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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
Абай

  Теміртау қалалық әлеуметтік-ақпараттық газет   9 қаңтар  жұма  2015 жыл   №  2 (04)

Қала әкімі Н.Е.Сұлтановтың 
«Теміртау қаласының 2014 жылғы 

әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары туралы»   ЕСЕБІ

Места расположения ящиков для сбора замечаний и предложений о работе местных исполнительных органов в г. Темиртау
№ 
п\п Место расположения Адрес
1 Культурно-досуговый центр «Актау» (п. Актау) п. Актау, ул. Карла Маркса, 5

2 Театр для детей и юношества пр. Республики, 136

3 Карагандинский государственный индустриальный университет Пр. Республики,30

4 Городская больница № 3 Ул. Чайковского, 22

5 СШ № 17 8 мкр, 98А

Құрметті  Теміртау қаласы және Ақтау 
кентінің тұрғындары!

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 2013 жылғы 15 тамыздағы № 615 «Әкiмдердiң халыққа есеп 
беру кездесулерiн өткiзу туралы» жаңа Жарлығына және оған кейіннен 
енгізілген өзгертулерге сәйкес қала әкімінің есеп беру кездесуіжылынабір 
рет өтеді. 

2015 жылғы 20 қаңтарда  Теміртау қаласында жүргізіліп жатқан рефор-
малар, мемлекеттік және өнірлік бағдарламалардың орындалуы туралы, 
жергілікті органдардың жұмысы, күрделі мәселелер, халықтың тұрмыс 
деңгейін жақсарту үшін оларды шешу жолдары туралы қала әкімінің есеп 
беру кездесуі өткізіледі. 

Бетпе-бет кездесіп, ашық әңгімелесу биліктің  атқарып жатқан 
жұмысы жайында сіздердің пікірлеріңізді, бағаларыңызды ашық білуге 
көмектеседі. Әрқайсысыңыз жергілікті атқарушы органның, әкімнің 
қызметі бойынша тікелей сұрақ қойып,  пікірлеріңізді, ескертулеріңізді 
және ұсыныстарыңызды білдіре аласыздар. Ол үшін арнайы жәшіктер 
қойылған және 2015 жылғы          9 қаңтардан бастап «жедел байланыс» 
ұйымдастырылған (тел. 92-32-57).

Барлықтарыңызды осы маңызды қоғамдық акцияға қатысуға 
шақырамыз. Барлық ескертулер, ұсыныстар атқарушы органның жұмысын 
бағалауда ғана емес нақты жоспарларда ескерілетін болады.

Теміртау қаласы әкімінің 
есеп беру кездесулерін 
өткізу кестесі

№ 
р/б

Облыс, қала және 
аудан атауы

Әкімнің
АӘТ

Өткізілетін 
күні

Өткізілетін 
орны және

 уақыты

1.

Теміртау қаласы
(Теміртау қаласы 
мен Ақтау кентінің 
тұрғындары) 

Теміртау қаласының әкімі
Нұркен Ертайұлы 
Сұлтанов

20 .01.2015 
ж.

ҚарМИУ
конференция залы
16.00

Теміртау қаласының жергілікті атқарушы органдарының жұмысы туралы ескертулер мен ұсыныстарды 
жинайтын жәшіктердің орналасқан жері

№
р/б Орналасқан орны Мекенжайы

1 «Ақтау» мәдени  бос уақыт өткізу  орталығы Ақтау кенті, Карл Маркс көшесі, 5

2 Балалар және жасөспірімдер театры Республика даңғылы, 136

3 Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті Республика даңғылы, 30

4 №3 қалалық аурухана Чайковский көшесі, 22

5 №17 ОМ 8-ықшамаудан, 98 Ауважаемые жители города Темиртау 
и поселка Актау!

Согласно нового Указа Президента РК «О проведении акимами от-
четных встреч с населением» от 15 августа 2013 года за № 615 и вне-
сенными в него последующими изменениями, отчетная встреча акима 
перед населением проходит 1 раз в год.

20января  2015 года в городе Темиртау  будет проходить отчетная 
встреча акима об исполнении государственных и региональных про-
грамм, о проводимых реформах, работе  местных органов, имеющихся 
проблемах и путях их решения для повышения уровня жизни граждан.

Встреча, прямой и откровенный разговор поможет лучше узнать 
ваше мнение о деятельности власти, получить оценку ее работы. У 
каждого есть возможность лично задать вопрос, высказать свое мне-
ние, замечание и предложение по деятельности местной исполнитель-
ной власти, акима. Для того, чтобы вы могли это сделать, установлены 
специальные ящики и организована «горячая линия» (тел. 92-32-57) с 
09.01.2015г. 

Приглашаем вас принять самое активное участие в этой важной об-
щественной акции. Все замечания, пожелания будут учтены не только 
при оценке  работы исполнительных органов, но и найдут отражение в 
конкретных планах и материалах. 

График проведения отчетных встреч акима города Темиртау
№
п/п

Наименование области, 
города и района

ФИО
акима

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

1. г. Темиртау
(жители г. Темиртау и п. Актау)

аким
г. Темиртау 
Султанов Нуркен 
Ертаевич

20.01.2015 г.
КарГИУ,
конференц – зал
16.00



№ 2 (04) 9 қаңтар 2015 жыл

Ққ

2 Апта-ақпар
Марапат

Қазіргі таңда Теміртау мен Астананың арасындағы күре жолдың 
біраздан бері күрделі жөндеуден өтіп, кейбір бөлігі жаңартылып, 
жаңадан салынып, заман талабына сай кең де тегіс болып жатқанынан 
жұртшылықтың хабары бар.  Бұл күре жол  «Орталық-Оңтүстік» жол жо-
басы аясында жүзеге асып, тек біздің қарағанды облысының аумағында 
600 шақырым жол жаңғыртылмақ.  Жаңа учаскеде бүгінде  жақын маңдағы 
аудандардан қырық шақты адам жұмыспен қамтылып, өз жұмыстарын 
атқаруда.  

Күре жол салынумен қатар оның бойына қызмет көрсету нысандары да 
бой көтеретін болады.  Сөйтіп, кафелер мен ана мен бала бөлмелері,  қар 
ұстап тұратын бөгеттер бой көтермек. Теміртаулықтар мен Алматы-Ека-
теринбург тас жолынан өтетін жолаушылар үшін ең маңыздысы – жолдың 
алты жолақтан тұратыны. Магистрал бетонмен жабылмақ. 

–Бұл жолдың негізгі бөлігінің қабілетін арттыра түседі. Бетон 
жабындының қалыңдығы 27 сантиметрден тұрады. Өйткені жолдың 
«Қарағанды -Теміртау» бөлігінен жиырма мыңнан аса көлік жүреді, –дейді 
«ҚазАвтоЖол» АҚ Қарағанды филиалы директорының орынбасары Игорь 
Гафтон.

Жақында «Астана-Теміртау» күре жолының жаңартылған он 
шақырымы пайдалануға беріледі.

Жаңғырту

Күре жол кеңейтілуде

Қамқорлық

Сыйлық таратылды

Жас жеткіншектерді, олардың 
қатарында мүмкіндігі шектеулі 
және оңалту орталықтарында 
тәрбиеленушілерді жаңа жыл-
мен құттықтау, сыйлықтар беру 
секілді қамқорлықтар күні кешеге 
дейін жалғасты. Осындай ізгілікті 
қадам жасауда қаламыздағы «Нұр 
Жүрек» қоғамдық бірлестігі 
ерек шеленуде. Олар  жаңа жыл 

Елімізде былтырдан ба-
стап тағы бір кәіби мереке – 
Еңбек күні атап өтіле бастады. 
Осыған байланысты жуырда 
металлургия комбинатының 
он үш қызметкеріне «Еңбек 
ардагері» медалі тапсырыл-
ды. Мұндай жоғары құрметке 
ие болғандардың арасында 
кәсіпорында ұзақ жылдар бойы 
табысты жұмыс істеген Владимир 
Викулов, Габдулла Тагиров және 
бірнеше  кәсіби металлургтер бар. 

Салтанатты басқосу бары-
сында «Жақтау» кәсіподағы 
мен «АрселорМиттал Теміртау» 
әкімшілігі атынан жылы лебіздер 
айтылып, «Еңбек ардагері» 
медалімен марапатталғандардың 
әрқайсына 50 мың теңге 

қарсаңында  балалармен түрлі 
іс-шаралар, ойындар өткізіп, 
көңіл дерін бір серпілтті. Со-
нымен қатар тәттілер мен сый-
лықтарды мүмкіндігі шектеулі 
балдырғандардың үйлеріне апа-
рып беруді де ұмыт қалдырмады.

«Жастармен жұмыс жүргізу 
орталығының» мамандарымен 
бірге «Нұр Жүрек» қоғамдық 

бірлестігі мүмкіндігі шектеулі ба-
лалары бар он бес отбасыға барып, 
оларды құттықтады. Аяз Ата мен 
Қарша қыздың образдарын сом-
дап, жасөспірімдерге сыйлықтар 
таратып, балалардың да, олардың 
ата-аналарының да алғыстарына 
бөленді.

Өз тілшімізден

Еңбек күні құрметіне

көлемінде ақшалай сыйлық 
тапсырылды. Ал компанияның 
атқарушы директоры Иво Хмелик 
өз сөзінде :

– Мен Қазақстан Респу-
бликасы Президенті атынан 
белгіленген осы медальдарды 
тапсыру жұмысын өз қолыммен 

Елімізде 2015 жылдың 1 қаң-
тары нан бастап зейнетақы төлемдері 
9 пайызға көбейді. Бұл зейнеткер-
лер үшін жағымды жаңалық болып 
отыр. Атап айтар болсақ, «2015-2017 
жылдарға арналған рес публикалық 
бюджет туралы» Заңда көрсетілгендей, 
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ең аз 
зейнетақы мөлшері 23 692 теңге бо-
лып белгіленді. Бұл былтыр, яғни 2014 
жылы ең аз зейнетақы көлемі 20 782 
теңгені еді.

Ал мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемдерінің мөлшері 2015 жылғы 
1 қаңтардан 11 182 теңгеге дейін 
ұлғайы да қуанытп отыр. 2014 жылы 
мемлекеттік базалық зейнетақылық 
төлем мөлшері 9 983 теңге болған бо-
латын. Бұл зейнетақының ең төменгі 

атқарғаныма мақтаныш күйде 
тұрмын, – деп бұл игіліктің 
басқаларға да үлкен үлгі болаты-
нын атап айтты.

Әкімшілік өкілі қазіргі кейбір 
жекелеген қиыншылықтарға, 
әсіресе өнім өткізу саласындағы 
кідірістерге қарамастан  биыл 
он үшінші жалақы беруге 
үміт бар екенін айтып кетті.  
«Еңбек ардагері» медалімен 
марапатталғандарың бәрі де 
комбинатта бірнеше ондаған жыл 
жұмыс істеген нағыз жұмысшы 
өкілдері, олай болса, тұрақтылық, 
кәсібилік, мамандыққа 
берілгендік әрқашан табысқа 
жеткізетінін, еңбектің  елеусіз 
қалмайтынын осы мысалдан 
көруге болады. Бұл бір жағынан 
еңбек адамына деген шынайы 
құрмет, екінші жағынан жастарға 
ұлағатты өнеге. Қай салада 
болмасын адал еңбек әрқашан 
ардақты. Бұл басқосу осыны 
ұқтырды.

Жағымды жаңалық

Зейнетақы 
9 пайызға өсті

мөлшері 34 874 (23 692 + 11 182) 
теңгеге өскенін білдіреді.

Еліміздегі зейнеткерлердің саны 
1,9 миллионнан асып жығылады. 
Өткен жылы ең жоғары зейнетақы 
мөлшері 67 399 теңге болса, енді 
73 257 теңгеге артты. Оның орта-

ша мөлшері 45 633 теңгеден 49 532 
теңгеге көтерілді.

Сондай-ақ, мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы мөлшері де 7 пайызға өсті. 
Елімізде жәрдемақы алушылар саны 
600 мыңнан астам адамды құрады.

Баспасөз хабарламасы 
Кеше ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар 

қызметінде ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі 
Светлана Жақыпованың қатысуымен «ЕАЭО. Перспективалары және 
жаңа мүмкіндіктері» тақырыбында брифинг өтті.

Светлана Жақыпова БАҚ өкілдерін ЕАЭО қатысушы мемлекеттер-
де жұмыс күшінің қозғалысын реттейтін заңнамалы нормалармен және 
еңбеккер-мигранттарға берілетінкепілдіктер туралыхабардар етті.

Вице-министр 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметтер, тауар-
лар жәнекапиталдың,сондай-ақ жұмыс күштерінің еркін қозғалысына 
жағдайтуғызатын Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісім-шарт 
күшіне енгенін айтты. Келісім-шарт жұмыс жағдайларына; жасырын 
миграция ағындарын төмендетуге; ЕАЭО шеңберінде әлеуметтік-
экономикалық интеграция үрдістерін тереңдетуге байланысты 
қатысушы мемлекеттердің азаматтарының теңқұқықтарын іске асыруға 
мүмкіндік туғызатынын хабарлады.

Ерекше атап өтсек, Келісім-шарттың «Еңбекмиграциясы» де-
ген XXVI тарауында келесі жағдайлар қарастырылған: Жұмысқа 
орналасқан мемлекет аумағында еңбеккердің және оның отбасы 
мүшелерінің уақытша мекендеуі (тұруы) жұмыс берушімен және 
(қызметтер) жұмыс тапсырушымен жасалған еңбек және азаматтық-
құқықтық шарт қолданысының мерзімімен белгіленеді. Мезгілінен 
бұрын шарттың бұзылуы жағдайында келген күніне 90 тәулік өткеннен 
кейін еңбеккер-мигрант жұмысқа орналасқан мемлекет аумағынан 
шықпай-ақ 15 күн ішінде жаңа еңбек және азаматтық-құқықтық шарт 
жасауға құқығы бар. Сондай-ақ, ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында 
елдер белгілеген жұмысқа рұқсат алу рәсімдері алып тасталды. 

Келісім-шарт еңбеккер мигранттарын және олардың отбасы 
мүшелерін жұмысқа орналасқан мемлекет аумағына кірген күнінен 
бастап 30 тәулік ішінде тіркеуден (келген жерінде тіркеуге отырудан) 
босатады. Басқа мемлекет аумағына кіргеніне 30 тәуліктен асқан 
жағдайда келген мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелуге (есепке 
тұруға) міндетті.

Еңбеккер-мигранттарды әлеуметтік қамсыздандыру (әлеуметтік 
сақтандыру) жұмысқа орналасқан мемлекеттің заңнамасына сай 
іске асырылады. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істейтін 
азаматтардың еңбек (сақтандыру) өтілі әлеуметтік қамсыздандыру 
мақсатында жалпы еңбек өтіліне қосылатын болады.  

Еңбеккер мен оның отбасы мүшелерін зейнетақымен қамтамасыз 
ету тұрақты тұратын мемлекеттің заңнамасына, сондай-ақ, ұйымға 
мүше-мемлекеттер арасындағы жекеленген халықаралық келісім-
шарттарға сай реттеледі. 2014 жылғы 12 қарашадағы Еуразиялық 
экономикалық одағы Кеңесінің шешімімен «Зейнетақымен қамтамасыз 
ету саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісім-шарт 
жобасының тұжырамдамасы» мақұлданып, аталған құжат жобасын 
әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. 

Еңбеккер-мигранттар мен олардың отбасы мүшелері жедел 
медициналық көмек (шұғыл және жедел түрінде) және өзге де 
медициналық жәрдем алуға құқылы. Жұмыс істейтін мемлекет 
аумағында еңбеккер-мигрантпен бірге тұратын балалары сол елдің 
заңнамасына сәйкес мектепке дейінгі мекемелерге баруға құқылы.  
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Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1
Өнеркәсіптік өнімдерді 
шығару көлемі, млрд.теңге, 
соның ішінде

339,8 410,0 120,7

2 НКИ, % 100,3 113,0

Негізгі капиталға инвестиция көлемі66,2 млрд. теңгені құрады 
немесе 2013 жылмен салыстырғанда 5,6%-ға көбейді  (62,7 млрд. теңге).

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1 Барлық инвестиция, млн.
теңге, соның ішінде 62673,4 66200,0 105,6

2 НКИ, % 74,1 107,0

66,2 млрд.теңге сомасындағы инвестицияның жылдық көлем 
жоспары «АМТ» АҚ жобалары іске асуы есебінен қол жеткізілді:3-
ДП күрделі жөндеуі, ЖЭО-бу ауа беру станциясындағы (ТЭЦ-ПВС) № 
2, 4 қазандықтарда эмульгаторларды ауыстыру, дросстан алынған мы-
рышты қалпына келтіру үшін екінші пешті орнату, № 2 конвертор газдан 
тазалау жүйесінің құрылысы, кокс-химия өндірісінің биохимия газдан 
тазалау жүйесін ауыстыру, № 0, 1, 2 көтерме редукторларды жаңарту 
мен жөндеу, 3-қаңылтыр илемдеу цехында 6-шы клетті орнағын ұлғайту.

Ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы шығарылымынан 
күтілетін көлемдер 1 499,6 млн. теңгені құрады немесе 2013 жылға 
қарағанда 100%.Нақты көлем индексі  100%-ды құрды.

№ Жоба атауы Жоба құны, 
млн.теңге

Іске 
асырылу 
мерзімі

Жұмыс 
орындары

Қуаты
 жылына

тонна

Жобалық 
қуатына 
шығуы

1

Цементті  құрғақ 
тәсілмен өндіретін   
№ 5 технологиялық 
желі іске қосу
(«Карцемент» АҚ) 12300.0 2008-2014 жж. 115

1.5 млн. 
тонна 
цемент

Желі 9.07.2014ж 
пайдалануға 
енгізілді.Жобалық 
қуатына шығуы 
2015 ж.

2

теміржол бетон 
шпалдарын өндіру 
үшін карусельдік 
желіні іске қосу
(«NORD Пром НС» 
ЖШС) 

2070.0 2011-2013 жж. 90

560.0 мың. 
дана т/б 
шпалдары

2013 жылы 
жобалық 
қуаттылы ғына 
шықты. 

3

Бедерленген тақталар 
шығару өндірісін 
кеңейту («КМК 
Профиль» ЖШС)

331.0 2011-2013 жж. 45

15.0 мың 
тонна 
бедерлен
ген тақта

2013 жылы 
жобалық 
қуаттылы ғына 
шықты. 

4

Жүк автомобильдері 
мен арнайы 
техника үшін сервис 
стансасын салу. 
(«TemirLogistik» ЖШС) 

1900.0 2011-2015 жж. 50

2200 жүк 
автомо
бильдері 
мен 
арнайы 
техника

2015 жылы 
жобалық 
қуаттылы ғына 
шығады. 

Барлығы 16601.0 2008-2015 жж. 300

«Бизнестің Жол картасы 2020» бағдарламасы іске асыру шеңберінде2014 жылы Өңірлік үйлестіру 
кеңесімен 4 жоба мақұлданды:

- «Инкар-1» ЖШС(профильдік жабдықтарды металл өңдеу) несиені 30,0 млн.теңге сомасына ішінара 
кепілдендіру,  5 жұмыс орны құрылды.

