анықтау 
бойынша қатаң бақылауды қамтамасыз ету;

- салауатты өмір салты қызметінің тұрғындардың, әсіресе 
балалар мен жасөспірімдердің санитарлық сауаттылық 
деңгейін жақсартуға бағытталған жұмыстарының тиімділігін 
көтеру қажет.

Денешынықтыру мен спорт саласында:
- аудан тұрғындары денсаулығының алға қойылған инди-

каторларына қол жеткізу арқылы жұмыстардың тиімділігіне 
талдау жасау;

- тұрғындарды денешынықтырумен және спортпен 
дайындалуға ынталандыру бағытында қажетті шаралар 
ойластыру керек. Бұл – ортақ міндет, сондықтан ешкім 
бұдан сырт қалмауы тиіс.

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету саласында:
- қоғамда құқық бұзушылыққа «нөлдік төзімділік» 

қалыптастыру бағытында бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
ақпараттық-насихаттық науқанды күшейту, қоғамдастықты 
құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша бірлескен 
жұмыстарға тарту бағытындағы жұмыстарды белсендіру;

- қылмыстарды ашу және ұйымдасқан қылмыспен күрес 
бойынша жұмыстардың тиімділігін көтеру;

- нашатрафигі каналдарын анықтау және жою, наша 
бизнесінің сатушылары мен ұйымдастырушыларының 
қызметін тоқтату, нашақорлықтың алдын алу бойынша 
жұмыстарды белсендіру;

- жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлықпен, тәртіп 
пен заң бұзушылықпен күресті күшейту, азаматтардың ішкі 
істер органдарына деген сенім деңгейін көтеру;

- азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау, өтініштер 
мен қылмыстар туралы хабарламаларды шешкен кезде 
заңдылықты күшейту;

- жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жол полициясы 
қызметін әрі қарай жетілдіру;

Жол полициясының жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 
қызметін одан әрі жетілдіру қажет.

Ауданның АӨК-сін дамыту мақсатында 2015 жылға келесі 
міндеттер қойылады:

- егіс аумағын 307 мың гектарға дейін ұлғайтуды қамтамасыз 
ету (қолданылмаған жерлерді игеру есебінен);

- қысқы агротехникалық іс-шараларды өткізу алқабын 
35 мың гектарға немесе 135 %-ға дейін ұлғайту;

- ылғал сақтағыш технология бойынша егіс алқабын 135 
мың гектарға немесе 112 %-ға дейін және топырақты нөлдік 
өңдеу технологиясы қолданылатын алқапты 7 мың гектарға 
немесе 115 %-ға дейін ұлғайту;

- егіс шығымдылығын көтеру мақсатында гербицидтерді 
түптеу және қолдануды 95 мың гектарға немесе 115 %-ға 
дейін, минералды тыңайтқыштарды енгізуді 2,5 мың тоннаға 
немесе 234 %-ға дейін өсіру;

- органикалық тыңайтқыштарды енгізу көлемін 85 тоннаға 
немесе 120 %-ға ұлғайту;

- егіс науқандарын өткізуді 1 және 2 сұрыпты 100 %-дық 
кондициялы тұқымдармен қамтамасыз ету;

- сұранысы жоғары басым бағыттағы дәнді дақылдарды егу 
алқаптарын: рапсты 2000 гектарға, бұршақты 400 гектарға 
дейін ұлғайту;

- өзіміз қолдану үшін жоғары сапалы тұқым өсіру мақсатында 
будандастыру питомниктерін енгізу;

- сүдігер егу аумағын 145 мыңға немесе 110 %-ға дейін 
ұлғайту;

- ауылшаруашылық техникасын жаңарту бойынша тұрақты 
жұмыс жүргізу қажет;

- 2015 жылы суарылмалы жерлерді қалпына келтіру және 
айналымға енгізу мақсатында «Е.Зәйтенов» ш/қ 190 гектар 
алқапта ирригациялық қондырғыларды қолдану арқылы суару 
жүйесін қолданысқа енгізуді жоспарлап отыр, сондай-ақ 
«Лазарев и К» ЖШС-де Жаңа Шүлбі ауылындағы «Безы-
мянный» тоғанынан 123,9 гектар алқапты суаруға арналған 
құжаттаманы әзірлеу жоспарлануда.

