
1971 жылдан шыға бастады ● издаётся с 1971 г.11 қаңтар ● январь 2016 жыл ● год 

Егіндікөл ауданының әкімі Тайжанов Азамат Айтбайұлының ауданның 2015 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы және 2016 жылға арналған 
міндеттері туралы есебі 

Құрметті Егіндікөл ауданының тұрғындары!
Мемлекет Басшысының бастамасымен өтетін 
барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен есеп беру  
кездесулері біздің қоғамды демократиялау, оның 
бірлігін нығайту, азаматтардың қоғамдық белсен-
ділігін арттыру, бұдан әрі әлеуметтік-экономикалық 
дамытудағы прогрестің маңызды қадамы болып 
табылады. Қазақстан Республикасының Президен-
ті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жыл 
сайынғы Жолдауы әрқашан қол жеткізген жетістік-
терді талдау және алдағы болашақты жоспарлауға 
негізделеді, ең бастысы – біздің ортақ мақсатымыз: 
мемлекетімізді дамытудағы тұрлаулылық пен та-
быс, қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартуға 
қол жеткізу жолдарын бірлесіп таңдауды болжайды.
Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і 
Н.Ә.Назарбаевтың 2015 
жылғы 30 қарашадағы 
«Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, даму, 
реформалар» атты Жолда-
уы ғаламдық дағдарыстың 
жағымсыз салдарын азайту 
бойынша шаралар қабылдау,  
Қазақстанды дамытудың 
жаңа мүмкіндіктерін із-
дестіруге бағытталған.    
Экономиканы жетілді-
ру – елімізді табысты 
әлеуметтік дамытудың бас-
ты кілті, сондықтан мемле-
кет Басшысының биылғы 
Жолдауында анықталған 
міндеттер ауқымдылығы мен 
әлеуметтік маңыздылығы 
бойынша бұрынғылардан 
ерекшеленеді.
Өңірде әлеуметтік мәселелер 
шешілген жағдайда ғана 
қоғамдық-саяси жағдайдың 
тұрақты болатыны 
баршамызға аян, сондықтан 
ауданды әлеуметтік-
экономикалық дамыту жер-
гілікті атқарушы органдар 
қызметінің негізін қалайтын 
басымдық болып табылады.   
2015 жылы тұрғындардың 
табысын бұдан әрі арт-
тыру, жұмыссыздық 
деңгейін төмендету және мемлекеттің 
әлеуметтік міндеттемелерінің толық көлемде 
орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі бас-
ты міндеттерді іске асыру жалғасын тапты. 

ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІ
2015 жылғы қаңтар-ақпандағы есепті кездесу-
лер өткізу барысында аудан әкімдігінің қаулысы 
бойынша халықтың көтерген мәселелері және 
ұсыныстары бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді.
Жыл бойы іс-шараларды орындау бойынша елеулі 
жұмыстар атқарылды:
1. Қоржынкөл ауылында мектепке дейінгі жастағы 
балаларға арналған балалар алаңын сатып алу 
және орнату үшін қаржылай қаражат бөлу мәселесі 
бойынша – «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы ая-
сында аудандық бюджеттен балалар алаңын са-
тып алу және орнату үшін 388 мың теңге бөлінді. 
Сметалық құжаттамалары дайындалды. 2015 
жылғы 25 маусымда ЖК «Осипов» шарт жа-
салды. Жұмыс ү.ж. шілде айында жүргізілді. 
2. Бауман ауылында тұрғын үйлерге ауыз су 
құбырын жүргізу бойынша - Бауман ауылында 
тұрғын үйлерге ауыз су құбырын жүргізу беріл-
ген өтініштер негізінде ШЖҚ «Егіндікөл Су Арна-
сы» МКК күшімен жүзеге асырылады. Барлығы 
су құбыры жүргізілген үйлер – 179,   2015 жылы 
– 40 пәтер. 

3. Ұзынкөл ауылында қосымша көше жарығын орнату 
бойынша - Ұзынкөл ауылына қосымша көше жарығын 
сатып алу және орнату үшін аудандық бюджеттен 
977 мың теңге бөлінді. Сметалық құжаттамалары 
дайындалды. 2015 жылғы 25 сәуірде ЖК «Осипов» 
шарт жасалды. Жұмыс ү.ж. 1 қарашада аяқталды 
4. Көркем ауылында талдар отырғызу мәселесі 
бойынша – үстіміздегі жылғы 5, 6-мамырда ҰОС 
жауынгерлеріне арналған ескерткішті абат-
тандыру жұмыстары жүргізілді, қоршаулар ор-
натылды, 74 түп көшет отырғызылды, қоқыс 
шығарылды. «Сарымсақты» ЖШС 310 мың 
теңге сомасына демеушілік көмек көрсетті.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
2015 жылғы 1 желтоқсанға жалпы өнімнің көлемі 12102 

млн. теңгені құрады, ол өткен жылдың тиісті кезеңіне 
қарағанда 95,5%, 
соның ішінде:  мал шаруашылығы – 903,8 млн.теңге, НКИ 
– 99,8%;
өсімдік шаруашылығы – 11198,2 млн.теңге, НКИ – 95,1%.
Өнімнің нақты көлем индексі (НКИ) 105,2 % құрады. 