-«КазГазоБлок» ЖШС (құрылыс материалдарын өндіретін зауыт құрылысы) пайыздық ставкаларды суб-
сидиялау және кепілдендіру 982,8 млн.теңге, 80 жаңа жұмыс орындары құрылды. 

- ЖК М..Р.Әжіғалиев (көп салалы медициналық орталықты ұйымдастыру)  ішінара кепілдендіру 6,5 млн.
теңге, 12 жұмыс орны құрылды.

-ЖК Е.П.Богданова (кафе ғимаратын сатып алу арқылы тамақтану қызметін ұсыну бойынша қызметтерді 
кеңейту)  ішінара кепілдендіру 39 млн.теңге, 21 жұмыс орны құрылды.

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде Теміртау 
қаласында 2 - зәкірлі жоба іске асырылды, 1-ші жоба «Қарцемент» АҚ «Цементті құрғақ тәсілмен өндіретін 
№ 5 технологиялық желіні іске қосу» 2014 жылдың 9 маусымында  іске қосылды. 2-ші жобаны іске асыру  
2015 жылы жалғасады.

Өткен 2014 жылғы еліміздегі ең маңызды оқиғалардың ішінен Мемле-
кет басшысы, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы 11 
қарашадағы «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы ерекше орын алады. 

Елбасы өз жаңа Жолдауында басты мақсат «Стратегия-2050»  
бағдарламасын орындау үшін жұмыстарға белсенді қатысуға шақырды 
және біздің халқымыздың игілігі үшін алдымызға мақсаттар қойды. Нақты 
міндеттер қойылды, олардың іске асырылуыбіздіңжетістіктерімізді нығайту 
және дамытуға мүмкіндік береді.

Енді 2014 жылдың атқарылған жұмыстары туралы нақтырақ айтатын 
болсақ:

Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары 
орнықты даму үрдісінің сақталуымен, тұрмыс деңгейінің артуымен және 
қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығымен сипатталады.  

2014 жылдың қорытындысы бойынша күтілетін өнеркәсіптік 
өнімдерді өндіру көлемі 410,0 млрд. теңгені құрады немесе 2013 жылға 
қарағанда 20,7% (339,8 млрд.теңге).

Өнеркәсіптік өнімдер нақты көлем индексі  113%-ды құрды.

Қалада есеп беру кезеңінде келесі мемлекеттік бағдар ла-
маларды іске асыру жалғастырылды:

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың 

Қалада шағын және орта бизнесті дамукөрсеткіші жыл сай-
ын өсуде және тұрақты сипатқа ие. 

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1 Тіркелген ШКС саны, бірлік 6943 7335,0 105,6

2 Тіркелген белсенді ШКС 
саны, бірлік 5823,0 6084,0 104,5

3 Тіркелген белсенді ШКС 
саны (заңды тұлғалар), бірлік 576,0 660,0 114,6

4 ШКС жұмыспен 
қамтылғандар саны, адам 24640 25170 102,2

5 Өнеркәсіптік өндірістің 
көлемі, млрд.теңге 46420,0 47348,0 102,0

6 ШКС бюджетке төленген 
төлемдер көлемі, млрд.теңге 3080,0 3150,0 102,3

Теміртау қаласының әкімі Н.Е.Сұлтановтың 
«Теміртау қаласының 2014 жылғы 

әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындылары туралы»  тұрғындарға

    ЕСЕБІ
№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1

Ауыл шаруашылық 
өнімдерінің жалпы 
шығарылымы, млн.теңге, 
соның ішінде

1499,6 1499,6 100,0

- мал шаруашылығы (ет, сүт, 
жұмыртқа) 314,8 314,8 100,0

- өсімдік шаруашылығы 1184,8 1184,8 100,0
2 НКИ, % 104,4 100

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде Теміртау қаласы бойынша 2011 жылдан жүзеге 
асыру жоспарланған 5 инвестициялық базалар қалыптастырылды, оның ішінде 2011-2014 жылдары  
жалпы  құны 16 млрд 601 млн. теңге 4 жоба іске асырылды, 300 жаңа жұмыс орны құрылды.

(Басы. Жалғасы 6 -7 -8- беттерде)
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4 Бірінші байлық...

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа Қылмыстық, Қылмыстық іс 
жүргізу, Қылмыстық атқару және Әкімшілік құқықбұзушылық туралы ко-
декстер заңды күшіне енді. Жаңа Қылмыстық кодекске сәйкес, қауесет 
таратқан адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады.

Қылмыстық кодекстегі “Жалған мәлімет тарату” деп аталатын бап-
та ең ауыр жаза ретінде 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру 
қарастырылған.

Нақтылап айтсақ, БАҚ-тар немесе әлеуметтік желілер арқылы өсек 
таратқан адамға 5 000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу, 
тура осындай көлемде түзету жұмыстарына жіберілу, бас бостандығынан 
2 жылдан 5 жылға дейін шектелуі немесе бас бостандығынан айырылуы 
мүмкін. Сонымен қатар, жаңа технологияны пайдалана отырып лаңкестік 
және экстремизм көрінісін, радикал идеологияны таратуға жауапкершілік 
қатаңдай түсті.

“Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы” жаңа кодекс бойынша тіркелген 
мекен-жайында тұрмайтын азаматтарға айыппұл салынады, пәтеріне өзге 
азаматтарды жалған тіркеуге тұрғызған қожайындар да жауапкершілікке 
тартылады. Сондай-ақ көшелерде, базар маңында, мешіттердің алдында, 
жалпы қоғамдық орындарда қайыр тілеп, алақан жаятын қайыршылар, 
балгерлер мен жезөкшелерге де жаза қарастырылған. 

Ендігіде шетелдердегі қарулы қақтығыстарға қатысқан адам 
қылмыстық жазаға тартылады, бұл туралы бапта 3 жылдан 7 жылға дейін 
бас бостандығынан айыру қарастырылған.

Ел өмірінен

Жаңа 2015 жылдың жаңалықтары
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде қоғамдық өмірдің түрлі са-

ласы бойынша көптеген жаңа ереже енгізіліп, заңдар күшіне енгені мәлім. 
Енді солар жайында аз-кем ақпарат берер болсақ, бірінші кезекте айта-
рымыз, 1 қаңтардан Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне 
енді. Бұл Одақтың мүшелері Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения және 
Қырғызстан екендігінен жалпақ жұрттың хабары бар, сонымен ЕАЭО-
ның құрылуы Кеден одағы елдерін интеграцияның жоғары деңгейіне 
шығаратын болады.

Енді міне, Кеден одағы елдерінің Техникалық регламенті күшіне 
еніп, аталған мемлекеттердің аумағында автокөліктердің қыста жазғы, 
жазда бұдырлы дөңгелектермен жүруіне тыйым салынатынын атап 
айтқанымыз жөн. Сондықтан отандық  автоөндірушілер төл өнімдерін ABS 
тежеу жүйесімен, қауіпсіздік жастықтарымен, балаларды бекітетін ISOFIX 
тетіктерімен, күндізгі жүріс оттарымен, иммобилайзермен, ГЛОНАСС 
жүйесінің SOS түймесімен жабдықтауға міндетті болып табылады.

Екінші бір жаңалық, Астана – Атбасар және Шымкент – Қызылорда тас 
жолдары ақылы болады. Жолмен жүру құны – 200 теңге.

Алкогольді ішімдіктер мен көк түтіні будақтайтын темекі де 
қымбаттайды. Сүзгілі темекінің бір қорабының ең төменгі құны 200 теңге 
болады. 100 пайыз спирттің литрінің акциздері 1000 теңгеден 1200 теңгеге 
дейін көтерілмек. Өткірлігі 30 пайыздан асатын алкогольдің бөлшек 
саудадағы ең төменгі құны литріне 1120-1300 теңге аралығында болады.

Тағы бір жаңалық, жаңа тұрғын үй бағдарламасы іске асырылып, 2020 
жылға дейін республика бойынша 1,4 миллион шаршы метрден асатын 
баспана салынады. Ал дәрігерлер мен мұғалімдердің  де жалақылары ар-
тады.

Қазақстанда көлікті 
белгіленбеген жерлерге қоюға 
салынған тыйым алып тасталды, 
– деп хабарлайды Tengrinews.kz 
тілшісі. 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап “Жол қозғалысы туралы” 
заңға енгізілген өзгерістер күшіне 
енді.

2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
жаңа құжатқа сәйкес, “Жол 
қозғалысы туралы” заңда 
“Механикалық көлік құралының 
меншік иесі мен жүргізушісінің 
құқықтары мен міндеттері” деген 
54-бапқа өзгерістер енгізілді. 
Нақтылап айтсақ, 22-тараушадан 
жолдарда және елді мекендегі 
көшелерде көлік қоюға болмай-
тыны жайлы айтылған сөйлем 
алынып тасталды.

Осыған дейін жол бойын-
да көлік қоюға салынған тый-
ым қоғамда қызу пікірталас 
тудырған еді. Түрлі сарапшылар, 
заңгерлер және қоғамдық ұйым 
өкілдері жаңа “Жол қозғалысы 
туралы” заңның қалаларда 
жол инфрақұрылымның, яғни 
көлік қоюға рұқсат беретін жол 
белгілерінің жоқтығын айтып, 
қолданылмайтынын мәлімдеген 
еді. Полиция өкілдері болса жол 
белгілерін жеткілікті түрде орнату 
қала әкімдіктерінің жұмысы екенін 
айтты.

Айта кетейік, арнайы 
белгіленбеген жерлерде көлік 
қоюға салынған тыйымның 
алынып тасталуы – енгізілген 
жалғыз өзгеріс емес. Осыған 
дейін “Жол қозғалысы туралы” 
заңнан автомобильді жүргізуге 
сенімхаттың да міндетті құжаттар 
тізімінен алынып тасталғаны 
хабарланған еді. Мұнымен қатар, 
міндетті техникалық байқаудан 
өтуге байланысты өзгерістер 
болды. Оның алдында автокөлік 
жүргізушілері көлігінің шыққан 
жылы төрт жылдан аспаса ғана 
техникалық байқаудан босатыл-
са, жаңа өзгерістерге сәйкес, бұл 
мерзім жеті жылға дейін ұзарды.

Жол қозғалысының жаңа 
ережесі қолданыла бастайды. 
Қазақстанның жүргізушілеріне енді 
әрқашан жақын жарықты қосып не-
месе жүріс жарығы оттарын қосып 
жүруге тура келеді. Бұл ережені 
бұзғандарға 10 мың теңгеге жуық 
айыппұл салынады.

Жанармай арзандайды. Дизель 
отынының литрі 107 теңге, Аи-80 
бензинінің литрі – 89 теңге, Аи-
92/93 бензині 109 теңге болды.

Астана – Атбасар және Шым-
кент – Қызылорда тас жолдары 
ақылы болады. Жолмен жүру құны 
– 200 теңге.

Денсаулық

Емхана директоры, 
өткен жылы республиканың 
денсаулық сақтау саласындағы 
үздік менеджер деп танылған 
Арғын Бидайбаев облыста  

Емханаға – кезексіз

Қаланың емдеу мекемелерінде, әсіресе 9 шағын 
аудандағы №4 емханада тіркеу бөлімі болсын, зерт-
хана мен дәрігерлер болсын, келушілердің легі бір 
азаймайды, ұзын-сонар кезектен шаршаған адамдар 
басшыларға  шағымдануға мәжбүр болатын. Енді  
жаңа 2015 жылдан бастап, мұндағы жағдай мүлде 
өзгерді.

Тыйым алынып тасталды

Əлеуметтік желі арқылы өсек 
таратқандарға жаза күшейді

алдыңғылардың бірі болып,  
кезекті азайтудың бірнеше 
амалдарын қарастырып, 
жүзеге асырды. Ол үшін 
биылғы 1 қаңтардан бастап 
мұнда  төрт түрлі жаңалық 
енгізілді. 

Алдымен келушілер кіре 
берістегі тіркеу бөліміне ба-
рады, онда өздеріне қажетті 
учаскелік терапевтерге не-
месе маман-дәрігерлерге 
қабылдауға жазылады. 
Кезектің ең көп жері осы, 
сондықтан мұнда енді тер-
минал арқылы  қызмет 
көрсету жүйесі енгізілді. Залға 
қойылған аппаратқа таянып, 
тиісті талон алып, өз кезегіңізді 
қабырғадағы табло арқылы 
біліп отырасыз. Бұл қызметтің 
жайлылығы үшін емхананың 
кіре берісіне бірнеше қатар  
жайлы креслолар қойылған, 
мұның өзі кезекті тездетіп ғана 
қоймай, адамдардың айқай-
шусыз қолдарындағы қағаз 
бойынша өз кезектерін біліп 
отыруына және қолындағы 
санға байланысты табло 
жанған кезде тиісті кабинетке 
кіруіне мүмкіндік береді.

Кезекті азайту 
мақсатындағы екінші жаңалық 
дәрігерлерге кіруге жазылу 
жөнінде болып отыр. Енді 
емхананың арнайы сайты 
бойынша интернет арқылы 
қабылдауға жазылуға бола-

ды. Мұның өзі кезекті бес-он 
пайыз азайтуға жол ашады 
дейді мамандар. Алайда 
емхана қызметіне жүгінетіндер 
көбіне  ересектер, қариялар 
болып келетіндіктен бұл 
қызметті екінің бірі пайда-
лана бермейді. Дегенмен, 
қазір қала тұрғындарының 

арасында онлайн қызметін 
пайдаланатындардың саны 
күн сайын өсіп келе жатқаны 
ескеріліп, қабылдаудың осы 
түрі де жүзеге асырылуда. 
Сондықтан оқырмандар наза-

рына №4 емхананың  сайтын 
ұсынамыз: www

№4 емханадағы кезекті 
азайтудың тағы бір түрі бұған 
дейін де қолданылып келген 
кәдімгі телефон байланысы, 
жұртшылық тіркеу бөлімінің 
телефоны ертеден кешке 
дейін бос болмайды деп 
қарсы уәж айтары сөзсіз. Бірақ 
бұл жерде де қызмет аясы 
кеңейіп, енді  44-78-72 теле-
фоны арқылы ешбір кедергісіз 
қабарласуға болады. Өйткені 
бұл жүйеге бірден бес опе-
ратор қызмет көрсетеді. Тағы 
бір айта кетер ерекшелігі, 
байланыстың қазақша да, 

орысша да жүретіндігі. Алайда, 
телефон арқылы тек тера-
певт пен балалар дәрігеріне 
ғана жазылуға болады. Жеке 
мамандарға кіру үшін ал-
дымен өзіңіздің учаскелік 
дәрігеріңізде болу міндетті. 
Өздігінен жазылатын терминал 

әзірге емханаға орнатылған, 
келесі жылдан бастап мұндай 
терминалдар қаладағы 
бірнеше супермаркеттерде, 
үлкен сауда орталықтарына 
орнатылатыны жоспарланған. 
Сонда  емханаға бармай-ақ, 
кез-келген  сауда орындары-
нан өзіңізге қажетті дәрігердің 
қабылдауына жазыла ала-
сыз. Терминалдар арқылы 
қай дәрігердің қай уақытта 
қабылдайтын кестесін де біліп 
алу мүмкіндігі жасалған.

Міне, осылайша  
қабылдаудың кезегін азайтуға 
барлық мүмкіндіктерді жасап 
отырған №4 емхана ұжымы  
медициналық көмектің дер 
кезінде әрі сапалы жүргізілуі 
үшін  жұмыла жұмыс істеуде. 

– Біз осы жылғы 1 
қаңтардан бастап дәрігерлерге 
кіруді жеңілдетудің барлық 
амалдарын қарастырып 
отырмыз. Бұлардың көбі 
медицина менеджментіндегі 
соңғы жаңалықтар және 
облыста бірінші болып 

қолға алғанымызды айта 
кеткім келеді. Әрине, әлі де 
қиындықтар, кемшіліктер 
бар, дегенмен біздің үлкен 
ұжым олардың бәрін жеңуге, 
жаңалықтарды игеруге, 
сөйтіп халыққа сапалы 
қызмет көрсетуге мүдделі. 
Алдымен осы №4 емхана-
да барлық жаңалықтарды 
толық жүзеге асырып, елдің 
көңіліне ұнамдыларын басқа 
да емханаларда жүзеге асыру 
қарастырылады, –дейді  №4 
емхана директоры Арғын Би-
дайбаев. 

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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Ешкім де ұмытылмайды

с амарқандтық жауынгерлер! 
ендерді мәңгі есте сақтаймыз!

ЖАңАБЕв 
Рахим

8 Гвардиялық 
атқыштар ди в изиясының 
23 Гвардиялық атқыштар 
полкінің парторгы, гвардия 
кіші лейтенанты.

1907 жылы Ақмола об-
лысында туған. Атқылау 
өндірісінде жұмыс істеген.

1942 жылдың 20 ма-
мырында Қарағанды 
қаласының  Киров 
аудандық әскери комисса-
риатынан әскер қатарына 
шақырылған.  Екінші 
Прибалтика майданының 
құрамында соғысқан.  10 
шілдеде екінші Прибал-
тика майданы  шабуылға 
шығып, бір апта  бойы 
батысқа қарай 90 шақырым  
жылжып, Латвия аумағына 
енген. Міне, осы шайқаста 
Рахим Жанабаев оққа 
ұшқан.

Ол 1944 жылдың 17 
шілдесінде шайқаста көз 
жұмды. Латвияның Лудзенск 
уездінің Замбары деревня-
сында жерленген.

ЖЕлТухов 
Николай 

Михайлович

16 Гвардиялық 
атқыштар дивизиясының 
49 Гвардиялық атқыштар 
полкінің минометчигі, сер-
жант.

1923 жылы Воронеж 
облысының Пески селосын-
да туған.

Самарқанд 
поселкесіндегі ҚарГРЭС-
1-дің өндіріс алаңында 
сылақшы-бояушы болып 
жұмыс істеген.

1942 жылы 7 тамызда 
Қарағанды қаласындағы  
Киров аудандық әскери 
комиссариатынан әскерге 
алынған.  Калинин май-
данында соғысқан. 1942 
жылдың 24 қыркүйегінде 
атыс үстінде оққа ұшқан. 
Калинин облысының Ржев-
кий ауданының Знаменское 
селосынның солтүстік-
шығысында жерленген.

ЖИхАРЕв 
василий 

Андреевич

327 атқыштар дивизия-
сы 1100 атқыштар полкінің 
қатардағы жауынгері.

1902 жылы Сара-
тов облысы, Ивантеевск 
ауданының Николевка село-
сында туған.

Самарқанд 
поселкесіндегі ҚарГРЭС-1-
дің  орталық қоймасында  
жүкші болып жұмыс істеген.

Әскер қатарына 1942 
жылдың 22 мамырында 
Қарағанды қаласындағы 
Киров әскери комисса-
риатынан шақырылған. 
Волховкий майданының 
Синявинск бағытында 
соғысқан.  1942 жылы 27 
тамыздағы шайқаста қаза 
тапқан. Ленинград облысын-
да жерленген. 65.5 биіктік. 
Мгинск ауданы.