Құрметті ауылдастар!
2014 жыл бородулихалықтар үшін айтулы жыл болды, 

себебі Бородулиха ауданының 70 жылдығы аталып өтті. 
Дәстүр бойынша жыл бойы әр түрлі іс-шаралар осы ай-
тулы мерекеге арналып, еңбектегі жетістіктер де соған 
бағытталды. Осы кіші Отанымыздың нығайып, көркеюіне 
аудан жұртшылығы бұдан әрі де өз үлестерін қосады деген 
сенімдемін.

11 қарашада, өзінің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты Қазақстан халқына жаңа Жолдауында Елбасымыз 
қазақстандықтар алдына жаңа міндеттер қойды. Ол айтқан 
жаңа экономикалық саясат таяу жылдарда ел экономикасының 
қозғаушы күші болмақ. 2015 жыл ұлт Көшбасшысының 
Жарлығымен Қазақстан Халықтары Ассамблеясының 
20 жылдығы жылы болып жарияланды. Алдағы жылы 
Конституциямызға 20 жыл, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 
70 жыл, қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл, ұлы 
Абайдың туғанына 170 жыл толады. Байқап отырсыздар, 
алдағы жыл да маңызды оқиғаларға толы. Осы айтулы 
оқиғаларды атап өте отырып біз жоғары отансүйгіштік, 
бірлік пен тұтастық көрсете білуіміз керек. Бұл «Қазақстан- 
2050» стратегиясында, «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» Жолдауында көрсетілген мақсаттар мен міндеттерді 
жүзеге асыру жолында сенімді қадамдар жасауға жаңа 
серпін береді.

Назарларыңызға рахмет!
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БЕЛАҒАШ АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 
2014 ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ 

ЕСЕБІ
Белағаш ауылдық округі әкімі аппараты өзінің күнделікті 

жұмысында «ҚР мемлекеттік жергілікті басқару заңына», ҚР 
Конституциясына, ҚР Президентінің жарлығына, аудандық 
әкімшіліктің қаулысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге, сонымен бірге әкімшіліктің жұмыс жоспарына сүйене 
отырып жұмыс атқарады.

 Белағаш ауылдық округі негізінен: Белағаш, Зенковка, Өмірзақ, 
Бековка, Бек-Карьер, 41 разъезд, 627, 629 казарма, және Дүйсекен 
разъезді ауылдарынан тұрады.

 Мұрағаттан алынған мәліметтер бойынша: Белағаш елді мекені 
1910-1913 жылдарда құрылған, Зенковка ауылы 1914 жылы құрылған. 
Бековка, Бек Карьер, 41-ші рзд, Дүйсекен рзд, Өмірзақ ауылдарының 
құрылған мерзімі туралы құжаттар мұрағатта сақталынбаған. 

Белағаш ауылдық округінде барлығы 831 аула бар. Белағаш 
елді-мекені-337, 41ші рзд елді мекені-14, Дүйсекен елді мекені 
-8, Өмірзақ селосы – 8, Зенковка селосы - 381, Бековка селосы 
– 29, Бек Карьер селосы -14 аула. Тұрғындар саны 2618 адам. 

Білім беру 
Ауылдың округ аймағында 2 мектеп орналасқан, 283 бала білім 

алып жатыр. 
Мектеп құрамы толықтырылған, компьютерлермен қамтылған, 

2005 ж. бастап интернет желісіне қосылған. Әрине компьютер 
саны ақпараттану сабағын өткізу үшін жеткіліксіз.

2006 жылы Краснополь орта мектебіне мультимедиалық кабинет 
сатылып алынды, 2 – информатика кабинеті ашылды, физика 
кабинеті, 1 – терминологиялық кабинет бар.