– Нина Тимофеевна, 
үстіміздегі қой жылы 
бірнеше мерекелердің басы 
тоғысқалы тұр. Оның ішінде 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
бүкілхалықтық  мейрам екені 
сөзсіз. Оған дайындық та 
басталып кеткен болар?
– Біз ардагерлер Ұлы Жеңіс-

тің мерейтойын ерте бастан 
ойластырдық. 2012 жылдың  ая-
ғын да мың адам қатысқан «Біз 
жас болған едік, әрі сенімді едік» 
деген тақырыпта үлкен іс-шара 
өтті. Онда соғыс ардагерлері, 
тыл еңбеккерлері, қаланың сан-
саласынджа жұмыс істеп жүрген 
танымал адамдар жас ұрпақпен 
кездесіп, сол кездегі  Жеңістің 
қандай күшпен келгенін тағы бір 
рет еске алды. Дәл сол жолы 
Теміртауда тұңғыш металл заво-
ды ашылғаны жөнінде де, оның 
өнімі жауға қарсы снаряд болып 
атылғаны жөнінде айтылған бо-
латын. Соңғы екі жылдан бері 
барлық ардагерлердің  әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын өз көзімізбен 
көріп, олардың өтініштерін  қала 
басшыларына жеткізудеміз. 
Қалалық мәслихат депутаттарымен 
кездесу барысында да осы мәселе 
көтерілді. Ал былтырғы ақпан ай-
ында қалалық кеңес пленумын-
да  Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
әзірліктің нақты міндеттері 
белгіленді. Теміртау қалалық 

Зерде
Жеңіс күні!
Әлемнің жадырады   

           кеңістігі,
Билеп жүр ару қыз                 

бен ағаш аяқ,
уа, дүние, жоқтай 

бір кемістігі, – деп ақын 
жырлаған Жеңіс күніне 
де биыл  тура жетпіс 
жыл толғалы отыр. Бұл 
аз уақыт емес, тұтас бір 
ұрпақ өсетін дәуір. Бірақ 
соғыс алған жарақаттың 
жазылмастығы сон-
дай, әлі де адамдардың 
санасынан  өшер емес, қайта уақыт өткен сайын 
жаңғырығып, ұрпақтан-ұқрпаққа жетуде. ТМД 
елдері бойынша 2015–ардагерлер жылы болып жари-
яланды. Елбасымыз алдыңғы қатарда  биылғы Жаңа 
жылмен бірге соғыс ардагерлерін ерекше құрметтеп, 
құттықтады. Бастаманы  жер-жерде іліп әкетті, біздің 
қаланың ардагерлері де Елбасы атынан сыйлықтар, 
құттықтау хаттар алып, үлкен ризашылыққа бөленді. 
Қалалық ардагерлер кеңесінің бұл бағытта атқарып 
жатқан жұмысы тіпті көп. Жаңа жыл қарсаңында 
ардагерлік қозғалыстағы және жастарды тәрбиелеудегі 
шығармашылық табысы, белсенді өмірлік ұстанымы 
үшін қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы Нина 
вахитова қоғамдық ұйымдар арасында жеңімпаз деп та-
нылып, қала әкімінің грамотасымен марапатталып, жыл 
үздігі атанған еді.осындай қуанышты сәтте ардагерлер 
көшбасшысымен  сұхбаттасып, Жеңістің  70 жылдығына 
байланысты атқарылатын іс-шаралар туралы бірнеше 
сауалдар берген едік.

жас тар клубы, жастар орталығы 
сияқты мүдделес ұйымдармен ме-
морандум жасалды. «Нұр Отан» 
партиясы қалалық филиалымен 
бірігіп, барлық ардагерлердің 
үйлерінде болып, он жеті адамға 
«Белоруссияны азат етуге 70 жыл» 
медалін және бағалы сыйлықтар 
тапсырдық. Биылғы жыл басында 
тағы да Елбасының ерекше тап-
сырмасын орындау бақытына ие 
болып, ардагерлермен жүздесудің 
сәті түсті. Біздің елімізде ешкім де, 
ештеңе де ұмытылмайды, олар 
үнемі қамқорлықта, есімізде.

– Нина Тимофеевна, сіз 
ардагерлермен жұмыстың 

екі бағытта екенін айтып 
кеттіңіз, оның біріншісі 
әлеуметтік қамқорлық болса, 
екіншісі сол ардагерлер 
арқылы жастарды тәрбиелеу 
бағыты. Қазір қаламызда 
қанша  ардагер бар және 
олардың мұқтаждықтары 
қандай?
– Әрине, уақыт өз дегенін ала-

ды, бүгінгі таңда  соғыс арда гер-
лері нің басым көбі тоқсан жастың 
о жақ, бұ жағында. Оларға негізінен  
медициналық көмек қажет. Бұл 
ретте қаланың емдеу мекемелері 
өздеріне тиісті мекен-жайлар 
бойынша нақты  жұмыс жүргізіп 

отыр. қазір Теміртауда Ұлы Отан 
соғысына қатысқан 54 ардагер 
тұрады, 3271 тыл еңбеккері, 10 адам 
Ленинград блокадасында, ал 20-
сы фашист лагерлерінде тұтқында 
болғандар. Соынмен бірге қайтыс 
болған жауынгерлердің 3 жесірі 
де біздің назарымыздан шыққан 
емес. Әлеуметтік қамқорлық де-

генде біз көбіне жастарға арқа 
сүйейміз, Теміртау қалалық жа-
стар клубы еріктілердің жұмысын 
осы бағытта  жұмылдыруда. Арда-
герлер тұратын үйлерді, олардың 
аулаларын, пәтерлерін реттеу, 
тазалау, бейіттерді ретке келтіру 
сияқты жұмыстар атқарылып жүр. 
Ардагерлердің  айтқан әңгімелерін 
жазып алу, сақтау жұмыстары оқу 
орындарының көмегімен жүзеге 
асырылуда. Әр мереке сайын олар 
мектептерге, мекемелерге қонаққа 
шақырылып, өздерінің естеліктерін 
жас ұрпақтың көкейіне қонымды етіп 
әңгімелеп береді. Қала  мейрамха-
наларында  қонақасы дастарқаны 
жайылады.  Мәселен, өткен жылы 
Жеңіс күні құрметіне сегіз мыңнан 
аса адам қатысқан түрлі шаралар 
ұйымдастырлып, оған 20 миллион 
теңгеден аса қаражат жұмсалды. 
Ал мұндай жұмыстар биыл еселене 
түспек, қалалық бюджеттен және 
кәсіпорындар есебінен әр арда-
герге ақшалай  материалдық көмек 
жасалады. 

– Нина Тимофеевна, соғыс 
ардагерлерінің басым 
көпшілігі қазір жүріп-тұруы 

қиын жандар. Олардың 
зейнетақыларын алуына 
байланысты қиындықтар 
бар екенін айтып қалдыңыз. 
Бұл мәселе қалай шешілуде?
– Иә, дұрыс ойға салдыңыз, 

біз қазір мұны да ойластыруда-
мыз. Бүгінде қалалық ардагер-
лер кеңесі тарапынан «Қазпочта» 

мекемесімен келіссөз жүргізудеміз, 
ондағы мақсат олардың зей нет-
ақыларын үйлеріне сенімді түрде 
жеткізіп беру мәселесі. Әрине, 
ардагерлердің біразы зейнетақыны  
терминалдардан алады, ал 
кейбірі өздерінің бала-шағасына 
сенімхаттар берген. Дегенмен, 
«Қазпочта» әр ай сайын ардагердің 
тұрған пәтеріне апарып беріп отыр-
са ыңғайлы болар еді. Біз қазір 
осы мәселені қолға алдық. Әрине, 
«Қазпочта» қызметкерлері де мұны 
толық қолдап, жәрдем көрсетеді 
деген сенімдеміз. 

– Нина Тимофеевна, Ұлы 
жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында ардагерлер 
кеңесі атқарып жатқан 
жұмыс өлшеусіз көп, біз 
атап өткен бір-екі шарамен 
шектелмесі анық. Олай 
болса осы қиын да, сауапты 
жұмыстарыңызға сәттілік, 
шығармашылық табыс 
тілейміз. Әңгімеңізге көп 
рахмет.

Әңгімелескен 
Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Дайындық 
қызу жүруде
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№ Жоба атауы Кредит 
сомасы

Жұмыс 
орындары

1 Құрылыс материалдар өндірісі («Универсалстрой Темиртау» ЖШС) 21,4 7
2 Жылуды оқшаулайтын материалдарды өндіретін зауыт («Водоканалстрой» ЖШС) 20,0 30
3 Илек үю жабдығын металл өңдеу («Инкар 1» ЖШС) 30,0 5
4 Өнеркәсіптік бекіткіш арматура және саға жабдықтары өндірісі («Казарматура» 

ЖШС) 
132,0 46

5 Автопаркті жаңарту (фирма «777» ЖШС) 33,0 7
6 Білдек паркін жаңарту («Металл-Инвест» ЖШС) 170,0 15
7 Автопаркті жаңарту (ЖК И.Н.Ткачев) 12,5 2
8 Болат балқыту өндірісін үйінді қож қалдықтарынан өңдеу 

(«Алаужалын» ЖШС)
90,1 42

9 «Белый ветер» Сауда үйінің ғимараты бөлігін сатып алу (Музыкина ЖК) 17,0 7
10 «Ақниет» монша кешені құрылысы (ЖК Е.Б.Бегимов) 35,0 12
11 «Арай» сауда үйін сатып алу (ЖК К.Т.Айкеев) 108 10
12 «GRAND» сауда орталығын ашу мақсатымен ғимаратты сатып алу (ЖК 

Н.В.Давлетчина)
30 30

13 Қолданыстағы медициналық орталыққа жапсарма құрылыс («Будь здоров» ЖШС) 21,0 16
14 «Радуга» аспазханасын күрделі жөндеу (ЖК З.С.Саттыбаева) 17,0 7
15 Нан-тоқаш және пірәндік цехтарын жаңарту («Бидай нан ЛТД и Со» ЖШС) 38 14
16 «Принцип» өзін өзі қызмет ететін  дүкенді әкімшілік корпус және қосымша қоймалар 

құрылысын салып кеңейту («Принцип» ЖШС)
57,0 20

17 Екі доңғалақты 3 тартқыш сатып алу («КартрансСервис» ЖШС) 61,0 3
18 Жиһаздар өндірісі (ЖК С.Ю.Койка) 6,9 5
19 Кәсіпорынның жылжымалы құрамын жаңарту үшін автобустар сатып алу («ТТС» ЖШС) 288,0 14
20 Жолдарды ұстау мен жөндеу үшін жол және арнайы техника сатып алу 

(«КазАвтоДор-2050» ЖШС)
69,5 20

21 Репетитор орталығын құру (ЖК Сланбекова/ЖК Ибраева) 13,0 5
22 Медициналық орталық ашу (ЖК М.Р.Әжіғалиева) 17,3 12
23 Кафе ғимаратын сатып алу арқылы тамақтану қызметін ұсыну бойынша 

қызметтерді кеңейту (Ж.К. Богданова)
56,4 21

24 Жиһаз өндірісі бойынша цехты ұйымдастыру және көрме залы құрылысын аяқтау 
(ЖК С.Ж.Далакян)

12,0 5

25 Автокөтергіш сатып алу («Мартенстрой» ЖШС) 20,0 12
26 Автокөлік жөндеу үшін кешен құрылысы (фирма «777» ЖШС) 130,0 16
27 Супермаркет ашу үшін жабдықтар сатып алу («Раушан ТС» ЖШС) 88 42
28 Он шақты автокөлік құралдарын, автожуу тұрғын үй емес ғимаратын сатып алу 

(«Престиж-2» ЖШС)
64,0 12

29 Тиегіш, тіркеме және отыратын тартқыш сатып алу (ЖК Кузнецова) 55,5 2
30 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру үшін жабдықтар сатып алу 

(«Механомонтаж 2004» ЖШС)
93,0 25

Барлығы 1709,4 464

2015 жылы республикалық бюджет қаражаттарынан аталған мақсаттарға  47,5 млн.теңге сомасында мақсатты 
трансферттер бөлінді. 

Екінші деңгейдегі банктерге кредиттер бойынша пайыздық ставкаларды бөлу мен өтеуді қаржы агенті «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры жүргізеді.

Сонымен қатар 2012-2020 жылдары Моноқалаларды дамытудыңбағдарламасын іске асыру шеңберінде жаңа 
өндірістерді құру үшін гранттар беруге республикалық бюджеттен сомасы 20 млн.теңге мақсатты трансферттер 
бөлінді. 

Жалпы сомасы 20 млн.теңгеге 7 жобалар конкурстық комиссия мақұлдап, Өңірлік үйлестіру кеңесі қолдап 
толықтай игерілді, 46 жұмыс орны құрылды.

№ Жоба атауы құны, млн.теңге Іске 
асырылу 
мерзімі

Жұмыс 
орындары

1 «Балық өсіру және балық аулау туризмі» ЖК 
А.В.Яршов 3,0 2014 ж. 15

2 Суды тазалау мен жеткізу бойынша кәсіпорын ЖК 
Р.А.Кошанов 3,0 2014 ж. 6

3 ЖК Picadilly ағылшын тілінде тынығу-дамыту 
байланысу клубы 3,0 2014 ж. 10

4 Тоқусыз  материалдарды екінші қайта өңдеу цехын 
құру «ТЕМИРЭКО» ЖК 3,0 2014-2015 8

5 Ағаш терезелер және есіктер өндірісі бойынша 
шеберхана құру ЖК Х.Хавдашхан (екінші топ мүгедегі) 3,0 2014-2015 2

6 Селолық кіші хайуанаттар бағын құру (ЖК 
Н.П.Брюхова) 2,490 2014-2015 3

7 Механикалық цехті ашу (ЖК Чередниченко) 2,510 2014-2015 2
Барлығы 20,0 46

 
2015 жылы гранттар беру үшін 17 млн. теңге сомасында республикалық бюджет қаражатынан мақсатты 

трансферттер бөлінді.
Сонымен қатар, аталған бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлікті 

дамытуға көмек көрсету мақсатында шағын кредит беру үшін 2014 жылы 
30 млн.теңге, 2015 жылы - 52,1 млн.теңге бюджеттік кредиттер бөлінді. 
Кредиттерді беру «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ  
арқылы жүзеге асырылады.

 
Қалалық бюджет
2014 жылы қалалық бюджетке кірістердің түсуі 12 млрд.854,8 млн. 

теңгені немесе жоспарлағанның 100,6%-ын құрады, соның ішінде РБ және 
ОБ 3 млрд. 287,4 млн.теңге мақсатты трансферттер түсті.

Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы 99,98%-ды немесе жоспарлы   
12 млрд. 842,5 млн. теңгеге қарағанда 12 млрд. 840,5 млн.теңге құрады,  
соның ішінде облыстық бюджетке 2 млрд. 561,5 млн.теңге бюджеттік алу-
лар аударылды. 

2015 жылғы кіріс бойынша жоспар 12 380,9млн.теңге сомасында 
бекітілді, соның ішінде транферттердің түсуі - 2 420,7 млн.теңге. Облыстық 
бюджетке 3 418,3 млн.теңге бюджеттік алулар бекітілді.

Мемлекет Басшысы  Жолдауда әлеуметтік салаға көп көңіл бөлді. 
Нұрсұлтан Әбішұлы «Қазақстан - 2050» Стратегиясының басты қағидаты 
ел дамуының маңызды индикаторы ретінде қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыру екенін атап өтті.

Өткен мерзім ішінде қалада демографиялық ахуал жақсарды. Қала 
тұрғындарының саны 183 965 адамды құрады,немесе 1 757 адамға 
көбейді (2013 жылы 182 208 адам).

Қала бойынша орташа айлық еңбекақы 106 389 теңгені құрап, өсуі 
байқаладынемесе 2013 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 7,5 
пайызға өсті. 

Әлеуметтік-мәдени шараларды қаржыландыруға 2014 жылы 
5,8 млрд.теңге бағытталды немесе бюджеттің жалпы шығыс көлемінің 
56,8%-ы (облыстық бюджетке алуларды есептемегенде).

2015 жылдың бюджеті әлеуметтік бағытта, әлеуметтік-мәдени шара-
ларды қаржыландыруға 6 млрд. теңге қарастырылды немесе бюджеттің 
жалпы шығыс көлемінің 68,2%-ы (облыстық бюджетке алуларды есепте-
мегенде).

Жыл сайын қалалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және қаланың 
тұрғындарының әлеуметтік осал топтарын әлеуметтік қамтамасыз етуге 
бөлінген қаражат өсіп келеді. 2014 жылы бұл мақсатқа 578,4 млн.теңге 
жұмсалды, 2013 жылғы (527,2 млн.теңге) деңгейден 9,7 % жоғары.  2015 
жылы 693,1 млн.теңге жұмсау жоспарлануда, 2014 жылғы деңгейден 
19,8% жоғары.

Қаланың жұмыссыз азаматтарынжұмысқа орналастыру 
мәселесі«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасын жүзеге 
асыру шеңберінде шешіледі.

2014 жыл бойында өтініш берген 4701 адамнан 3926 жұмыссыз не-
месе 84% жұмысқа орналастырылды, 224 адам жаңа мамандық 
алып, біліктілігін көтерді. Қоғамдық жұмысқа907 жұмыссыз азаматтар 
қатысты. 

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1
Жұмысқа орналасу мәселесі 
бойынша өтініш берген  азаматтар 
саны, адам

4594 4701 102,3

2 Жұмысқа орналасқан азаматтар 
саны, адам 3855 3926 101,8

Бұдан басқа 2014 жылы 15 адам кәсіптік даярлауды аяқтады, қайта 
даярлаудан - 21 адам, кәсіптілігін 22 адам көтерді. Кәсіптік оқуды аяқтаған 
барлық қатысушылар тұрақты жұмысқа орналастырылды.  

Әлеуметтік жұмыс орындарына 36 адам орналасты және 62адам 
жастар практикасын өтті, жұмысқа орналастыру агенттері және үкіметтік 
емес ұйымдар арқылы мақсатты топтардан 19 адам жұмысқа тұрды.

Жұмыссыздарға қолдау  көрсету мақсатында 7 адамға өз ісін ашу үшін 
әрқайсысына 40 АЕК (74080 теңге) көлемінде материалдық көмек берілді.

2014 жылы  жұмыспен қамту орталығы жұмыссыз азаматтар үшін 5 
бос жұмыс орны жәрмеңкесін өткізді. 

Өткізілген жәрмеңке нәтижесінде 27жұмыссыз тұрақты жұмысқа орна-
ласты, қайта даярлауға 3 адам жіберілді.

2015 жылы жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстар 
жалғастырылады. 

Аз қамтылған азаматтар компьютерлік деректер базасында кедейлік 
шегінен төмен тұратын 50 отбасы (215 адам) тіркелген (кедейлік шегі 7745 
теңгені құрайды).

Аз қамтылған азаматтарға мемлекеттік жәрдемақы төленеді: атаулы 
әлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі, балалар жәрдемақысы.  

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %
2015 
ж ы л ғ а 
жоспар

1 Кедейлік шегі, % 0,1 0,1
2 Кедейлік шегінен төмен 

тұратын аз қамтылған 
азаматтар саны (2014 ж.-
7745 теңге) адам/отбасы

157/34 215/20 136,9/
147,1

3 Мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек, адам/
мың.тг

221/
2804,4

242/
3708

109,5/
132,2 225/3967

4 Тұрғын үй  көмегі, адам/
мың.тг 497/2874 514/

4087,5
103,4/
142,2 320/5804

Қалалық мәслихат депутаттарының  белсенді қолдауымен мұқтаж 
азаматтардың жекеленген санаттарына әлеуметтік көмеккөрсету үшін 
қаражаттар бөлінуде.

Анықтама: Іске асыру мерзімі-2011-2015 жж. Инвестиция көлемі-2,4 млрд.теңге. жобалық қуаты жылына 
35,0 млн. дана кірпіш.

Жобаның ағымдағы ахуалы: 2006 жылдан кәсіпорын тоқтап тұрды. 2011 жылы кәсіпорын басшылығы 
қуаттылығы 35 млн. данаға дейін қуыс және қаптайтын кірпіштерді өндіретін зауыт құрылысын қайта бастау-
ды шешті. 2014 жылы жетіспеген инфрақұрылымды жүргізуге  РБ қаражат бөлінбеуіне байланысты, жобаны 
пайдалануға енгізу 2015 жылға ауыстырылды. 

- «КазГазоБлок» ЖШС құрылыс материалдарын өндіретін зауыт құрылысы, құны 300 млн.теңге, 46 жаңа 
жұмыс орнын құру. 

Анықтама: Іске асыру мерзімі-2014-2015 жж. Инвестиция көлемі-300,0 млн.теңге. жобалық қуаты жылы-
на 150,0 куб.м. Индустриаландыру картасына енгізу мәселесі қаралуда. 

2014 жылы «2012-2020 жылдары Моноқалаларды дамытудың» бағдарламасын іске асыру шеңберінде 
кредиттер бойынша пайыздық ставкаларды субсиядиялауға жалпы сомасы 100 млн.теңге РБ мақсатты транс-
ферттер бөлінді. 

2014 жылы Өңірлік үйлестіру кеңесі жалпы сомасы 1709,4 млн.теңге 30 жобаны мақұлдап, 464 жұмыс 
орны құрылды. 

№ Жоба атауы
Іске 

асырылу 
мерзімі

Жұмыс 
орындары

Инвестиция 
көлемі

Инвес
тицияны 

игеру
Қуатты
игеру

Ағымдағы 
жағдайы 
және бар

 проблемалар
1 Цементті 

 құрғақ 
тәсілмен өндіретін   № 5 
технологиялық желі іске 
қосу («Карцемент» АҚ)

2010 -
2014 жж.

115 12300 млн.тг 14206 млн.тг 29%

Жоба 2014 жылдың 9 маусымында іске қосылды. 
Қосылғанан бастап 435,2 мың. тонна цемент 
шығарылды. Жобалық қуаттылығына шығу – 2015 
жыл.

2 Энергетикалық машина 
жасау зауытын салу 
(«ҚазЭнергомаш» 
корпорациясы)

2013-
2015 жж.

140 1300 млн.тг 600 
млн. тг

25%

Құрылыс екі кезекке жоспарлануда. Жылына 1500 
тонн дайын өнім жобалық қуаттылығы. 1-кезек  2013 
жылдың мамырында пайдала-нуға енгізілді, өндіріс 
өнімдер шығаруда, соның ішінде «АМТ» АҚ ТЭЦ ПВС 
үшін. 33 жұмыс орны құрылды. Кешеннің 2-кезегі 2014 
жылы басталды. Бар-лық рұқсат құжаттары ресімделді, 
«Азия-Проект» ЖШС ЖСҚ әзірленді.Қолданыстағы 
өндірістік кешенді 7020 ш.м. дейін, АБК 1700 ш.м. 
кеңейту, 20-дан астам  дана жабдықтар сатып алу 
жоспарлануда (турбогибтар, орнақтар, пештер және 
т.б.). Жоба индустриалан-дыру картасына енгізу үшін 
ӨҮК қарауына жіберілді. Жоба ҚР инвестиция және 
даму Министрлігінде келісімде.

Теміртау моноқалаларды дамыту Кешенді жоспарын өзектендіру 
кезінде зәкірлік жобаның тізбесі 2 жобамен толықтырылды:

«Темиртауский кирпич» ЖШС  қаптайтын кірпіш өндірісі,құны- 
2400,0 млн.теңге, 100 жұмыс орнын құру.
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Аталған мақсаттарға 235,7 млн. теңге жұмсалды, оның ішінде:
- қалалық жолаушылар көлігінде жүру үшін өтемақы-178,8 млн. теңге 

(8083 адам), оның ішінде 2193 балалар, білім беру мекемелерінің күндізгі 
оқу нысанында оқитындар;

Әртүрлі мерекелік даталарға 48 млн.теңге біржолғы материалдық 
көмек көрсетілді:

- Жеңіс күніне-15,6 млн.теңге – 3939 адам;
- Қарттар күніне 1,4 млн.теңге - 7326 адам;
- Мүгедектер күніне 17,8 млн.теңге - 5936 адам;
Сонымен қатар материалдық көмек көрсетілді:
- Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектерге пайдалану 

қызметтерін және газбен жабдықтауға - 1,4 млн. теңге - 69 адам
- негізгі азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне байланысты 3,0 млн.теңге - 

242 адам
- өмірлік қиын жағдай туындаған кезде отбасыларға (азаматтарға) 

әлеуметтік көмек - 4,5 млн.теңге - 31 адам.
2015 жылы материалдық көмек берудің барлық төлемдері 

сақталынады, оның ішінде Ұлы Отан соғысының 70-жылдығын мереке-
леуге байланысты Жеңіс күніне біржолғы материалдық көмек сомасы 3,5 
есе арттырылады, бұдан басқа Жеңіс күнін мерекелеуге республикалық 
бюджеттен 90,7 млн.теңге сомасында  мақсатты трансфреттер бөлінеді. 

Аз қамтылғандарға мемлекеттік жәрдемақылардан басқа тегін түстік, 
азық-түліктер жиынтығы түрінде қайырымдылық көздерінен әлеуметтік 
көмек көрсетіледі. 

Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір сүру деңгейін арттыру 
мемлекеттің басты басымдықтарының бірі болып қалып отыр.  2 0 1 5  
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалада 5910 мүгедек, оның ішінде 
448 мүгедек балалар тұрады.

Мүгедек балалары бар және оларды үйде оқытып, тәрбиелейтін 62 от-
басы үшін айына 2469,33 теңге  көлемінде материалдық көмек көрсетілді, 
2013 жылы бұл көмекті 66 отбасы пайдаланды. 

Жеке көмекшілердің қызметіне 426 адам тартылды, 92,1 млн.теңгеге, 
ымдау тілі мамандарының қызметі 54 адамға 4,5 млн.теңгеге көрсетілді, 
арнаулы гигиеналық құралдармен 389 адам 11,6 млн.теңгеге қамтамасыз 
етілді.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 21,6 млн. теңгеге 6 
әлеуметтік жоба жүзеге асырылды, оның басты бағыты халықтың 
әлеуметтік осал тобына әлеуметтік көмек көрсету:

Анықтама: 
1.Қалалық мүгедектердің ерікті қоғамы қозғалуы қиындық туғызатын 

мүгедектерді көлікпен тасымалдауға  -14 млн. теңге сомасында қызмет        
көрсетілді, осы қызметпен бірнеше рет 742 мүгедектер тартылды, 6,9 мың 
өтініштер орындалды. 

2. Тарихи Отанына келген тұлғаларға әлеуметтік көмек көрсету үшін 
қызметтер ұсыну – 1,3 млн.теңге

3. Балаларды оңалту бойынша әлеуметтік көмек көрсету - 1,8 млн.теңге.
4. АҚТҚ жұқтыру қатері жоғары тұрғындар топтары үшін әлеуметтік 

бейімделу және жұмысқа орналасуға көмектесу – 2,2 млн.теңге
5. М.Монтессори әдісін қолдану тәсілімен мүгедек балаларды оңалту-0,9 

млн.теңге
6. Өмірлік қиын жағдайларға тап болған балалары бар әйелдер үшін 

әлеуметтік көмек көрсету – 1,4 млн.теңге;

Барлық аталған қызметтер 2015 жылы да көрсетілетін болады. 
Қалада мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көліктік және әлеуметтік 

инфрақұрылым объектілеріне кедергісіз қол жеткізу үшін  жағдайлар жа-
сау бойынша жұмыстар жүргізілді.

15 дана «Соқыр жаяу адам» жол белгілері мен көрсеткіштері орнатыл-
ды. 

«Соқыр жаяу адам» жол белгілері мен көрсеткіштері орнату орындары 
мүгедектердің қалалық қоғамдық бірлестіктерімен келісілді.

Мүгедектер мен жұмысқа жарамсыз қарт жалғыз адамдарға үйге 
қызмет  көрсету 62 адам жұмыс істейтін 4 бөлімше, мүмкіндігі шектеулі 
балаларға әлеуметтік педагогикалық көмек көрсететін бөлімше және 
психоневрологиялық және тірек-қозғалыс аппараттарында кемшілігі бар 
балаларға арналған ойын  бөлмесі  жұмыс істейді. 

Бөлімшемен үйге әлеуметтік көмек қызметін көрсететін адамдар саны 
580, оның ішінде 404 қарттар және 86 мүгедектер,  90 мүмкіндігі шектеулі 
балалар. 

Тұрғылықты жері жоқ тұлғалар үшін қалалық әлеуметтік бейімдеу 
орталығы жұмыс істейді, 2014 жылы тұрғылықты жері жоқ - 132 адам 
көмек сұрады.  Оның ішінде 20 адам бұрын сотталған, 15 адам бас 
бостандығынан айыру орындарынан босатылғандар. 

89 адам тұрақты ауруханада емделуге жіберілді, 10 адамға мүгедектік 
рәсімделді. 

68 адамға құжат берілді, оның ішінде 15 адам бұрын сотталған, 16 
адам бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғандар. 

Есептік кезеңде 10 адам Қарағанды облысы Саран және Жезқазған 
қаласы медициналық-әлеуметтік мекемелеріне жіберілді.

2014 жылдың қаңтарынан бастап әлеуметтік бейімдеу орталығында 
ұтқыр әлеуметтік патруль қызметі жұмыс істейді. 

Ұтқыр әлеуметтік патруль қызметінің негізгі міндеті -  әлеуметтік 
бейімдеу орталығына, медициналық-әлеуметтік мекемелеріне тұрғылықты 
жері жоқ адамдарды жеткізу мен анықтау мақсатында қала көшелерінде 
патрульдеу,  әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету.

Білім беру
Білім беруге бөлінген қаржы 4 млрд. 759 теңгені құрады, 2013 

жылмен салыстырғанда шығыс 211 млн. теңгеге өскен (2013ж.-4 548 
млн.теңге) немесе 4,6%,  2015 жылы шығыс 4 млрд. 951,8 млн.теңгеге 
ұлғайтылды.

2015 жылы № 22 ЖББМ негізінде мектепке дейінгі оқу мен тәрбие беру 
жаңа 100 орындық кіші-орталығын ашу жоспарлануда. 

Жыл сайын білім беру нысандарының материалдық-техникалық база-
сын нығайтуға бөлінетін қаражат өсіп келеді, осы мақсатқа  есептік кезеңде 
169,3 млн. теңге бөлінді, оның ішінде: 

-оқулықтарды  және көркем әдебиеттерді сатып алу және жеткізуге  
- 55,9 млн.теңге, негізгі құралдар мен жабдықтар алуға- 98,4 млн.теңге 
бөлінді. 

Есептік кезеңде компьютерлік парк 155 компьютерлермен 16,7 млн.
теңге сомасына жаңартылды, нәтижесінде 1 компьютерде оқитындар 
саны 6,1 адамды құрады;  2015 жылы тағы да 175 компьютерлер 20 млн.
теңге жаңартылатын болады. 

«Білім ал»,  «Ұлттық білім беру деректор қоры» ақпараттық жүйелер 
енгізілді және белсенді қолданылуда, барлық мектептер интернетке 
қосылды.

2014 жылы  20 білім беру нысандарына жалпы сомасы 449,7 млн.
теңге күрделі және ағымдағы жөндеулер, соның ішінде Моноқалаларды 
дамытудыңбағдарламасын іске асыру шеңберінде республикалық бюд-
жеттен мақсатты трансферттер есебінен  8 білім беру нысандарына 325,9 
млн. теңгеге жөндеу жүргізілді. 

млн.теңге  

№ Жұмыс атауы 2014 ж. 
игерілгені

8 білім беру нысандарына жөндеу (4 мектеп, ОӨК, 3 
балабақша) 325,9

1 № 2 ЖОБМ (қасбет, жылу және сумен қамтамасыз ету 
жүйесін жөндеу) 42,5

2 № 3 ЖОБМ (қасбетті, шатырды жөндеу) 41,9
3 № 5 ЖОБМ (қасбетті жөндеу) 37,9

4 № 24 ЖОБМ күрделі жөндеу (қасбетті, шатырды, жылу 
жүйелерін күрделі жөндеу) 51,6

5 № 5 балабақша (қасбетті, жылу жүйесін, асхананың ішкі 
бөлмелерін, тамбурлар, сатыларды жөндеу) 33,9

6 № 6 балабақша (қасбетті жөндеу, аумақты абаттандыру) 33,9
7 № 13 балабақша (қасбетті, жылу және сумен қамтамасыз ету 

жүйесін, электрмен жарықтандыру, ішкі бөлмелерді жөндеу) 37,6

8 ОӨК (қасбетті, шатырды, жылу жүйесін, ішкі бөлмелерді 
жөндеу) 46,6

Қалалық бюджет есебінен жалпы сомасы 108,3 млн.теңгеге жөндеулер 
жүргізілді, соның ішінде: 22,7 млн.теңгеге № 4 ОМ шатырын күрделі 
жөндеу,   қалалық гимназия және № 17 ОМ шатырын жалпы сомасы 10,6 
млн.теңгеге, № 5 ҚОМ жылу жүйесін – 6,7 млн.теңгеге жөндеу,  сонымен 
қатар 6 балалар бақшасына жалпы сомасы 60,8 млн.теңгеге жөндеу (№ 1, 
3, 4, 6, 12, 17, 21). 

2015 жылы Моноқалаларды дамытудың бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде 5 білім беру объектілеріне 262,5 млн.теңге сомасына күрделі 
жөндеу жүргізіледі. 

Денсаулық сақтау саласында ана мен баланың өлімін азайту, ауы-

ру деңгейін төмендету басты мақсаттардың бірі болып табылатын «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды 
дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жалғастырылып жатыр.

Алдын алу  және эпидемияға қарсы жүргізілген кешенді шаралар қала халқының туберкулезбен ауыруының 
2,5%-ға төмендеуіне қол жеткізуге мүмкіндік берді.

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %
1 100 мың халыққа туберкулезбен 

ауыру көрсеткіші, 74,8 72,9 97,5

Туу деңгейі 100 мың халыққа шаққанда 15,29 құрады.
№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1 Туу деңгейі 15,88 15,29 96,3

Қайтыс болуы деңгейі 1,46 төмендеді және 10,99 құрады, 2013 жылдың 1 жартыжылдығында - 10,63.
№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %

1 Қайтыс болуы деңгейі 12,3 10,63 86,4
 
Есептік кезеңде ананың қайтыс болуы тіркелген жоқ. 
Баланың қайтыс болуы 1000 тірі туған балаға шаққанда 10,5-ден 5,6-ға төмендеді.

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %
1 Баланың қайтыс болуы деңгейі 10,5 5,6 53,3

Есептік кезеңде қалалық бюджеттен мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке бөлінген қаражат 499,8 
млн.теңгені құрады, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шығыс 40,8 млн. теңгеге өскен (2013 ж. – 459 
млн.теңге) немесе 8,9%.  2015 жылы 503,8 млн.теңге сомасына жоспарлануда.

Бүгінгі таңда қалада 15 мәдениет мекемелері тұрақты жұмыс істеуде. 
Есептік кезеңде мәдениет мекемелері 1000 артық шаралар жүргізді, оның ішінде 105 қалалық фестивалдар 

мен байқаулар, 670 экскурсиялар, 338 көрмелер, 260 қойылымдар. Барлығы шараларға 500,0 мың артық адам 
қатысты. 

Мәдениет және спорт нысандары материалдық-техникалық базасын нығайтуға 2014 жылы қалалық бюджет-
тен 10 млн. теңге бөлінді.

Елбасы жыл сайынғы өз Жолдауларында тіл саясатына ерекше көңіл бөледі.
Есептік жылда қалалық бюджет есебінен қалада «Тілдерді дамыту орталығы» ашылды және жұмыс істейді, 

мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін мемлекеттік тілді оқыту жүргізіледі. 
Ішкі саясат саласында 2014 жылы 4 негізгі бағыттар бойынша жүргізілді.
Ақпараттық саясат мемлекеттік тапсырыс аясында бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, сонымен қатар 

ақпараттық-насихаттау топтары қызметін ұйымдастыруымен жүргізілді. 2014 жылы қала мекемелері мен 
кәсіпорындары еңбек ұжымдарында 84 кездесулер болды.  

 
Дене шынықтыру мен спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру - басты міндеттердің 

бірі. 
Қалада дене шынықтиыру мен спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жүргізілген 

жұмыстар оң нәтижесін берді. 
Жүргізілген шаралардың нәтижесінде спортпен жүйелі түрде айналысатындар саны жылдан-жылға ар-

тып келеді және 46033 адамды құрады немесе өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3,8%-ға көп.
 
2011-2020 жылдары ҚР ТКШ жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру туралы:
Ағымдағы жылы   2011-2020 жылдары ҚР ТКШ жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру шеңберіндегі 

жұмыстар жалғастырылады. 
2014 жылы қайтарылған қаражатты пайдалану және жүргізілген конкурстар қорытындысы бойынша үнемдеу 

есебінен 13 тұрғын үйді жөндеуге республикалық бюджеттен 1701 млн.теңге бөлінді және  14 тұрғын үй жөнделді. 
Барлығы 2012-2014 жылдары 42 тұрғын көпқабатты үйлер 419,2 млн. теңгеге жөнделді:

2012 жыл 26 үйлер 227,53 млн.теңге-бюджеттік кредиттер
2013 жыл 2 үй 14,030 млн.теңге - қайтарылған қаражаттар есебінен
2014 жыл 1 үй

36 үйлер
7,546 млн.теңге - қайтарылған қаражаттар есебінен
170,068 млн. теңге

Құрылыс жұмыстар көлемі
 
2014 жылы құрылыс жұмыстар көлемі 114,7% орындалды.