 Әкім аппараты қызметкерлері мектептермен бірлесіп мемлекеттік 
тілді дамыту бағдарламасы бойынша жұмыстар атқаруда. Мектеп-
тер қазақ тілі мұғалімдерімен толық қамтылған және қазақ тілін 
үйрену үйірмелері жұмыс істеп тұр. Мектепте және әкімшілікте 
мемлекеттік тілдің редакторының лауазымы бар. Қазіргі уақытта 
іс қағаздарын, басқа да құжаттарды мемлекеттік тілде жүргізу 
2007 жылдың шілде айынан бастап толық жолға қойылған.

Медицина
Округті медициналық қамтамасыз ету Зенковка учаскелік ау-

руханасымен, Белағаш ФАП мен және темір жол медпунктімен 
жүзеге асырылады. Бековка, Бек Карьер ауылдарында үйде қызмет 
көрсететін медициналық фельдшерлер бар.

 2014 жылғы арнайы белгіленген тізім бойынша ауыл тұрғындарына 
белгіленген дәрі-дәрмектер және медициналық қызмет түрлері 
тегін көрсетіледі. Осындай қызмет түрін 250 адам, оның ішінде 
балалар пайдаланды.

 Ауыл шаруашылық
2013 жылдың қорытындысына қарағанда экономикалық-әлеуметтік 

даму жағынан ауылдық округ бұрыңғыдай өсуде. Ауылдық округ 
аймағында егіншілікпен айналысатын 15 Ш\Қ кұрылған. Барлық 
жер көлемі жайылымдарды қосқанда 18 493; өңделгені 15449 
га.  Ауылдық округтегі ең үлкен және тұрақты жұмыс жасайтын 
Ш\Қ «ДОСТЫҚ» (А.Н. Курамысов); «ДИНА» (Р. Сарсимбаев); 
«ЗАРЯ» (Ю.П. Кудрявцев); «ЗЕМЛЯ» (С.П. Шумкин); «КОМ-
МУНАЛЬНИК» (Т.Н. Михова); «НАДЕЖДА» (Ж.Ж. Рахимов); 
«Наследник» (Ю.Ж. Рахимов). Олар егіншілікте барлық керекті 
агро іс-шараларды орындауға тырысады. Округте сауда қызметі, 
қоғамдық тамақтану жағы да дамуда, 16-дүкен, 3 кафе-жеңіл 
тамақ, 3-кәуапхана, сырахана, 2-наубай хана, 2-дәріхана бар.

Әлеуметтік қорғау
 Жалғызбасты тұрғындардың өмірін жеткілікті қамтамасыз ету 

даму жоспарымыздың маңызды қадамы. 25-жалғыз тұрып жатқан 
зейнеткерлерге әлеуметтік қызметкерлер қызмет көрсетуде. 

 Жұмыссыздар қоғамдық жұмыстарға тартылуда. 5 адам жұмыс 
беру орталықтарынан мамандық иеленді, 5-әлеуметтік жұмыс 
орны берілді. «Жол картасы-2020» бойынша жұмыс істейтіндер 
– 5 адам, барлығы тұрақты жұмыспен қамтылды.

Мәдениет және спорт
 Ауылдық округ әкімі аппараты жергілікті шаруа қожалықтарымен, 

жеке кәсіпкерлермен бірлесе отырып «Наурыз мейрамы», «Жеңіс 
күні», «Қарттар күніне» арналған мерекелік іс-шара өткізуді 
дәстүрге айналдырған.

 Ауыл жастары аудандық спорттық шаралардың бәріне қатысады, 
атап айтатын мақтанарлық жағдай ауылдық округтің футбол құрамы 
2014 жылы ауданда бірінші орынды жеңіп алды. Сонымен қатар 
мемлекеттік қызметкерлер арасында үнемі спорттық жарыстарға 
қатысып тұрамыз. 

 Қазіргі уақытта округ мектептері ауылда мәдениет ошақтары 
болғандықтан, барлық мереке, іс-шаралар мұғалімдердің қатысуымен 
мектептерде өткізіледі.

Бекітілген бағдарламаға сәйкес іс жүргізу мемлекеттік тілге 
аударылып толығымен мемлекеттік тілде жүргізілуде, сонымен 
қатар ауылдық округ аппаратында және мектептерде мемлекеттік 
тіл редакторлары жұмыс атқарады. НҚА, құқық беретін құжаттар 
2007 жылдан бастап мемлекеттік тілде шығарылады. Округте 11 
ұлт өкілдері бар: қазақ, орыс, украин, белорус, еврей, шешен, 
тәжік, татар, болгар, өзбек, ұйғыр. Ауылдық округ тұрғындары бір-
бірін сыйлап, шыдамды және тату өмір сүруде. Округ аймағында 
мұсылман мешіті, Евангель Христиан-баптистер және «Новая 
жизнь» шіркеуі бар.

2014 жылдың көктем, жаз, күз айларында округте әкім аппараты 
қызметкерлері күшімен санитарлық тазалық ұйымдастырылып 
тұрды. Жиналған күл қоқыстарды шығару үшін тұрғындар та-
рапынан және шаруа қожалықтарынан арнайы көліктер бөлінді.

Көшелерді және саябақтарды тазарту үшін әр сенбі сайын 

тазалық күні белгіленіп, кәсіпкерлер және мекемелер арасында 
жоспарлы түрде тазалық күні өткізіліп тұрды.

Мемлекет басшысы және Үкіметтің қойған мақсатын орындау 
үшін әкім аппараты келесі жылы жұмысын жалғастырып экономи-
каны көтеріп, әлеуметтік бағдарламаларды шешіп, тұрғындардың 
игілігін көтереді.

В. ЖУРИН, Белағаш а/о әкімі

ДМИТРИЕВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ 2014 ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ 

ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
Дмитриевка ауылдық округі бойынша тұрғындар саны 1405 

адамды құрайды. Округте барлығы 371 аула, оның ішінде 193 
аула қосалқы шаруашылықпен айналысады.

2014 жылы «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасына сәйкес 
ауылымыздың 3 тұрғыны жеке мал басын көбейту және жаңа жұмыс 
орнын құру мақсатында барлығы 4 млн. теңге шағын несие алды. 
Ал, осы бағдарлама бойынша 2013 жылы Валуйская Наталья Алек-
сандровна 3 000 000 теңге несие алып, өз қаражатынан 10 000 000 
теңге қосымша қаражат қосып наубайхана ашты. 

2014 жылдың қазан айында «Максим» дүкен-наубайханасы ашылды. 
Қосымша 5 жаңа жұмыс орны құрылып, ай сайын 9000 бөлке нан 
шығарылып, ауыл маңындағы жақын ауылдарға сатылып жатыр. 
2014 жылы «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы бойынша 
ауылдық клубқа күрделі жөндеу жүргізу үшін республикалық 
бюджеттен 8 324 000 теңге және жергілікті бюджеттен 925 000 
теңге қаражат бөлінді. Жөндеуді Семей қаласының «Артур Строй 
Люкс» компаниясы жүргізді. Қосымша өз ауылымыздың 6 адамы 
жұмыспен қамтылды.

Көрермен залының төбелері, қабырғалары, едендері жөнделіп, 
толығымен жарықпен қамтамасыз етілді. Одан да басқа пластик 
терезелер мен жаңа есіктер құрылды.

2014 жылдың қыркүйек айында клуб жөндеуі толығымен аяқталып, 
іске қосылды. Клуб ғимаратында қосымша ауылдық кітапхана 
жұмыс істейді, 2014 жылы барлығы кітап қоры 10529 дана, оның 
ішінде 1545 данасы мемлекеттік тілде. Барлығы 2014 жылы 167205 
теңгенің 160 дана кітабы сатып алынған.