№ Атауы 2013 ж. 2014 ж. %
1 Құрылыс жұмыстар көлемі, млн.теңге 18916,7 21700 114,7

НКИ 86,2 102
Барлық қаржыландыру көздері есебінен 25,1 шаршы метр пайдалануға берілді, өткен жылдың осы кезеңімен 

салыстырғанда 0,8% көп, оның ішінде: 14,8 ш.м. - жеке инвестициялар есебінен, 10,3 ш.м. жеке тұрғын үй.
Тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2014жылыреспубликалық және облыстық бюджет-

тен бөлінген мақсатты трансферттер есебінен қалалық бюджеттен жүргізілді:

Атауы Құны Пәтер ауданы

Барлығы 2014 жылы 889,9 млн.теңге 10806,5 ш.м.

60 пәтерлі 5 қабатты тұрғын үй қалпына келтірілді: Тольятти көшесі, 46- 59 пәтер 198,1 3174,6

60 пәтерлі 5 қабатты тұрғын үй қалпына келтірілді: Тольятти көшесі, 55- 57 пәтер 192,1 3060,9

117 квартал, № 4 және № 5 үйлер мекенжайы бойынша дайын үйлерді сатып 
алу 365,6 4571,0

Инженерлік-коммуникация инфрақұрылымын сатып алу және жүргізу 134,1

Бұдан басқа «Моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде Мир даңғылы бойынша, Комсомол 
даңғылынан Каршоссе көшесіне дейін және Әлеуметтік қалада 140 жарықтандыру тіректерін және 120 шамдарды 
ауыстыру мен орнату жүргізілді (56,2 млн.теңге).

Абаттандыруға және көгалдандыруға 445 млн.теңге жұмсалды, соның ішінде келесі жұмыстар жүргізілді:
- мұражай аумағын абаттандыру  -45 млн.теңге;
- қалалық гимназия аумағын абаттандыру  - 16 млн.теңге;

(Жалғасы 8- бетте)
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8 Ресми бөлім

№ п Атауы Сайт Телефон Мекенжайы 
1 Теміртау қаласы әкімінің ресми сайты temirtau-akimat.gov.kz 92-21-81 Тәуелсіздк гүлзары, 12, 

каб. №7
2 «Теміртау қаласы АШ ж ВБ» ММ selhoz.temirtay.kz 92-49-52 Тәуелсіздк гүлзары, 6
3 «Теміртау қаласы ББ, ДШ ж СБ» ММ oofks.kz 98-49-63 Димитров көшесі,  11/1
4 «Теміртау қаласы ӘБ ж ЖҚБ» ММ sobes-temirtay.kz 91-65-14 Чайковский к, 22

5 «Теміртау қаласы ТҮК, АЖ ж ЖКБ» ММ ozhkh-temirtau.gov.kz 98-01-88 Блюхер көшесі,  № 13 үй
6 «Теміртау қаласы ЖҚБ» ММ ozotemir.kz 93-11-01 6 ықшамаудан, 14

7 «Теміртау қаласы АШ ж ВБ» ММ 
ГУ «ОА и Г г.Темиртау» arh.temirtau.gov.kz 91-23-65 Герцен к., 8

8 Қарағанды облысы бойынша «ХҚО» 
РМК Теміртау филиалы № 1 бөлім e-gov.kz 98-64-25 Блюхер к., 23

9 Қарағанды облысы бойынша «ХҚО» 
РМК Теміртау филиалы № 2 бөлім e-gov.kz 99-79-98 Республика даңғылы, 128

 Қала әкімінің, оның орынбасарларының,  әкім 
аппараты басшысының 2015 жылдың 1 тоқсанында жеке 
тұлғаларды  және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау 

кестесі
Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның

А.Ә.Т.

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның
лауазымы

Қабылдау 
күні және 
уақыты

Қабылдау 
орны

Нұркен 
Ертайұлы 
Сұлтанов

қала әкімі

дүйсенбі, 
сағат 
17.00-ден 
бастап

әкім 
аппаратының 
ғимараты, №19 
кабинет.
Тәуелсіздік 
гүлзары, 12

Алтынбек
Атабекұлы
Есмұрзаев

қала әкімінің 
тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылық, көлік 
және байланыс 
мәселелері 
жөніндегі 
орынбасары

сәрсенбі, 
сағат 
17.00-ден 
бастап

әкім 
аппаратының 
ғимараты, №30 
кабинет.
Тәуелсіздік 
гүлзары, 12

Сергей 
Николаевич 
Тымченко

қала әкімінің 
экономика, 
кәсіпкерлік, 
мемлекеттік 
сатып алу, 
ауылшаруашылығы 
және ветеринария 
мәселелері 
жөніндегі 
орынбасары

сейсенбі, 
сағат 
17.00-ден 
бастап

әкім 
аппаратының 
ғимараты, №47 
кабинет.
Тәуелсіздік 
гүлзары, 12

Шолпан 
Мұхитқызы
Мырзақасымова

қала әкімінің 
әлеуметтік, 
білім беру, дене 
шынықтыру, 
спорт, денсаулық 
сақтау, ішкі 
саясат, мәдениет 
және тілдерді 
дамыту  мәселелері 
жөніндегі 
орынбасары

бейсенбі, 
сағат 
16.00-ден 
бастап

әкім 
аппаратының 
ғимараты, №6 
кабинет.
Тәуелсіздік 
гүлзары, 12

Серікжан 
Ғабдулғазизұлы 
Көшімбаев

әкім аппаратының 
басшысы

сейсенбі, 
сағат 
15.00-ден 
бастап

әкім 
аппаратының 
ғимараты, №24 
кабинет.
Тәуелсіздік 
гүлзары, 12

 
Қабылдауға жазылу «Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, Тәуелсіздік гүлзары, 12, № 20 бөлмеде жүргізіледі. 
 дүйсенбі сағат14-тен 16-ға дейін,
 сәрсенбі, бейсенбі сағат14-тен 18-ге дейін
 Телефон 92-26-63

- Металлургтер даңғылы 
учаскесін абаттандыру (Димитров 
көшесінен бастап Мир даңғылына 
дейін, Мир даңғылынан Амангелді 
көшесіне дейін)- 38,1 млн.теңге;

- спорттық қалашықты абат-
тандыру бойынша жұмыстар 
жалғастырылды  - 60 млн.теңге;

- 9 аялдама павильондарын, 
Ақтау кентінде 5 аялдама пави-
льондарын орналастыруға -10,6 
млн.теңге;

-  Металлургтер Монументі парк 
зонасында ағаштар отырғызу -15 
млн. теңге.

  
«Автомобиль жолдарын 

күрделі және орта жөндеу 
бағдарламасы» бойынша 
жүргізілді:

- автомобиль жолдарына орта 
жөндеу; Блюхер, Фрунзе  (Ре-
спублика даңғылынан Мичурин 

№ ММ атауы Көрсетілетін қызметтер 
саны

1 «Теміртау қаласының ауыл шаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ 11
2 «Теміртау қаласының білім беру, спорт және дене шынықтыру бөлімі» ММ 15
3 «Теміртау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 17
4 «Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобильдер жолдары бөлімі» ММ
2

5 «Теміртау қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ 4
6 «Теміртау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 3

Барлығы 52

2014 жылы әкім аппаратының мемлекеттік мекемелері 63 366 мемлекеттік қызмет көрсетті 
Оның ішінде

Дәстүрлі түрде ХҚО арқылы
57907 5449

2013 жылдың осы кезеңінде 36355 мемлекеттік қызмет көрсетілді
Дәстүрлі түрде ХҚО арқылы
32983 3372

 
Қала тұрғындарына қолайлы болу үшін мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша барлық ақпараттар (стандарттар, 

регламенттер, паспорттар) мемлекеттік мекемелердің ресми сайттарында орналастырылған

көшесіне дейін) көшесі бойынша,  
МС ауданында автомобиль жо-
ларына жалпы сомасы 70,4 млн 
теңге.

- Новая көшесі және Ақтау 
кентінде Гагарин көшесіне орта 
жөндеу – 60,9 млн.теңге.

Бұдан басқа автомобиль жол-
дарына 69,8 млн.теңгеге ағымдағы 
жөндеу жүргізілді.

«Моноқалаларды дамыту» 
бағдарламасы шеңберінде автомо-
биль жолдары қайта салынды.

2015 жылы Ескі қаланы авто-
мобиль жолдарын 27,5 млн.теңгеге 
қайта салу бойынша жұмыстар 
жалғасады. 

 
2014-2015 жылдары жылу 

беру маусымына дайындық
Жылу беру маусымына 

дайындық кестелерге сәйкес 
жүргізілді. 

2014 жылы ТЭЦ-2 бойынша 
1 млрд. 790 млн.теңге сомасына 
жөндеу жұмыстары жүргізілді:

- № 1 қазандық агрегаттары-
на ауқымды-ағымдағы жөндеу  
(08.04.-27.05.2014ж.)

- № 2 қазандық агрегаттарына 
ауқымды-ағымдағы жөндеу (14.09.-
01.10.2014ж.)

- № 3 қазандық агрегатта-
рына күрделі жөндеу (01.06.-
28.12.2014ж.)

- № 4 қазандық агрегатта-
рына күрделі жөндеу (26.06.-
30.09.2014ж., және 12.07.-
12.12.2014ж.)

№ 6 КВГМ-100 ст. күрделі 
жөндеу, аяқтау мерзімі 2014 
жылдың 17 желтоқсаны. 

Барлық жөндеулер мерзімдерге 
сәйкес аяқталды. 

КарГРЭС- 1 бойынша 408,5 
млн.теңге сомасына келесі жөндеу 
жұмыстары жүргізілді:

- № 9 қазандық агрегатта-
рына ағымдағы жөндеу  (04.07.-
31.07.2014ж.)

- № 10 қазандық агрегаттарына 
ауқымды-ағымдағы жөндеу (01.04.-
19.06.2014ж.)

- № 11 қазандық агрегатта-

рына ағымдағы жөндеу (04.08.-
20.08.2014ж.)

- № 8, 9 қазандық агре-
гаттарына ағымдағы жөндеу 
(08.08.-14.12.2014ж., және 06.09.-
11.10.2014ж.)

Барлық жөндеулер мерзімдерге 
сәйкес аяқталды. 

Теміртау қаласының тұрғын 
үй қоры мен мәдение тұрмыс 
объектілері жылу беру маусымына 
дайындалды және  дайындық актісі 
бойынша өткізілді, қаланың жылу 
желілеріне қосылды.  

Инфляцияға қарсы саясатты 
жүзеге асыру және азық-түліктердің 
негізгі түрлері мен  қызметер 
бағасының негізсіз өсуіне жол бер-
меу мақсатында нарықтағы азық-
түлік, азық-түлікке жатпайтын та-
уарлар және қызметтердің негізгі 
түрлері тарифтерінің жағдайына 
тұрақты мониторинг жүргізіліп оты-
рады.

Қала аумағында 10 әлеуметтік 
павильон және  «БидайНАН ЛТД 
и Со»  ЖШС 2 жылжымалы пави-
льондары жұмыс істейді. 

2014 жылы 31  
ауылшаруашылық жәрмеңкелері 
өткізілді. Жәрмеңкеге Қарағанды 
мен Теміртау қалаларының тауар 
өндірушілері қатысты. 196,1 млн. 
теңгенің өнімдері сатылды. 

Бұл бағыттағы жұмыстар 
жалғастырылатын болады.

 
Қылмыс және қылмысты 

ашу көрсеткіші
Өзінің күнделікті қызметінде 

биліктің жергілікті органдары 
қоғамдық тәртіпті қорғау мен 
қылмыспен күреске үнемі көңіл 
бөледі. 

Құқық бұзушылықтың алдын 
алу бойынша Өңірлік бағдарлама 
жүзеге асырылуда. Тиісті комисси-
ялар құрылып, барлық мемлекеттік 
органдардың қызметін үйлестіруді 
талап ететін мәселелер отырыстар-
да қаралады.

2014 жылы қала бойынша 
тіркелген және ауыр қылмыстардың 

төмендегені байқалады. 
2014 жылдың 11 айында  

тіркелген қылмыстар саны 3545 
бірлікті құрады немесе 2013 
жылдың (4097 бірлік) осы кезеңімен 
салыстырғанда 552 бірлікке 
төмендеді. 

-312 бірлікке дейін ауыр 
қылмыс саны азайды.

Сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарымен күрес тура-
лы

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2011 жылғы 31 
наурыздағы № 308 «Қазақстан 
Республикасындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2011 - 2015 жылдарға 
арналған салалық бағдарламаны 
бекіту туралы» Қаулысын орын-
дау мақсатында Теміртау қаласы 
әкімдігі қалада және Ақтау кентінде 
2011-2015 жылдарға арналған 
27 тармақтан тұратын сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ша-
ралар жоспарын әзірледі және 
қабылдады:

2012 жылдан бастап 
мемлекеттік сатып алудың 
ашықтығын арттыру мақсатында 
мемлекеттік сатып алулар тек 
электрондық нысанда және ресми 
ресурста жүргізіледі;

сенім телефондары жұмыс 
істейді;

қала әкімі жанындағы аппа-
рат жиналыстар барысы туралы 
ақпарат үнемі БАҚ  жарияланады;

тұрғын үй және жер учаскелерін 
беру тек қана комиссиямен 
шешіледі;

партия бақылау постылары 
жұмыс істейді. Жоспардың барлық 
тармақтары уақытында орындала-
ды.

2014 жылы жеке және заңды 
тұлғалардың 3037 жазбаша 
өтініштері қаралды, оның ішінде 
103-жоғары органдардан түскен.  

Сонымен қатар тұрғындарды ақпараттандыру үшін мемлекеттік органдардың қызметкерлері БАҚ мемлекеттік қызмет көрсету 
мәселелері бойынша сөз сөйледі. 

1 Жүргізілген жұмыстар Қанша
1 2014 жылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мәселелері бойынша 

конференциялар,  брифингтер, «дөңгелек столдар», семинар-
жиналыстар жүргізілді

13

2 2014 жылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мәселелері бойынша 
СМИ мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің (ведомстволық 
бағыныстағы) сөйлеген сөздері 

11

Соның ішінде:
Теледидарда 5
Газеттер мен басқа да басылымдарда 8

Өткен кездесулердің нәтижесі бойынша
Бақылауға алынған 19 ескертпелер мен ұсыныстар 2014 жыл ішінде орындалып және  барлығына жауаптар мен түсініктер 

берілді. 
Тапсырмалардың орындалуы туралы ақпарат тоқсан сайын БАҚ және Теміртау қаласы әкімдігінің ресми сайтында жария-

ланды. 

Сөзімді қорытындылай келе, Президенттің «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты барлық қазақстандықтарды, барлық 
теміртаулықтарды біріктіретін бірегей іс қимыл бағыты. Біз жеткен барлық табыстар,   мейлі аз да болса, - бұл күнделікті тыным-
сыз еңбектің нәтижесі, қала кәсіпорындары мен мекемелерінің, барлық тұрғындарының еңбегі.  Әрине, сұрақтар мен проблема-
лар әлі де бар, біз оны осы 2015 жыл шешуіміз қажет.  Бірінші кезекте  біздің қызметіміз Елбасының биылғы Қазақстан халқына 
жолдауында қойылған міндеттерді  орындауға бағытталады. 

                                                                                         
                                               Теміртау қаласының әкімі                               Н.СҰЛТАНОВ   

Әкім, оның орынбасарлары жеке 
мәселелері бойынша 227 азамат-
тар қабылдады. 

Түскен өтініштердің 133 
қанағаттандырылды, қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес 435 өтініш 
берушілерге түсінік берілді, 
7  өтінішке бас тартылды, 2661 
өтініш төменгі органдарға қайта 
бағытталды.

2014 жылы көрсетілген 
мемлекеттік қызметтер туралы 
ақпарат

Қазіргі уақытта біздің еліміз са-
палы мемлекеттік басқарудың жаңа 
моделін құруда, онда басты назар 
мемлекеттік қызмет алушылардың 
мүддесін қорғауға бағытталған. 

Көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтің сапасын арттыру Елбасы 
қойған стратегиялық міндет болып 
табылады және ол еш кедергісіз 
жақсаруы және жетілдіруі қажет. 

Теміртау қаласында 
мемлекеттік қызмет көрсетуге, атап 
айтқанда бақылауға, дамытуға, 
қызмет көрсетудің электрондық 
түріне көшуге қатысты жұмыстар 
бекітілген облыстық жоспарға 
сәйкес жүргізіледі. 

ҚР 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Заңына сәйкес Теміртау қаласы 
әкімінің аппаратында мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасына ішкі 
бақылау жасауға жауапты  лауа-
зымды тұлға белгіленген және ай 
сайын ішкі бақылау жүргізіліп оты-
рады. 

Ай сайын көрсетілген 
мемлекеттік қызметтерге монито-
ринг жүргізіледі және облыстық 
мемлекеттік қызметті бақылау 
бөліміне, сонымен қатар Қарағанды 
облысы мемлекеттік қызмет істері 
бойынша агенттігіне жіберіледі. 

Теміртау қаласы әкімінің аппа-
раты мемлекеттік мекемелері 52 
мемлекеттік қызмет көрсетеді:
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№
п/п Наименование 2013г. 2014г.  

(ожид.) %

1
Объем выпуска 
промышленной продукции, 
млрд.тенге, в том числе: 

339,8 410,0 120,7

2 ИФО,%  100,3 113,0

Объем инвестиций в основной капитал составил  66,2 млрд. тенге, или  рост 
на 5,6% по сравнению  с 2013 годом (62,7 млрд. тенге).

№
п/п Наименование 2013 г. 2014 г.

(ожид.) %

1 Всего инвестиций,млн.
тенге,в т.ч.: 62673,4 66200,0 105,6

2 ИФО,% 74,1 107,0

Годовой плановый объем инвестицийв сумме 66,2 млрд.тенге достигнут за 
счет реализуемых  проектов на АО «АМТ»:  капитального ремонта ДП-3, замены 
эмульгаторов на котле №2,4 ТЭЦ-ПВС, установки второй печи для восстановления 
цинка из дросса, строительства системы газоочистки конвертора №2, замены систе-
мы газоочистки биохимии Коксохимпроизводства, модернизации и ремонта редукто-
ров клетей № 0,1,2, расширения 6-ти клетевого стана ЛПЦ-3 и др.

Ожидаемый объем валового выпуска продукции сельского хозяйства  со-
ставит 1499,6 млн.тенге, или 100% к 2013 году. Индекс физического объема со-
ставит100%.

№ 
п/п Наименование 2013г. 2014г. %

1
Выпуск валовой продукции 
сельского хозяйства, млн.
тенге в т.ч.:

1499,6 1499,6 100,0

- животноводство (мясо, 
молоко, яйцо) 314,8 314,8 100,0

- растениеводство 1184,8 1184,8 100,0

2 ИФО, % 104,4 100

Показатели развитиямалого  и среднего бизнеса в городе ежегодно растут и  
носят  динамичный характер.

№ 
п/п Наименование      2013 г. 2014 г.