2014 жылы оқырмандар саны 530 адамды құрады.
2014 жылдың қазан айында «Казсельбурводстрой» Дмитриевка 

ауылының ішкікенттік су құбырын тарту жұмысын толығымен 
аяқтады. Жұмсалған қаражат 122075 мың теңгені құрады.

Округте барлығы 22 шаруа қожалығы құрылған, оның ішінде 
бесеуі ЖЖШҚ.

2014 жылдың есепті кезеңінде шаруа қожалықтарымен барлығы 
5207,4 га дақыл жиналған, ал 2013 жылы 3529 га құраған.

2014 жылы жалпы өнім 53609 тонна, шығымдылығы 10,3 ц/га 
құрады. 2014 жылы майлы дақылдар 3360,1 га аумағынан жинал-
ды. Егін жинағы 20535 тонна, шығымдылығы 6,1 ц/га құрады. 
Көпжылдық шөп 1855,1 га аумақты иеленді. 

2014 жылы округте 6750 тонна жем шөп дайындалды.
Ауылшаруашылықты өндірушілерді қолдау үшін округте 12 

шаруа қожалығына 12,96 мың. теңге қаражат бөлінді.
Ауылшаруашылық құрылымдары ауылшаруашылық дақылдарының 

өнімділігін көтеру мақсатында барлық агротехникалық шараларын 
қолданады. 2014 жылы жалпы мал басы саны – 3348 басты құрады, 
ал 2013 жылы 3322 басты құраған, оның ішінде ІҚМ -1220 бас, 
2013 жылы -1210 бас, ҰҚМ – 1690 бас, ал 2013 жылы – 1680 бас, 
жылқы 165 бас, ал 2013 жылы -162 бас, шошқа - 273 бас, ал 2013 
жылы – 270 басты құраған.

2014 жылдың есепті кезеңінде барлығы 2332,1 тонна ет дай-
ындалды, ал 2013 жылы – 2163,3 тонна, 31632,1 кг сүт сауылды, 
ал 2013 жылы 22763,7 кг, 413.4 дана жұмыртқа алынды, ал 2013 
жылы – 350,0 дана жұмыртқа жиналған.

Округте 5 дүкен жұмыс жасайды, оның ішінде 4 азық-түлік дүкені, 
1 автобөлшектер дүкені. Қажетті тауарлардың бағасын тұрақтандыру 
мақсатында, сауда қосымшасын 10 % шегінде ұстап тұру үшін 
кәсіпкерлер арасында меморандумдар жасалған.

Дмитриевка ауылында ЖК Ступактың «Березка» кафесі жұмыс 
жасайды. Сондай-ақ ЖК «Ташмухаметов» кәуәп сату орны да жұмыс 
істейді. Округ аумағында КазМұнайГаз ЖЖМ және дөңгелек жөндеу 
цехы орналасқан. Округ аумағында Киров атындағы орта мектебі 
орналасқан, барлығы 104 оқушы бар, оның ішінде 16 бала мектеп 
алды сыныбында, 8 оқушы Боровое ауылынан жеткізіледі. Мектеп 
штаты толық қамтылған, 24 мұғалім, 4 маусымдық, 12 техникалық 
жұмысшылар қызмет көрсетеді. 2014 жылы 11 сыныпты 8 оқушы 
бітірді (2013 жылы 8 оқушы) оның ішінде 2 оқушы ҰБТ қатысып, 
жалпы оқушы санынан алғанда 25 % құрады. Округ бойынша 
орташа балл 86 % құрады. 

2013 жылдан бастап 25 орынмен қамтамасыз етілген шағын 
балалар орталығы жұмыс істейді.

Жалпы халық санынан алғанда дене тәрбиесі және спортпен 
шұғылданатындардың саны округ бойынша 28,8 % құрайды.

Округте Дмитриевка ауылында дәрігерлік амбулатория және 
Боровое ауылында фельдшерлік пункт жұмыс істейді.

Округ аумағында АТС орналасқан. «Мегалайн» интернет желісі 
құрылған. Осы ғимаратта қосымша пошта орналасқан.