(ожид.) %

1 Количество зарегистрированных 
СМП, ед. 6943 7335,0 105,6

2 Количество активных СМП, ед. 5823,0 6084,0 104,5

3 Количество активных СМП (юр. 
лиц), ед. 576,0 660,0 114,6

4 Численность занятых в СМП, 
чел 24640 25170 102,2

5 Объем произведенной 
продукции млрд.тенге 46420,0 47348,0 102,0

6 Объем платежей в бюджет от 
СМП, млрд.тенге 3080,0 3150,0 102,3

№ Наменование проекта
Стоимость 

проекта. 
млн.тенге

Период 
реализации

Рабочие 
места

Мощность в 
год.тонн

Выход на  
проектную 
мощность

1

Запуск технологической 
линии № 5 по 
производству цемента 
сухим способом (АО 
«Карцемент»)

12300.0 2008-2014 гг 115 1.5 млн.тонн 
цемента

Линия введена 
в эксплуатацию 
9 июня 2014 г.                                                         
Выход на проектную 
мощность в 2015 
году.

2

Запуск карусельной  линии 
для производства бетонных 
железнодорожных шпал 
(ТОО «NordПром НС»)

2070.0 2011-2013 гг 90 560.0 тыс.шт.ж/
бшпал

Вышло на 
проектную 
мощность в 2013 
году.                                        

3

Расширение 
производства по выпуску 
профилированного листа 
(ТОО «КМК Профиль»)

331.0 2011-2013 гг 45
15.0 тыс.
тоннпро-
флиста

Вышло на 
проектную 
мощность в 2013 
году.                                                                                   

4

Строительство 
сервисной станции для 
грузовых автомобилей 
и специальной техники 
(ТОО «TemirLogistik»)

1900.0 2011-2015 гг 50
2200 грузовых 
автомобилей и 

спецтехники

Выход на проектную 
мощность 2015 год.                                                             

 Итого: 16601.0 2008-2015 гг 300   

В  отчетном периоде в городе продолжена реализация следующих государ-
ственных  программ:

В рамках реализации Государственной Программы  форсированного ин-
дустриально-инновационного развития  по г.Темиртаусформированы из   5-ти 
инвестиционных проектов,  планируемых к реализации с  2011 года, из которых  за 
2011-2014 годы реализованы 4 проекта  общей стоимостью 16 млрд. 601 млн.тен-
ге,  что позволило  создать 300 новых рабочих мест.

Наимено-
вание 

проекта

Период 
реализации

Кол-
во 

раб.
мест

Объем 
инвес
тиций

Освоение 
инвестиций

Освоение 
мощности Текущее состояние и имеющиеся проблемы

Запуск 
технологической 
линии №5 по 
производству 
цемента сухим 
способом  на АО 
«Карцемент»

2010-
2014гг. 115 12 300 

млн.тг.
14 206 
млн.тг. 29%

Запуск  проекта произведен 9 июня 2014 
года. С начала запуска произведено 435,2 
тыс. тонн цемента.
 Выход на проектную мощность 2015 год. 

Строительство 
завода 
энергетического 
машиностроения  
ТОО «Корпорация 
КазЭнергоМаш»

2013-
2015гг. 140 1300 

млнтг.
600 

млн.тг 25%

Строительство планируется в  две 
очереди. Проектная мощность 1500 тонн 
готовой продукции в год. 1-ая очередь 
введена в эксплуатацию в мае 2013 
года, производится выпуск продукции, 
в т.ч. для ТЭЦ ПВС АО «АМТ». Создано 
66 раб.мест. 2-ая очередь  комплекса 
начата в 2014 г. Оформлены все 
разрешительные документы, ТОО 
«Азия-Проект» разработана ПСД.  
Планируется расширение действующего 
производственного комплекса до 7020 
кв.м., расширение АБК до 1700 кв.м., 
закупить более 20 единиц оборудования 
(трубогибы, станки, печи и т.д.). Проект 
направлен на рассмотрения РКС для 
включения в Карту индустриализации. 
Проект находится на согласовании в 
Министерстве по инвестициям и развитию 
РК.

При актуализации Комплексного плана развития моногорода Темиртау перечень якорных проектов дополнен 2-мя проекта-
ми:

Производство облицовочного кирпича» ТОО «Темиртауский кирпич», стоимостью 2400,0 млн.тенге, с созданием 100 
рабочих мест.

Справочно: Период реализации - 2011-2015 гг. Объем инвестиций – 2,4 млрд.тенге; Проектная мощность: 35,0 млн.штук 
кирпича в год; 

Текущий статус проекта:  предприятие простаивало с 2006 г. В 2011г. руководством предприятия было решено возобновить 
строительство завода по производству пустотелого и облицовочного кирпича мощностью до 35 млн.штук. В связи с тем, что в 
2014 году  не выделены средства из РБ на  подведение  недостающей инфраструктуры,  ввод проекта в эксплуатацию перенесен 
на 2015 год.

-  Строительство завода по производству строительных материалов ТОО «КазГазоБлок», стоимостью 300 млн.тенге, 
с созданием 46  рабочих мест.

Справочно:Период реализации - 2014-2015 гг. Объем инвестиций – 300,0 млн.тенге;
Проектная мощность: 150,0 куб.м.  в   год. Рассматривается вопрос для включения в Карту индустриализации;
Текущий статус проекта:   местом реализации проекта выбран г.Темиртау, что обусловлено  наличием сырьевой базы, обе-

спеченностью земельным участком со всей производственной инфраструктурой, непосредственной близостью завода к потреби-
телям, удобным расположением на магистралях.

В 2014  году в рамках реализации  Программы  «Развитие моногородов на 2012-2020гг.»на субсидирование процентной 
ставки по кредитам были выделены целевые трансферты из РБ в общей сумме100 млн. тенге.

В 2014 году одобрены Региональным Координационным советом 30 проектов на общую сумму 1709,4млн.тенге, с созда-
нием 464 рабочих мест. 

Отчет акима города Темиртау  Султанова Н.Е. перед 
населением «Об итогах социально-экономического 

развития города за 2014 год»  
Среди   важнейших  событий  в жизни страны в ушедшем 2014году  особое место занимает Послание Главы государства, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назар-

баева народу Казахстана от 11 ноября  2014 года «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ». 
В новом Послании Елбасы поставил нам цели во благо нашего народа и  призвал активно участвовать в работе по достижению главной цели Стратегии-2050 «. Постав-

лены конкретные задачи, реализация которых позволит закрепить и развить наши достижения.
А теперь более подробно о проделанной работе за 2014 год.
Итоги социально-экономического развития городахарактеризуется сохранением тенденций устойчивого развития, повышением уровня жизни и стабильностью об-

щественно-политической ситуации. 

По итогам 2014 года  ожидаемый объем производства промышленной продукции составит 410,0 млрд. тенге, или рост на 20,7% к 2013 году (339,8 млрд. тенге). 
Ожидаемый индекс физического объема промышленного производства составит 113%.

В рамках реализации государственной Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2014 году  Региональным  коор-
динационным советом одобрено 4  проекта:

-ТОО «Инкар -1» («Металлообработка профилегибочное оборудование») частичное гарантирование на сумму кредита 
30,0 млн.тенге, с созданием 5 рабочих мест;

- ТОО «КазГазоБлок» («Строительство завода по производству строительных материалов») субсидирование и гаранти-
рование процентной ставки на сумму кредита 982,8 млн.тенге, с созданием 80 новых рабочих мест;

- ИП Ажигалиев М.Р. («Организация многопрофильного медицинского центра») частичное гарантирование на сумму 6,5 
млн.тенге созданием 12 рабочих мест;

- ИП Богданова Е.П. («Расширение деятельности по предоставлению услуг питания посредством приобретения здания 
кафе») частичное гарантирование на сумму кредита 39 млн.тенге, с созданием 21 рабочего места.

В рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 гг.по г.Темиртау были включены 2 - якорных про-
екта, из которых  1 проект «Запуск технологической линии №5 по производству цемента сухим способом  на АО «Карцемент» 
запущен 9 июня 2014 года. Реализация 2-го проекта продолжится в 2015 году.  

На 2015 год на указанные цели из средств республиканского бюджета выделены 
целевые трансферты в сумме 47,5 млн. тенге.

Распределение и погашение процентных ставок по кредитам в банки второго 
уровня производит финансовый агент АО Фонд развития предпринимательства 
«Даму».

Так же в рамках реализации  Программы развития моногородов на 2012-2020 гг. 
для предоставления грантов на  создание новых производств  выделены целе-
вые трансферты из  РБ в сумме 20 млн.тенге.

Одобрены конкурсной комиссией и поддержаны Региональными координаци-
онным советом 7 проектов на общую сумму 20 млн.тенге, которые полностью 
освоены,создано  46 рабочих мест.

№ Наименование  проекта Сумма, 
млн.тенге

Период 
реализации

Раб.
места

1 «Разведение рыб и рыболовный туризм» 
ИП Ярошов А.В. 3,0 2014г. 15

2 Предприятие по очистке и доставке воды 
ИП Кошанов Р.А. 3,0 2014г. 6

3 Досугово - развивающий клуб общения на 
английском языке ИП Picadilly 3,0 2014г. 10

4 Создание цеха вторичной переработки 
нетканых материалов ИП «ТЕМИРЭКО» 3,0 2014-2015 8

5
Создание мастерской по производству 
деревянных окон и дверей ИП Ховдашхан 
Х. (является инвалидом 2-ой группы)

3,0 2014-2015 2

6 Создание сельского контактного 
минизоопарка (ИП Брюхова Н.П.) 2,490 2014-2015 3

7 Открытие механического цеха (ИП 
Чередниченко) 2,510 2014-2015 2

 Итого: 20,0  46

№ Наименование  проекта Сумма 
кредита

Раб. 
места

1 Производство строительных материалов (ТОО 
«Универсалстрой Темиртау») 21,4 7

2 Завод по производству теплоизоляционных 
материалов (ТОО «Водоканалстрой») 20,0 30

3 Металлообработка профилегибочное оборудование 
(ТОО «Инкар 1») 30,0 5

(Продолжение 10-11-12 стр.)
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На 2015 год на предоставление грантов  выделены целевые трансферты из 
средств республиканского бюджета в сумме 17 млн. тенге.

Кроме того, в рамках указанной программы в целях  содействия развитию 
предпринимательства выделены бюджетные кредиты на микрокредитование на 
2014год  30 млн. тенге, на 2015 год – 52,1 млн. тенге.Выдача кредитов осущест-
вляется через  АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Городской бюджет

За 2014 год  в доходную  часть городского  бюджета поступило12 млрд. 
854,8 млн. тенге, что составило 100,6 % к плану, в том числе целевых трансфер-
тов из РБ и ОБ поступило  3 млрд. 287,4 млн. тенге.

Исполнение расходной части городского бюджета с учетом выделенных 
целевых трансфертов при плане  12 млрд. 842,5 млн тенге составило 12млрд. 
840млн. тенге – 99,98 %, в том числе перечислено бюджетных   изъятий в областной 
бюджет   - 2 млрд. 561,5 млн. тенге.

На 2015 год план по доходам утвержден в сумме 12 380,9 млн. тенге, в том чис-
ле поступление трансфертов – 2 420,7 млн. тенге. Бюджетные изъятия в областной 
бюджет утверждены в сумме 3 418,3 млн. тенге, или 34,3 % в общей сумме доходов 
без учета целевых трансфертов.

В ежегодном  Послании Главы государства  ключевую позицию занимает раз-
витие социальной сферы. Одним из главных принципов Стратегии «Казахстан – 
2050» Нурсултан Абишевич провозгласил укрепление благосостояния  казахстан-
цев  как важнейшего индикатора развития страны.

За отчетный период в городе улучшиласьдемографическая ситуация. Чис-
ленность населения города составила 183 965 человек, или увеличилась на  1 757 
человека (2013 г. – 182 208 чел).

Наблюдается рост среднемесячной заработной  платы  по городу, которая  
составила 106 389 тенге, или увеличилась на 7,5 % по сравнениюс аналогичным 
периодом 2013 года.

На финансирование социально-культурных мероприятий  в 2014 году на-
правлено 5,8 млрд.тенге или 56,8 % от общего объема расходов бюджета (без 
учета изъятий в областной бюджет).

Бюджет 2015 года имеет социальную направленность, на финансирование со-
циально-культурных мероприятий предусмотрено 6 млрд. тенге или 68,2%от общего 
объема расходов бюджета (без учета изъятий в областной бюджет).

Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые на социальную помощь и со-
циальное обеспечение уязвимых слоев населения города. В 2014году на эти цели 
направлено 578,4 млн. тенге, что  на 9,7% выше уровня 2013 года (527,2 млн. тенге), 
в 2015 году планируется направить 693,1 млн. тенге, что на 19,8% выше уровня 2014 
года. 

Вопросы трудоустройства безработных граждан решаются в рамках реализации 
госпрограммы «Дорожная карта занятости  2020».

В течение 2014 года трудоустроено 3 926 безработных или 84 % от обра-
тившихся  4 701 человек,  224 человека обучились новой профессии и повыси-
ли квалификацию. В общественных работах приняло участие 907 безработных 
граждан.

№ Наименование 2013 г. 2014 г. %

1 Число граждан обратившихся по 
вопросу трудоустройства, чел. 4594 4701 102,3

2 Число трудоустроенных 
граждан, чел. 3855 3926 101,8

Кроме того в 2014 году профессиональную подготовку завершили 15 человек,   
переподготовку - 21 чел., повысили квалификацию - 22 чел. Все участники, завер-
шившие профессиональное обучение, трудоустроены на постоянные рабочие места.

На социальные рабочие места трудоустроено 35 человек, молодежную практику 
прошли 62 человека, через частные агентства занятости и неправительственные ор-
ганизации трудоустроено 19 чел. из целевых групп, в том числе лица старше 50 лет.

В целях оказания поддержки безработным 7 чел. была оказана материальная 
помощь для открытия собственного дела в размере 40 МРП (74080 тенге) каждому. 

Центром занятости в течение 2014 года проведено 5 ярмарок вакансий свобод-
ных рабочих мест для безработных граждан. 

В результате проведенных ярмарок вакансий были трудоустроены      на    посто-
янные     рабочие      места      27 безработных, направлены на профобучение 3 чел.

В 2015 году работы по трудоустройству безработных будут продолжены.
В компьютерной  базе малоимущих граждан  зарегистрированы   50 семей (215 

чел.),  проживающих ниже черты бедности (черта бедности составляет       7 745 
тенге).           

Малообеспеченным гражданам выплачиваются государственные пособия: 
адресная  социальная  помощь, детские пособия, жилищное пособие.

№ Наименование 2013 г. 2014 г. %
План 

на 
2015г.

1 Уровень бедности, % 0,1 0,1

2

Количество 
малообеспеченных 
граждан, 
проживающих ниже 
черты бедности 
(2014г - 7745тенге), 
чел/семей.

157/
34

215/
50

136,9%
/147,1%

3
Гос.адресная 
социальная помощь, 
чел./тыс.тенге

221/
2804,4

242/
3708

109,5%
/ 132,2%

225/ 
3967

4 Жилищные пособия, 
чел./тыс.тенге

497/
2874

514/
4087,5

103,4%
/142,2% 

320/ 
5804

При активной  поддержке депутатов 
городского маслихатаежегодно направ-
ляются средства на оказание социаль-
ной помощи  отдельным  категориям 
нуждающихся  граждан.

На  указанные цели направлено 
235,7 млн.тенге, в т.ч.:

- компенсация за проезд в город-
ском пассажирском транспорте – 178,8 
млн. тенге (8083 чел.), в том числе 2193 
детей, обучающихся в организациях об-
разования очной формы обучения;

 Оказано единовременная 
материальная помощь к различным 
праздничным датам на  общую сумму 48 
млн.тенге:

  - к Дню Победы – 15,6 млн. 
тенге - 3939 чел.;

- к Дню Пожилых – 14,6 млн. тенге 
- 7326 чел.;

- к Дню инвалида – 17,8 млн. тенге 
- 5936 чел.;

Кроме того, оказана материальная 
помощь:

 -  УВОВ, ИВОВ  за эксплута-
ционные услуги и газоснабжение    – 1,4 
млн. тенге - 69 чел.;

  - в связи с удорожанием  цен 
на основные продукты питания  – 3,0 
млн. тенге – 242 чел.;

- социальная помощь семьям (граж-
данам), при наступлении трудной жиз-
ненной ситуации – 4,5 млн. тенге - 31 
чел.

В 2015 году сохраняются все виды 
выплат на оказание материальной по-
мощи, из них в 3,5 раза будет увеличена 
сумма единовременной материальной 
помощи ко Дню Победы в связи с празд-
нованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, кроме того,на 
празднование Дня Победы дополни-
тельно выделены целевые трансферты 
из РБ в сумме 90,7 млн. тенге.

Кроме государственных пособий 
малоимущим предоставлена социаль-
ная помощь из благотворительных ис-
точников в форме бесплатных обедов, 
продуктовых наборов. 

         За    истекший    период    всеми    
видами    социальной   помощи   с   уче-
том коэффициента  повторяемости ох-
вачены  3737 чел., проживающих  ниже  
черты  бедности на общую  сумму  16 
млн. тенге.

Повышение качества уровня жизни 
людей с ограниченными возможностями 
остается в числе главных государствен-
ных приоритетов.   По состоянию на 1 
января  2015 года  в  городе   проживают 
5910 инвалидов, в том числе 448 детей-
инвалидов. 

Для поддержки 62 семей, имею-
щих детей-инвалидов, обучающихся на 
дому,  выплачена   материальная по-
мощь в размере 2469,33 тенге в месяц, 
в 2013 году  этой помощью воспользова-
лись  66 семей.

Услугами  индивидуальных помощ-
ников охвачены 426 чел. на  сумму 92,1 
млн.тенге, специалистами жестового 
языка 54 чел на 4,5 млн.тенге, специ-
альными гигиеническими средствами 
389 чел  на 11,6 млн.тенге. 

 В рамках государственного 
социального заказа реализованы 6 со-
циальных проектов на общую сумму 
21,6 млн.тенге, основное направление 
которых – оказание социальной помощи 
социально - уязвимым слоям населе-
ния:

Справочно:
1.Городским добровольным обще-

ством инвалидов оказаны услуги по пре-
доставлению спецавтотранспорта для  
обслуживания   инвалидов, имеющих 
затруднения в передвижении на  сумму 
14 млн.тенге,   данным видом услуг  ох-
вачены неоднократно 742 инвалидов, 
выполнены более 6,9 тыс. заявок.

 2.Предоставление услуг для ока-
зания социальной помощи лицам, при-
бывшим на историческую Родину – 1,3 
млн.тенге;

3. оказание социальных услуг по ре-

абилитации детей –1,8 млн.тенге;
4.содействие занятости и социальной адаптации для групп населения с повы-

шенным риском инфицирования ВИЧ и ЛЖВ –2,2 млн.тенге;
5. реабилитация детей-инвалидов посредством использования методики М. 

Монтессори – 0,9 млн.тенге;
6.социальная помощь для женщин с детьми, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию – 1,4 млн.тенге.
Все перечисленные услуги будут предоставляться и в 2015 году.
В городе  проведенаработа по созданию условий для беспрепятственного до-

ступа граждан с ограниченными возможностями к объектам  транспортной и соци-
альной инфраструктуры.