Округте барлығы қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтау 
бойынша 6 қылмыс тіркелген, оның ішінде 3 қылмыс ашылды.

Округтегі барлық жұмыстар ауыл активі, қоғамдық ұйымдар, 
шаруа қожалық басшылары, жеке кәсіпкерлермен бірлесе отырып 
атқарылады.

Ж.ЖОЛДЫБЕКОВ, Дмитриевка а/о әкімі

СТЕПНОЙ АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 
2014 ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ 

ЕСЕБІ
Біз, Қазақстанның Стратегиялық дамуының куәгерлері мен 

қатысушыларымыз. Осы жолдағы еліміздің табыстары біздің 
мемлекетіміздің Елбасының алдына қойған мақсаттарын орындауға 
сенімділік береді. Өнеркәсіптің бірқалыптылығы мен өсуі біздің 
округіміздің өмірінде де өз көрінісін табады.

Ауылдық округ аумағында төрт елді-мекен орналасқан: Шеле-
хово, Орловка, Вознесеновка, Троицкое ауылдары. 2015 жылғы 
1 қаңтардағы жағдайына байланысты аталған ауылдық округте 
барлығы 419 адам тұрып жатыр, соның ішінде Шелехово ау-
ылында 242, Орловка ауылында 124, Вознесеновка ауылында 
50, Троицкое ауылында -3 адам. Ағымдағы жылы 9 адам көшіп 
келді, 7 бала дүниеге келді, тіркеуден шыққандар - 43, қайтыс 
болғандар - 5 адам. Ұлттық құрамы бойынша округте 9 ұлт өкілі 
тұрады. Ауылдық округте бір орта мектеп, екі кітапхана, екі 
медициналық пункт, екі дүкен бар.

Ауыл шаруашылығы - негізгі қызмет түрі. Округтің жалпы 
аумағы 61934 га құрайды, ауылшаруашылығы маңызындағы 
жерлер 60486 га, соның ішінде шабындық 35279 га құрайды. 
Округте 50 шаруа қожалығы тіркелген, олар ауылшаруашылығы 
дәнді дақылдарын өндірумен айналысады. Одан басқа 13645,9 
га шабындық алқабы басқа округ шаруашылықтарымен пайда-
ланылады. 2014 жылы жерді пайдаланудың және өнімнің жап-
пай жиналуының жоғарылауының жақсы нәтижесі көрсетіліп 
отыр. Дақылдарды егу 26825,7 га құрады, оның ішінде дәнді 
дақылдар 12521,1 га, бидай-9302 га, арпа-1221, аралас дәнді 
дақылдар - 75, қарақамұқ-1923,1 га, күнбағыс 13444,1 га, рапс-
635 га,судан шөбі-225,5 га. Дәнді дақылдардың жалпы жиыны 
15300 тоннаны құрады, күнбағыс - 8673 тонна. Өндірістің өсуі егіс 
санының көбеюінің, жерді дайындау сапасының жақсаруының, 
техникалық паркінің жаңаруының, жаңа технологияларды және 
тыңайтқыштарды пайдаланудың нәтижесі болып табылады. Жыл 
бойы екі шаруашылық жаңа техника алды - «Алға» ш\қ МТЗ1221 
тракторы, «Асқар» ш\қ «Есіл КЗС-760» комбайны және күнбағыс 
жинау құралы ПСП 810-17 жалпы сомасы 30 млн теңгені құрады. 
Бірге қызмет істеуге төрт шаруа қожалықтары келісім жасасты, 
олар: «Бірлік», «Луна», «Урожай», «Влад» ШҚ. Дәнді дақылдар 
бойынша ең жақсы өнімділікті «Исток-2» ш\қ көрсетті, орташа 
өнімділігі 20 га\ц,, «Труд-13» ЖШҚ - 17 га\ц, «Қаңлы» ПТ және 
«Натали» ш\қ -17 га\ц. Күнбағыс бойынша «Достық» ш\қ - 14 
га\ц, «Лина» ш\қ -12 га\ц.

Жыл ішінде ет өндіру 199 тоннаны, сүт-1847 тоннаны, жұмыртқа 
-311 мың дананы құрады. 

ІҚМ мен ҰҚМ басының өсуіне мал бағатын орындар мен мал 
басын сумен қамтамасыз ете алмау әсер етеді. Округте 5152 га 
көп жылғы шөптер бар. Шөп шабумен 28 шаруашылық айна-
лысады. Ағымдағы қысқы уақытта 5830 тонна шөп дайындал-
ды, бұл бар мал басын жем шөппен қамтамасыз етуге жетеді. 
2014 жылы, тауарлар табынның генетикалық потенциалын және 
өнімдік сапасын жақсарту үшін, жоғары өнімді асыл тұқымды 
бұқаларды пайдалану жолдары арқылы, «Сыбаға» бағдарламасы 
арқылы «Север» ш\қ (Мных В.) алды, осы бағдарлама арқылы 
шаруашылық 700 мың теңгеге субсидия алды. 

Осы уақытта округте бір ҰОС ардагері және үш ауған соғысының 
ардагерлері тұрады. 2014-2018 ж.ж. елді-мекендердің дамуының 
кешенді жоспарына сәйкес Шелехово ауылында шаруа қожалықтарының 
өз қаражаты есебінен су құбыры станциясына жол салынды. 80 
метрге созылған учаскеге 250 тонна грунт әкелінді. 

Шаруа қожалықтардың демеушілік көмегімен жылдың барлық 
мемлекеттік және күнтізбелік мерекелері аталып өтті, оған 
мектеп ұжымы ат салыса қатысып отырады. Оқу кезінде ша-
руа қожалықтар 1-4 сынып оқушыларын тегін тамақтандыруға 
көмектесті. Денсаулық сақтау саласында салауатты өмір салтын 
құру бойынша алдын алу шаралары мен жұмыстары жүргізілді. 
Біздің округіміздің қарт адамдарын медициналық қызметкерлер 
жоспарлы аралап отырады.

Шаруа қожалықтарынын басшыларымен 582 мың теңге со-
масында 6 меморандумға қол қойылды, орындалуы 645 мың 
теңгені құрады. Ауылдық округтің қоғамдық өміріне ардагерлер 
кеңесі, әйелдер кеңесі және шаруа қожалық басщылары белсене 
араласады. Ауылдық округ аудандық іс-шараларға, кәсіпкерлер 
Семей және Өскемен қалаларында өтіп отыратын жәрмеңкелерге 
жиі қатысып отырады. 

Тамыз, қыркүйек айларында Шелехово ауылында мектеп ба-
засында Латвия, Бельгия, Польшадан келген шет ел әртістерінің 
қатысуымен көркем фильм түсірілді, бір бөліміне біздің ауыл-
дастарды түсірді.

Салық жинау бойынша жоспар орындалды. Мүлікке салық 51774 
теңгені, жер салығы 65039 теңге, көлікке салық 805439 теңгені 
құрады. Халықтың барлық өтініштері мен үндеулері уақытында 
және толығымен орындалып отырады.

 Президентіміздің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
жолдауы біздің мемлекетіміздің Елбасының үлкен көрегендігі 
туралы айтады.

2015 жыл мерейлі дата болып келеді – Ұлы Жеңіске 70 жыл. Қайтыс 
болғандарға естелік ретінде,оның ішінде біздің бір жерлесіміз 
- Совет Одағының батыры И.Т. Гулькин де бар, Жеңіс саябағын 
жақсарту көзделіп отыр. 

Мемлекетіміздің Елбасының алдына қойған мақсаттарын 
шындыққа жанастыру үшін, халықтың жағдайын көтеруге 
бағытталған әлеуметтік бағдарламалар шешімін, экономиканы 
көтеру бойынша Степной ауылдық округі әкімдігі жұмыстарын 
одан әрі белсенді түрде жүргізеді. 

  Г.МИХАЙЛИЧЕНКО, Степной а/о әкімі