 Оснащены звуковыми сигналами пешеходные переходы в наиболее 
оживленных местах, а именно:

           - пр. Мира (остановка 4-6 микрорайон);
           - пр. Республики (остановка ДБ «Экспресс»).
 Установлены дорожные знаки и указатели «Слепой пешеход»  в количе-

стве 15 штук.                   
          Места установок дорожных знаков и указателей «Слепой пешеход», ос-

нащение  звуковыми сигналами пешеходных переходов были согласованы с обще-
ственными объединениями инвалидов города.

Функционируют 4 отделения социальной помощи на дому по обслуживанию 
одиноких престарелых нетрудоспособных граждан и инвалидов где работают 62 че-
ловека,  отделение социально-педагогической помощи детям с ограниченными воз-
можностями и игровая комната для детей с ограниченными возможностями, которую 
еженедельно посещают  дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и психоневрологическими патологиями.

Количество обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому 580 че-
ловек, из них 404 престарелых и 86 инвалидов, 90 детей с ограниченными возмож-
ностями.

Для лиц, не имеющих определенного места жительства функционирует город-
ской центр  социальной  адаптации, в который в 2014 году  за помощью обратились  
– 132  человека, не имеющих определенного места жительства. Из  них  20 человек  
ранее  судимые, 15 человек освободившиеся  из  мест  лишения  свободы. 

   Направлены на стационарное и  амбулаторное лечение - 89 человек, оформ-
лена инвалидность  на 10  человек. 

 Документировано 68 человек,  из них 15 человек,  ранее судимые, 16 человек 
освободившиеся  из  мест  лишения  свободы. 

За отчетный год направлены 10 человек в медико-социальные учреждения  г. 
Жезказган и г. Сарань Карагандинской области. 

   С января 2014 года при Центре социальной адаптации функционирует мобиль-
ная служба социального патруля. 

Основная задача службы социального патруля - это патрулирование  улиц горо-
да, с целью обнаружения и доставки людей без определенного места жительства в 
центр социальной адаптации, медико-социальные учреждения, оказание социаль-
но-психологической помощи.

Мобильная служба имеет служебную автомашину УАЗ-таблетка, полностью  ос-
нащенную оборудованием для перевозки людей.

    
 Образование
 Нарасходы образования направлено 4 млрд. 759 млн.тенге,по срав-

нению с 2013 годомрасходы  увеличены  на 211 млн.тенге  (2013г.  –   4 548 млн. 
тенге), или  4,6 %, на 2015 годрасходы увеличены до 4 млрд. 951,8 млн. тенге или 
с ростом на 4% к 2014 году.

Охвачено дошкольным образованием и воспитанием - 5301,  или 98,5 % детей-
от 3 до 6 лет (общее количество детей от 1 года  до 6 лет – 7 122, из них охвачено 
79,5%).

№
п/п Наименование 2013 г. 2014 г. %

1 Количество детей от с 1 до 6 
лет, чел. 6850 7122 104,0

2
Охват детей дошкольным 
воспитанием и обучением с 1 
до 6 лет,чел./%

5314/
77,6

5659/
79,5

106,5/
102,4

3 Количество детей от с 3 до 6 
лет, чел. 5420 5379 99,2

4
Охват детей дошкольным 
воспитанием и обучением с 3 
до 6 лет, чел./ %

5314/
98,0

5301/
98,5

99,8/
100,5

5 Количество учащихся 19074 19952 104,6

6
Количество компьютеров 
в общеобразовательных 
школах, шт.

3096 3251 105,0

7 Количество учащихся в 
расчете на 1 компьютер 6,1 6,1 100

В 2015 году на базе ОСШ № 22планируется открытие нового мини-центра до-
школьного обучения и воспитания на 100 мест.

Ежегодно увеличиваются средства, направляемые  на укрепление материаль-
но-технической базы объектов образования, на что в  отчетном периоде направле-

4 Производство промышленной запорной арматуры и 
устьевого оборудования (ТОО «КазАрматура») 132,0 46

5 Обновление автопарка (ТОО фирма «777») 33,0 7

6 Модернизация станочного парка (ТОО «Металл-
Инвест»)  170,0 15

7 Обновление автопарка (ИП Ткачев И.Н.) 12,5 2

8

Переработка отвальных шлаковых отходов от 
сталеплавильного производства и их обогащения 
путём сухой магнитной сепарации с последующей 
рекультивацией земель (ТОО «Алаужалын»)

90,1 42

9 Приобретение части здания Торгового дома «Белый 
ветер» (ИП Музыкина) 17,0 7

10 Строительство банного комплекса «АКНИЕТ» (ИП 
Бегимов Е.Б.) 35,0 12

11 Приобретение торгового магазина «Арай» (ИП 
Айкеев К.Т.) 10,8 10

12 Приобретение здания с целью открытия торгового 
центра «GRAND» (ИП Давлетчина Н.В.) 30 30

13 Строительство пристройки к действующему 
медицинскому  центру (ТОО «Будь здоров») 21,0 16

14 Капитальный ремонт кулинарии «Радуга» (ИП 
Саттыбаева З.С.) 17,0 7

15 Модернизация хлебобулочного и пряничного цехов 
(ТОО «Бидай Нан ЛТД и Со») 38 14

16

Расширение магазина самообслуживания 
«Принцип» со строительством дополнительных 
складов и административного корпуса (ТОО 
«Принцип»)

57,0 20

17 Приобретение 3 тягачей с полуприцепом (ТОО 
«КартрансСервис») 61,0 3

18 Производство мебели (ИП Койка С.Ю.) 6,9 5

19 Приобретение автобусов для обновления  
подвижного состава предприятия (ТОО «ТТS») 288,0 14

20
Приобретение дорожной и специальной 
техники для содержания и ремонта дорог (ТОО 
«КазАвтоДор-2050»)

69,5 20

21 Создание репетиторского центра (ИП Сланбекова/
ИП Ибраева) 13,0 5

22 Открытие медицинского центра (ИП Ажигалиев М.Р.) 17,3 12

23
Расширение деятельности по предоставлению 
услуг питания посредством приобретения здания 
кафе (ИП Богданова)

56,4 21

24
Организация цеха по производству мебели и 
завершение строительства выставочного зала (ИП 
Далакян С.Ж.)

12,0 5

25 Приобретение автокрана (ТОО «Мартенстрой») 20,0 12

26 Строительство комплекса для ремонта 
автотранспорта (ТОО фирма «777») 130,0 16

27 Приобретение оборудования для открытия 
супермаркета (ТОО «Раушан ТС») 88 42

28 Приобретение нежилого помещения автомойки, десяти 
автотранспортных средств (ТОО «Престиж – 2») 64,0 12

29 Приобретение седельного тягача, погрузчика и 
прицепа (ИП Кузнецова) 55,5 2

30
Приобретение оборудования для осуществления 
строительно-монтажных работ (ТОО 
«Механомонтаж 2004»)

93,0 25

 Итого: 1709,4 464

Жалғасы. Басы 9-бетте

Официально
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но 169,3 млн.тенге,из них: 
на приобретение и доставку учебникови художественной литературы- 55,9 млн.

тенге,  приобретение основных средств и оборудования – 98,4млн.тенге из ГБ и 15 
млн. тенге из РБ.

Так, за отчетный период компьютерный парк обновлен на 155 компьютеровна 
сумму 16,7 млн. тенге,  в результатеколичествоучащихся на 1 компьютер соста-
вило6,1 чел;в 2015 году будет обновлено еще 175 компьютеров на сумму 20 млн. 
тенге;

внедрены и активно используются информационные системы «Білім ал»,   «На-
циональная образовательная база данных», все  школы  подключены к широкопо-
лосному интернету,в истекшем  годуприобретено15 кабинетов новой модификации.

Справочно:  
На сегодняшний день в школах города установлено 79 предметных кабинетов 

новой модификации, что составляет 52,5% обеспеченности (кабинетами физики 
– 60%, химии – 50%, биологии – 30%, мультимедийными – 70%, высокотехнологиче-
ским оборудованием – 40%, труда и технологии – 13,3%). 

В 2014 годупроведены капитальные и текущие ремонты 20 объектовобразова-
ния на общую сумму449,7 млн.тенге, в т.ч. за счетцелевых трансфертов из РБ  в 
рамках реализации Программы  моногородов ремонт 8-ми  объектов образо-
вания     на  325,9 млн.тенге:

        
    млн.тенге

№ Наименование работ Освоение за 2014г.
Ремонт 8-ми  объектов образования   (4 школы, 
УПК,  3-х детсадов) 325,9

1 ОСШ № 2 (ремонт фасада, отопительной системы 
и водоснабжения) 42,5

2 ОСШ № 3 (ремонт фасада, кровли) 41,9

3 ОСШ № 5  (ремонт фасада) 37,9

4 Капремонт ОСШ № 24 (капремонт фасада, кровли,  
системы отопления) 51,6

5
Д/С № 5 (ремонт фасада, системы отопления, 
ограждения, внутренних помещений кухни, 
прачечной, тамбуров, лестниц)

33,9

6 Д/С № 6 (ремонт фасада, благоустройство 
территории, асфальтирование тротуаров) 33,9

7
Д/С № 13 (ремонт фасада, отопительной системы 
и водоснабжения, электроосвещения, внутренних 
помещений)

37,6

8
МУПК (комплексный ремонт: фасада, кровли, 
систем отопления, вод-канализации, внутренних 
помещений)

46,6

За счет средств  городского бюджета проведены ремонты на общую  сумму 108,3 
млн.тенге, в т.ч.: капремонт кровли СШ № 4 на 22,7 млн.тенге,ремонт кровель гор-
гимназии и СШ 17на общую сумму 10,6 млн.тенге, системы отопления КСШ № 5 – 
6,7 млн. тенге,установлен корт у здания ПТКЛ – 7,5 млн.тенге,  также ремонт 6-ти 
детских садов  на  общую сумму 60,8 млн.тенге (д/с№1, 3, 4, 6, 12, 17, 21).

Кроме  того, в Центре  внешкольной  работы  п. Актау произведена укладка зе-
леного поляи установка ограждения стадиона на 15,5 млн.тенге. 

В 2015 году в рамках реализации Программы развития моногородов будет про-
веден  капитальный ремонт  5 объектов образования на сумму 262,5 млн. тенге.

в том числе:
1) здания КГУ ОСШ №22  г.Темиртау с размещением мини-центра на 100 мест 

– 91,7 млн. тенге;
2)  здания КГУ КСШ № 10 г.Темиртау(ремонт фасада, кровли, актового зала, 

системы отопления, водоснабжения и канализации) – 54,8 млн. тенге;
3) здания КГУ ОСШ № 27 г.Темиртау (ремонт фасада, кровли, спортзала, ограж-

дения, системы отопления) – 64,4 млн. тенге;
4) здания КГУ ОСШ №29 г.Темиртау (ремонт фасада) – 29,9 млн. тенге;
5) здания ГУ Детский сад №18 г.Темиртау  (ремонт отопления и водоснабжения 

– 21,7 млн. тенге. 

По фонду  всеобуча в 2014 годубесплатным горячим  питанием  обеспечены-
1874учащихся из малообеспеченных семей на  сумму  42,2  млн.тенге,  организован  
летний  отдых (пришкольный и загородный)учащихся  на 9,4 млн. тенге.

В целях организации досуга детей, пропаганды физкультуры и спорта  из город-
ского бюджета ежегодно выделяются средства на реализацию социально значимых 
проектов по  государственному социальному  заказу вобщественные объединения 
города. В 2014 году НПО оказано услуг на  общую сумму 30,8 млн. тенге, в том числе:

Организация спортивных мероприятий по шахматам – 2 млн. тенге;
Организация спортивно-массовых мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями – 2,5 млн. тенге;
Стальной морж – 0,5 млн. тенге;
Социальная адаптация детей-сирот, подростков из малообеспеченных детей и 

многодетных семей – 0,8 млн. тенге;
Развитие детских дворовых клубов – 25 млн. тенге.
В 2015 году работа по всем направлениям продолжится.
Объективным показателем качества образовательных услуг  и  основным кри-

терием эффективности работы педагогических коллективов школ города является 
итоговая аттестация выпускников.

Результаты ЕНТ улучшаются с каждым годом, 2-ой год результаты наших вы-
пускников превышают показатели республиканского и областного значений. 

В 2014 году в ЕНТ участвовало 55,4% выпускников школ города. Средний балл 
по городу составил 81,75. Знак «Алтын белгi» и аттестат с отличием подтвердили 5 
выпускников. 

Вздравоохранениипродолжается реализация Государственной программы 
развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, в которой 
обозначены  конкретные индикаторы по снижению материнской и детской смертно-
сти, уровня заболеваемости.

Комплекс проводимых профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий по борьбе с туберкулезом позволил снизитьуровень заболеваемости тубер-
кулезом на2,5 %.  на  100 тыс. населения  

Наименование 2013г. 2014г. % 
Показатель заболеваемости 
туберкулезом на 100 тыс. 
населения, %

74,8 72,9 97,5

Коэффициент рождаемостина 100 тыс. чел. населения города составил  15,29.
Наименование 2013 г. 2014 г. %

Коэффициент рождаемости 15,88 15,29 96,3

Коэффициентсмертности снизился на 1,46 и составил 10,99 ед., в 1 полугодии 
2013 года – 10,63. 

Наименование 2013 г. 2014 г. %  

Коэффициент смертности 12,3 10,63 86,4

Материнская смертность в отчетном периоде по городу не зарегистрирована. 
Младенческая смертностьснизилась с 10,5 до 5,6  на 1 тыс. родившихся жи-

выми.
Наименование 2013 г. 2014 г. % 

Младенческая смертность 10,5 5,6 53,3

Расходы городского бюджета направленные на  культуру, спорт и инфор-
мационное пространство  за отчетный период составили 499,8 млн.тенге, по срав-
нению аналогичным периодом прошлого года расходы  увеличены  на  40,8 млн.
тенге (2013г – 459 млн. тенге), или  на 8,9 %, в 2015 году планируются в сумме 
503,8 млн. тенге.

На сегодняшний день в городе стабильно работают 15 учреждений культуры.

За отчетный период учреждениями культуры проведено более 1000 мероприя-
тий, из них  105 городских фестивалей и конкурсов, 670  экскурсий,   350 лекций,  338  
выставок, 260  спектаклей. Всего  мероприятия посетило более 500,0  тысяч человек. 

 В 2014 году  на укрепление материально-технической базы объектов культуры и 
спорта  направлены 10 млн.тенге: на приобретение крыши для сценического обору-
дования, скалодрома, спортивного оборудования, переносные ворота  для футбола 
и мини-футбола, электронного табло.

 
Глава Государства в своем ежегодном Послании уделяет особое внимание язы-

ковой политике.
 В отчетном году за счет средств  городского бюджета в городебыл от-

крыт и функционирует «Центр  развития языков»,  где проводится обучение  го-
сударственному языку  работников госорганов и госучреждений. 

В сфере внутренней политикив 2014 году  работа велась по 4 основным на-
правлениям - формирование политической повестки дня и дальнейшее политиче-
ское планирование, проведение информационной политики, работа в общественно-
политической сфере, работа в религиозной сфере. 

Информационная политика проводилась через средства массовой информа-
ции в рамках государственного заказа, а также организацию деятельности инфор-
мационно-пропагандистских групп.За 2014 год состоялись 84 встречи в трудовых 
коллективах предприятий и учреждений города. В соответствии с графиком выездов 
проведено 5 встреч с членами республиканской и 11 встреч с членами областных 
информационно-пропагандистских групп. Охват населения  составил более 12 тысяч 
человек.

За отчётный период при активном участии НПО реализовано 10 социально 
значимых проектов на сумму 10,4 млн. тенге, среди которых – проекты «Мангелик 
Ел», Фестиваль патриотической песни, посвященный окончанию боевых действий 
в Афганистане, «Моя семья» по пропаганде семейных ценностей, развитие волон-
терского движения, социальный молодежный проект по граффити «Не воевавшие о 
войне» и другие. 

2012 год 26 домов 227,53 млн. тенге - бюджетные кредиты

2013 год 2  дома 14,030 млн. тенге - за счет возвратных средств

2014 год 1 дом
13 домов

7,546 млн. тенге - за счет возвратных средств 170,068 млн. тенге - ЦТ на увеличение 
уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

Во всех домах применены элементы термомодернизации зданий,  направленные на уменьшение потерь и сохранение тепла 
в жилых домах.

Возврат средств за проведенные капитальные ремонты составляет 82% плана.
Объем строительных работ

Объем строительных работ в 2014 году выполнен на 114,7%.

Наименование 2013 г. 2014 г. %

Объем строительных работ, млн. тенге 18 916,7 21 700 114,7
ИФО,% 86,2 102
Ввод  жилья, тыс.кв.м. 24,9 25,1 100,8

Введено  в  эксплуатацию за счет всех источников финансирования – 25,1 тыс. кв.м, что больше  на 0,8 % аналогичного 
периода прошлого года, из них:  14,8 тыс.м2 - за  счет частных  инвестиций,  10,3 тыс.м.2 – индивидуальное строительство.

На  расходы  жилищно-коммунального хозяйства направлено 2 млрд. 219,4 млн. тенге на следующие мероприятия:

В рамках реализации Программы жилищного строительства в2014 году за счет выделенных ЦТ из РБ и ОБ  с учетом  
софинансирования из городского бюджетапроведено:

Наименование Стоимость Площадь квартир

Всего за 2014 год 889,9 
млн. тенге

10 806,5
кв. м.

реконструкция 5-ти этажного ж/д  на  60 квартир: по ул.Тольятти, 46 – 59 квартир 198,1 3 174,6

реконструкция 5-ти этажного ж/д  на  60 квартир: по ул.Школьная, 55 – 57 квартир 192,1 3060,9

приобретение готового жилья по адресам: 117 квартал, дома №4 и №5 365,6 4571,0

подведение и выкуп инженерно-коммуникационной инфраструктуры 134,1

Информационное обеспечение го-
сударственной политики, освещение 
наиболее значимых общественно-по-
литических, культурных, экономических 
событий осуществлялось в рамках 
государственного заказа, который вы-
полнялся по 24 тематикам. Государ-
ственный заказ выполняли 4 печатных 
средства массовой информации («Ве-
сти Темиртау», «Курыш Кала», «Зерка-
ло», «Второе счастье» на которые  были 
выделены средства в сумме10,4 млн. 
тенге. На электронные  средства массо-
вой информации было выделено более 
4 млн. тенге. Вещание велось через ТК 
«Сфера», ТК ТТК, областное телевиде-
ние «Казахстан».

В 2015 году вся информационно-
пропагандистская работа будет направ-
лена на реализацию основных при-
оритетов Стратегии «Казахстан-2050» и  
проведению в Казахстане международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017». 

На ближайшее время в событийный 
ряд включены 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,  20-летие  
Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие 
города Темиртау, 20-летие Конституции 
Республики Казахстан.

Реализация Госпрограммы разви-
тия физической культуры и спорта 
также является одной из приоритет-
ных задач. 

Ежегодно  из городского бюджета 
выделяются  средства  на  установку  
уличных спортивных тренажеров, уклад-
ку  зеленого поля,  спортивного городка.  
В 2014г.  на  продолжение данной  ра-
боты  выделены  средства  в сумме 60 
млн. тенге в г.Темиртау  и  15,5 млн. 
тенге  в п.Актау. 

Дала свои положительные резуль-
таты работа, проводимая в городе по 
развитию физкультуры и спорта, пропа-
ганде здорового образа жизни.

В результате проводимых меро-
приятий число систематически зани-
мающихся физкультурой и спортомв 
городе  постоянно растет и составило 
46 033 человек, или рост на 3,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

О реализации Программы «Мо-
дернизация жилищно-коммунального 
хозяйства в РК на 2011-2020 годы»:

В текущем году продолжается  рабо-
та в рамках реализации Программы по 
модернизации ЖКХ 2011-2020 гг.  

  На ремонт 13 жилых домов из 
РБвыделено 170,1 млн.тенге, с учетом  
экономии по результатам проведенных 
конкурсов и использования возвратных 
средствза 2014 год отремонтировано 14 
жилых домов:

Всего за 2012-2014годы отремонти-
ровано 42 жилых многоэтажных дома на 
общую сумму -  419,2 млн. тенге:

В 2014 году за счет средств  РБ и 
ОБ  проведена реконструкция 13,3 
км сетей хозфекальной канализации 
соцгорода  на  сумму 380,1 млн.тенге;в 
2015 году начнется строительство но-
вых сетей хозфекальной канализации 
соцгорода на сумму 347,8 млн. тенге,  
окончание строительства планируется 
в 2016 году; 

Проведена дегазация 73 (359 сосу-
дов) неработающих ГРУ на общую сум-
му 14,3 млн. тенге;

Произведена  смена 134 шт.  лю-
ков колодцев  на  улицах старой части 
города и соцгорода (4 млн.тенге);смена 
68 пожарных гидрантов (10,3 млн.тенге);  

строительство сетей внешнего эл/
снабжения ул.Лесхоз  -  13,7 млн. тенге и  
п.Аккудук  -  18,5 млн. тенге;

Восстановление наружного освеще-
ния – 101млн. тенге, в том числе  осве-
щения внутриквартальных территорий 
(98 опор и 538 светильников); освеще-
ния в парковой зоне музея (10 стальных 
опор, 14 ж/б опор, 7 мачт, 10 светильни-
ков светодиодных, 84 прожектора свето-
диодных).

Кроме того, в рамках программы 
«Развитие моногородов»произведена 
замена и установка  140 опор освеще-
ния и 210 светильниковпо пр.Мира от 
пр. Комсомольского до ул.Каршоссе 

и в Соцгороде (56,2 млн.тенге).
На благоустройство и озелене-

ниенаправлено 445 млн.тенге, в том 
числепроизведены следующие  работы:

- благоустройство территории парка 
у Музея (устройство клумб с посадкой и 
уходом за цветниками, установка и све-
товое оформление кованых фигур (10 
млн.тенге) – 45 млн. тенге; 

- благоустройство территории у 
Гор. Гимназии (устройство клумб с по-
садкой цветников, установка покрытия 
из брусчатки, изготовление и установка 
декоративной световой конструкции)-16 
млн.тенге;  

- благоустройство  участков 
пр.Металлургов (от ул.Димитрова до 
пр.Мира,  от  пр.Мира  до  ул.Амангельды) 
– 38,1млн.тенге;

- продолжены работы по благоу-
стройству спортивного городка (установ-
ка тренажеров возле стадиона «Метал-
лург», планировка территории, укладка 
искусственной травы, установка спор-
тивно-игровых комплексов, восстанов-
ление существующей металлической 
конструкции)- 60 млн.тенге;

-  установлены  МАФ на 8-ми дет-
ских площадках в Восточной части 
города (г.Дружбы 12А, Мичурина 1, 
Республики, 11, Республики, 39/3, Ком-
сомольский, 64, Ч.Валиханова 9, 4-я 

Кольцевая 60, Пионерская 59А)  и на  
3-х детских площадках в Соцгороде 
и Старой части города:ул.Димитрова 
62, Мустафина 3, Металлургов 20, Мира 
90/1-92, Отрадное 36;  пластиковые ком-
плексы по 3шт. в районе Гор. гимназии и 
на Парковой зоне Монумента Металлур-
гам -54млн.тенге, установка 2 детских 
площадок в п.Актау – 8,5 млн.тенге;

- установлены  9 остановочных 
павильонов по адресам (ул.Калинина 
район маг. Магнитка – 2шт., ул.Калинина 
район рынка, пр.Строителей рай-
он ЦМС, ул.Чернышевского район 
к.Березка, пр.Строителей автомойка 
Мойдодыр, пр.Мира Салон Молодо-
женов), 5 остановочных павильонов в 
п.Актау-10,6млн.тенге;

-в целях улучшения санитарного со-
стояния внутридомовых территорий в 
истекшем   году из городского бюджета 
выделены

13,3 млн. тенге на установку 26 
контейнерных площадок нового типа 
для складирования твердо-бытовых от-
ходов;

- посадка деревьев в парковой зоне 
Монумента Металлургам (509 шт. ли-
ственных пород и 60 шт. хвойных пород) 
-  15 млн.тенге;

- посадка и уход за  цветниками 
(2620 м2)-9,7 млн.тенге; 
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Кроме того, выполнялись работы по содержанию 
объектов благоустройства и озеленения (содержание 
пляжа, фонтанов, МАФ, автополива, праздничное и 
ночное светодиодное оформление города,обрезка  де-
ревьевна внутриквартальных территориях и стрижка 
живой изгороди, формирование кроны деревьев, уход за 
зелеными насаждениями, борьба с вредителями расте-
ний  и  покос газонов).

По программе «Обеспечение 
санитарии»произведены работы по очистке ливневых 
систем в городе и п.Актау, установке ливневых решеток  
и  содержанию площадей, устройство 5 контейнеров для 

сбора  ртутьсодержащих ламп и их  утилизацию на об-
щую сумму62,1 млн. тенге.

По программе «Капитальный и средний ремонт 
автомобильных дорог»произведены:

- средний ремонтавтодорог:  по ул. Блюхера (с 
учетом тротуаров),  по ул.Фрунзе (от пр.Республики до 
ул.Мичурина) и автодороги в районе ДК на  общую сумму   
70,4 млн.тенге

- средний ремонт ул.Новая и ул.Гагарина п. Актау 
– 60,9 млн.тенге.

Кроме того, произведен текущий ремонт автодорог 
на сумму 69,8 млн. тенге.

В рамках Программы развития  моногородов на 
2012-2020 годы проведенареконструкции автодорог:

млн.тенге

№ Наименование работ
Фактически 
освоено за  

2014г

в том числе

РБ ОБ
Транспортная инфрастуктура

1 022,4 329,8 692,6

1
Реконструкция автодороги по ул.Кар.
шоссе  5.207км, в т.ч.:  участок от 
ул.Матросова до пр.Республики - 2.016км

223,6 223,6

2 Реконструкция автодороги по 
пр.Республики от ул.Чернышевского до 
ул.Заводской -4.2128 км 707,8 247,9 459,9

3 Реконструкция автодорог Старого 
города (11.4км), в т.ч. участки по 
ул.Восточной-0.71 км и ул.Северной - 
0.89км

91,0 81,9 9,1

В 2015 году продолжатся работы по  реконструкции автодорог Старого города на сумму 227,5 млн. тенге. Кроме 
того,  в рамках текущего бюджета Программы  будет произведен средний ремонт автодорог города - 3,2 км  (по ул. По-
беды - 0.58 км, по пр. Строителей - 2.128 км, по ул. Фурманова - 0.53км) на сумму 162,5 млн. тенге.

Показатели работы транспорта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуются сле-
дующими данными:

№ 
п/п Наименование 2013 г. 2014 г. %

1 Пассажирооборот, тыс. пкм. 126217,9 159251,8 126,2

2 Перевозки пассажиров, тыс.чел. 28750,8 33348,2 116,0

        Подготовка к отопительному сезону 2014-2015гг.
Подготовка к отопительному сезону проводилась согласно графиков. 
По ТЭЦ-2 в 2014 г. проведены ремонтные работы на сумму 1 млрд. 

790 млн.тенге:
- расширенно-текущий ремонт котлоагрегата №1 (08.04.-27.05.2014г.);
- расширенно-текущий ремонт котлоагрегата №2 (14.09.-01.10.2014г.);
-капремонт котлоагрегата №3 с заменой поверхностей нагрева (01.06.-

28.12.2014г.);
- капремонт турбогенератора №4 с заменой паропереспускных труб 

(26.06.-30.09.2014г. и 12.07.-12.12.2014г.);
- капремонт КВГМ-100 ст.№6 (пиковый котел №6), срок окончания до 

17.12.2014г.
Все ремонты были завершены согласно сроков.
Запас топлива и угля в норме, гидравлический  температурный 

режим  согласно графика. 
Слайд 59  По КарГРЭС-1 на сумму 408,5 млн. тенге были проведены 

следующие ремонтные работы:
 - текущий ремонт котлоагрегата № 9 (04.07.-31.07.2014г.);
-  расширенно-текущий ремонт котлоагрегата №10 (01.04.-19.06.2014г.);
- текущий ремонт котлоагрегата №11 (04.08. - 20.08.2014г.);
- текущие ремонты турбогенераторов № 8, 9 (08.08 - 14.12.2014г. и 

06.09.- 11.10.2014г.).
Все ремонты были завершены согласно сроков.
Запас топлива и угля в норме.
Все объекты соцкультбыта и жилой фонд города Темиртау подготов-

лены и сданы по акту готовности к отопительному сезону, подключены к 
тепловым сетям города. С 9 сентября 2014 года произведена гидравличе-
ская опрессовка. Отопительный сезон начат 25 сентября 2014 года. 

Для объектов социальной сферы, имеющих собственные автономные 
системы отопления (АСО) завезен необходимый объем угля  на  предсто-
ящий отопительный сезон 2175 тн. (100%).

В целях реализации антиинфляционной политики и не допущения 
необоснованного роста цен на основные продукты питания и услуг  про-
водится постоянный мониторинг состояния рынка по продовольственным, 
непродовольственным товарам и тарифов на основные виды услуг. 

Рост цен в декабре 2014 г. по г.Темиртаув сравнении с ценами 
г.Караганда допущен по 8 наименованиям, снижение произошло по 18 
наименованиям.

Одной из важнейших задач является сдерживание инфляционных 
процессов через обеспечение стабильности цен, в первую очередь на со-
циально-значимые продовольственные товары.

В целом прослеживается определенная стабильность цен на продо-
вольственные товары, и находятся на уровне ниже  средне-областных. 

В городе функционирует 10 социальных павильонов, которые реа-
лизуют продовольственные товары стабилизационного фонда города и 2 
передвижных трейлера ТОО «Бидай НАН ЛТД и Со» со свежий продукци-
ей и ценами ниже рыночных.       

10 марта 2014 года подписан меморандум о целевом и рациональном 
использовании муки по фиксированной цене из зерна стабилизационного 
фонда Карагандинской области для сдерживания цен на хлеб 1 сорта с 
зерноперерабатывающим предприятием ТОО «BEST-MILL» по фиксиро-
ванной цене 47,5 тенге за килограмм согласно ежемесячной заявке.

Срок действия меморандума продлен до 1 января 2015 года.    
10 апреля 2014г.  заключен меморандум между акиматом города Те-

миртау, торговыми предприятиями города  и птицефабрикой «Караганды 
Кус»г.Карагандао закупе и реализации  яиц  1,2 категории по фиксирован-
ным  ценам.  

За 2014 год проведены 31 сельскохозяйственных ярмарок. На яр-
марках принимали участие товаропроизводители и перерабатывающие 
предприятия городов Темиртау и Караганды. Реализовано продукции на 
сумму 196,1 млн. тенге. 

В  данном направлении работа будет продолжена.

              Показатели преступности и раскрываемости престу-
плений

В своей повседневной деятельности местные органы власти посто-
янное внимание уделяют охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью.

Реализуется Региональная программа по профилактике правонару-
шений. Создана соответствующая комиссия, на заседаниях которой рас-
сматриваются вопросы, требующие координации деятельности всех госу-
дарственных органов. 

В целом по городу в 2014 году наблюдается снижение числа зареги-
стрированных и тяжких преступлений.

Число зарегистрированных преступлений за 11 месяцев 2014 
года составило 3545 ед., или снижение на 552 ед. по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года (4097 ед.);

- снизилось количество тяжких преступлений до 312 ед., было - 
335 ед.;

За отчетный период снижено количество раскрытых тяжких и особо 
тяжких преступлений на 13,8% к аналогичному периоду 2013 года  и со-
ставило  1186 ед.

О борьбе с коррупционными правонарушениями.
Во исполнение постановления Правительства РК от 31.03.2011 г. № 

308 «Об утверждении отраслевой Программы по противодействию кор-
рупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы» акиматом г. Темиртау 
разработан и принят План мероприятий по противодействию коррупции в 
городе и поселке Актау на 2011-2015 годы, который  состоит из 27 пунктов:

В целях повышения прозрачности госзакупокс 2012 г. госзакупки про-
водятся только в эл/формате на официальном ресурсе;

работают телефоны доверия;

о  ходе аппаратных совещаний при акиме города информация регулярно размещается в СМИ;
вопросы предоставления жилья и земельных участков решаются только комиссионно;
работают посты партийного контроля. Все пункты плана исполняются своевременно.
Всего в 2014 году  рассмотрено 3037 письменных обращений физических и юридических лиц, в том числе 

103 – поступивших из вышестоящих органов. По личным вопросам акимом, его заместителями принято 227 
граждан. 

Из поступивших обращений удовлетворено – 133, даны разъяснения в соответствии с действующим зако-
нодательством  435 заявителям, отказано – 7, перенаправлены для рассмотрения в нижестоящие органы 2661.

Информация по оказанным государственным услугам за 2014 год.

В настоящее время наша страна выстраивает качественно новую модель государственного управления, где во главу угла 
поставлены интересы потребителей государственных услуг. 

Повышение качества оказываемых государственных услуг является стратегической задачей, поставленной Главой государ-
ства, и они должны неуклонно улучшаться и совершенствоваться. 

По городу Темиртау проводятся работы согласно утвержденных планов области, касательно оказания государственных ус-
луг, в части: контроля, развития, перехода на оказание услуг в электронные виды. 

Согласно Закона «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года в Аппарате акима города Темиртау определены от-
ветственные должностные лица по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг и ежемесячно ведется 
внутренний контроль.

Ежемесячно ведется мотниторинг оказанных государственных услуг и направляется в отдел контроля государственных услуг 
области, также в агентствопо делам государственной службы Карагандинскойобласти.

 
Государственные услуги оказывают6 государственных учреждении аппарата акима города Темиртау по 52 видам услуг.

№ 
п/п Наименование ГУ Число оказываемых услуг
1 ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Темиртау» 11
2 ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Темиртау» 15
3 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Темиртау» 17

4 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Темиртау» 2

5 ГУ «Отдел земельных отношений города Темиртау» 4
6 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Темиртау» 3

Всего: 52 
За2014 год государственными учреждениями аппарата акима оказано – 63366 государственных услуг.
 Из них:

Традиционным способом Через ЦОН-ы
57907 5459

За аналогичный период 2013 года было оказано –36355 государственных услуг. 
 Из них:

Традиционным способом Через ЦОН-ы
32983 3372

 
Наиболее востребованныегосударственные услуги по итогам 2014 года.

№ 
п/п Наименование услуг Оказано 

услуг

1 Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 25560

2 Предоставление начального, основного среднего и общего среднего образования 6485

3 Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости 5115
 
Можно сказать что востребованными
 остаются услуги в 
социальной  и образовательной сфере.

 Для удобства жителей города вся информация (стандарты, регламенты, паспорта) по государственным услугам размещены на 
официальных сайтах государственных учреждений.

 
№ 
п/п Наименование Сайт Телефон Адрес

1 Официальный сайт акима г.Темиртау temirtau-akimat.gov.kz 92-21-81 Бульвар Независимости, 12, каб. №7
2 ГУ «ОСХ и В г.Темиртау» selhoz.temirtay.kz 92-49-52 Бульвар Независимости, 6
3 ГУ «ОО,ФК и С г.Темиртау» oofks.kz 98-49-63 ул.Димитрова 11/1
4 ГУ «ОЗ и СП г.Темиртау» sobes-temirtay.kz 91-65-14 ул.Чайковского, 22
5 ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г.Темиртау» ozhkh-temirtau.gov.kz 98-01-88 ул.Блюхера, дом № 13
6 ГУ «ОЗО г.Темиртау» ozotemir.kz 93-11-01 6 микрорайон, дом 14
7 ГУ «ОА и Г г.Темиртау» arh.temirtau.gov.kz 91-23-65 ул.Герцена, 8

8 Отдел №1 г.Темиртау филиала РГП «ЦОН» по 
Карагандинской области e-gov.kz 98-64-25 ул. Блюхера, 23

9 Отдел №2 г.Темиртау филиала РГП «ЦОН» по 
Карагандинской области e-gov.kz 99-79-98 Проспект Республики, 128

 
Также для информирования жителей проводятся выступления сотрудников государственных органов в СМИ по вопросам оказания 

государственных услуг.

№ 
п/п Проведенные работы Сколько

1 Проведено семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций по вопросам качества оказания 
государственных услуг в 2014 году 13

2 Выступление сотрудников государственного органа (подведомственной организации) в СМИ по вопросам оказания 
государственных услуг в 2014 году всего: 11

Из них:
На телевидении 5
В газетах и других печатных изданиях 8

По результатам предыдущих встреч
На контроль было взято 19 замечаний и предложений, которые  в течение 2014 года были 

исполнены и  по всем даны ответы и разъяснения. 
Информация по исполнению поручений ежеквартально публиковалась в СМИ и на официаль-

ном сайте акимаг.Темиртау.

Всего в 2014 году  рассмотрено 3037 письменных обращений физических и юридических лиц, 
в том числе 103 – поступивших из вышестоящих органов. По личным вопросам акимом, его за-
местителями принято 227 граждан. 

Из поступивших обращений удовлетворено – 133, даны разъяснения в соответствии с дей-
ствующим законодательством 435 заявителям, отказано – 7, перенаправлены для рассмотрения 
в нижестоящие органы 2661.

В заключение хотелось бы отметить, что озвученная   Президентом  новая экономическая по-
литика «Нұрлыжол» - это уникальный путь действий, который  должен  объединить весь казахстан-
ский народ, всех темиртаусцев  под единым шаныраком, который сегодня стал логотипом Страте-
гии - 2050, отражающий символ сплочения и общности. Все успехи, пусть и небольшие, которых 
мы достигли - это результат повседневной кропотливой работы, труда всех жителей, организаций и 
предприятий города. Конечно, имеется немало проблем и вопросов, которые нам необходимо бу-
дет решать уже в текущем 2015 году. И в своей деятельности мы в первую очередь, будем исходить 
из задач, поставленных Главой государства в нынешнем Послании народу Казахстана.