Өсімдік шаруашылығы
2015 жылы 319,9 мың га алқапқа ауыл 
шаруашылығы дақылдары себілді, оның ішін-
де: бидай – 314,8 мың га, арпа – 4,8 мың га, 
сұлы – 0,4 мың га,  майлы дақылдар – 3,7 мың га. 
75 га алқапқа картоп, 44 га көкөніс отырғызылды. 
15 мың га азықтық жем-шөп себілді, оның ішінде 
біржылдық шөп – 5,48 мың га, көпжылдық шөп – 48 
га, өткен жылдардың көпжылдық шөбі – 9,5 мың га. 
29,1 мың тонна шөп, 11,7 мың тонна сабан 
дайындалды. 
Бір ізбен 27,6 мың га, екінші ізбен 27,6 мың га, үшінші ізбен 
27,6 мың га  пар өңделді.
15 мың га алқапта қар тоқтату жүргізілді.
Егістіктің тазалығын тексеру және арамшөптерге 
қарсы қорғау іс-шараларын жүргізу жоспарына 
сәйкес жүргізілген химиялық отаудың көлемі 270 
мың га алқапты құрады, оның ішінде 225 мың га – 
қос жарнақтыларға, 45 мың га – қара сұлыға қарсы.
15 мың га алқапқа тыңайтқыштар себілді.
95 бірлік     ауыл шаруашылығы        техни-

касы сатып алынды  (астық жинау комбайн-
дары – 31,  егістік кешендері - 14, трактор-
лар – 25, бүріккіштер – 5, тұқымсепкіштер - 20)
319,9 мың га астық шабылды  және дестеленді.
327,8 мың тонна астық бастырылып, аудан бойынша 
астықтың орташа шығымдылығы 10,25 ц/га құрады.
2015 жылы 6 мың тоннаға арналған 2 жаңа астық 
қоймасы пайдалануға берілді. 
2015 жылы Егіндікөл ауданының ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілері 412 908 267 теңге сомасына 
субсидия алды. 

Мал шаруашылығы
Сүт өндірісі 4 722,9 тонна немесе 100,9%, сойылған 
салмақтағы ет - 1200,84 тонна немесе 103,7% құрады.
689,6 мың дана жұмыртқа алынды - өткен жылдың тиісті 

кезеңіне қарағанда 101,5%.
21,6 тонна жүн қырқылды 
немесе 100,9%.
2752 бас бұзау алынды не-
месе өткен жылдың тиісті 
кезеңіне қарағанда 103,1%, то-
рай - 5700 бас немесе 78,3%, 
қозы – 2974 бас немесе 94,6%, 
құлын 477 бас немесе 95%.
2016 жылғы 1 қаңтарға құс 
пен малдың барлық түрінің 
саны:
ІҚМ – 7 714 бас, немесе 
өткен жылдың тиісті кезеңіне 
қарағанда 101,3%, оның ішін-
де сиырлар – 3827 бас неме-
се 104,0%, шошқа – 4662 бас 
немесе 103,2%, қойлар – 7448 
бас немесе 115,9%, жылқы 
2306 бас немесе 118,6%, құстар 
– 9325 бас немесе 100,0%.
Нарықтық қатынас жағдайында 
мал шаруашылығы мақсатты 
селекциялық - асылдан-
дыру жұмыстары негізін-
де дамуға тиіс. 2015 жылы 
810 бас ІҚМ етті тұқымды 
ұрықпен жасанды түрде 
ұрықтандырылды, 1452 бас 
табиғи түрде 
ұрықтандырылды.   
2015 жылы субсидия-
лау жолымен, етті мал 
шаруашылығын дамыту 
бағдарламасын іске асыру ая-
сында 53 бас асыл тұқымды 

бұқалар мен қашарлар сатып алынды. 
Мал шаруашылығы бойын-
ша 32 143,3 мың теңге субсидия 
алынды.
Аудан бойынша тұқымды өзгертуге 13 шаруашылық 
қатысуда. 27 өндіруші-бұқа, 18 айдан асқан 857 бас 
сиырлар мен қашарлар бар.  
Тұқымды өзгертумен қамту 30% құрады.
Ауданда мал шаруашылығын дамыту бойынша 

мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда:
«Сыбаға»
«Құрманов» ш/қ – Спиридоновка ауылы, 3,2 млн.теңге 
кредит алып, 14 бас саулық пен 1 асыл тұқымды бұқа 
сатып алды.
«Беляков» ш/қ – Спиридоновка ауылы, КС (кредиттік 
серіктестік) арқылы 
2,4 млн.теңге кредит алып, 8 бас саулық пен 1 асыл 
тұқымды бұқа сатып алды. 
«Алтын асық» 
«Ырзық» ш/қ – Егіндікөл ауылы, КС арқылы 1,5 млн.теңге 
кредит алып, 60 бас саулық пен 2 асыл тұқымды қошқар 
сатып алды.
«Құлан»
«Берік» ш/қ – АКК (агрокредиттік корпора-
ция) арқылы 13 млн.теңге кредит алып, 
тауарлық бағыттағы 42 бас саулық және 2 асыл 
тұқымды құлын сатып алды (Тоғанас ауылы).
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2016 жылға арналған міндеттер:
-егістік алқаптарын әртараптандыру ая-
сында басымдық дақылдарға арналған 
алқапты ұлғайтуды қамтамасыз ету 
(320 мың га);
-мал шаруашылығы саласында жалпы табындағы 
асыл тұқымды ірі қара малдың үлес салмағын арт-
тыру жұмыстарын жалғастыру қажет (1,8% дейін);
-Астана қаласына азық-түлік өнімдерін жеткізуді 
қамтамасыз ету (2,5 мың тонна сүт өнімдері, ет және ет 
өнімдері – 0,9 мың тонна);
-  100 басқа арналған сүт-тауарлы ферма ашу 
(«Бимимбаев» ш/қ).

Ветеринария
Бруцеллездің алдын алу және жою бойынша бру-
целлезге   диогностикалық  тексеру жүргізілді, 
серологиялық зерттеу әдісі бойынша ІҚМ – 9380 
бас тексерілді немесе жоспардың 100%, жыл ба-
сынан бері 10 бас оң әрекет көрсетті («Ушаково 
Агро» ЖШС - 4, Бауман ауылының жеке секто-
ры – 4, Көркем – 2). Барлық 10 бас етке өткізілді. 
Үстіміздегі жылдың төлдері – 900 бас немесе 
жоспардың 100% ИФА әдісі бойынша тексерілді, 
соның ішінде оң нәтиже көрсеткендері – 13 бас (Абай 
– 1, Бауман – 3, Жалманқұлақ – 4, Спиридоновка – 2, 
Ұзынкөл а/о – 1, Егіндікөл – 2). Барлығы етке өткізілді. 
 6317 бас ҰҚМ  немесе 100% бруцеллезге тексерілді, оң 
әрекет көрсеткендері жоқ.
1900 бас шошқа немесе 100% бруцеллезге тексеріл
ді. Оң әрекет көрсеткендері болған жоқ. 
24 бас жылқы немесе 100% бруцеллезге тексерілді. Оң 
әрекет көрсеткендері болған жоқ. 
Жануарлар туберкулезінің алдын алу және жою 
үшін ІҚМ мен шошқалар арасында туберкулинге 
диагностикалық зерттеулер жүргізілді. 
11000 бас ІҚМ  немесе 100% тексерілді, оң 
әрекет көрсеткендері жоқ. 3000 бас шошқа неме-
се 100% тексерілді, оң әрекет көрсеткендері жоқ.
Түйнемеге қарсы 8900 бас ІҚМ, 8000 бас - ҰҚМ, 3000 бас 
шошқа, 2000 бас жылқы егілді, немесе жоспар 100% 
орындалды.
Құтыруға қарсы 900 бас ІҚМ, 1000 бас ҰҚМ, 500 ит, 100 
мысық егілді, жоспар 100% орындалды.
Ауыл шаруашылығы малдарына есеп және бірдей-
лендіру жүргізіледі. Порталда 9922 бас ІҚМ, 9700 
ҰҚМ, 6178 бас шошқа, 2332 бас жылқы тіркелді.
Қаңғып жүрген 618 ит пен мысық ауланды және 
жойылды.  
 Жер қатынастары 
Егіндікөл ауданының жер қоры 543 978 га құрайды, 
аудан жерлерінің құрылымында неғұрлым көп үлес 
салмағы ауылшаруашылығы маңызы бар жерлерге 
тиеді - 87%, бұл – 471628 га. Жердің бұл санаты 
262 жерді пайдаланушыға ұсынылған, олардың 
239-ы шаруа қожалықтары, 22 – мемлекеттік 
емес заңды тұлғалар (ЖШС), 1 - мемлекеттік жер 
пайдаланушы – мемлекеттік сорт сынау учаскесі.
Ауыл шаруашылығы маңызы бар жерлерді пайдалану 
едеуір жақсарды. Соңғы 2 жылда шамамен 4000 мың 
га тыңайған жерді ауыл шаруашылығы айналымына 
қамту егістік алқабы  мен  парларды   ұлғайтуға   ықпал етті. 
2015 жылы жер учаскелерін сату-сатып алуға 6 шарт 
жасалды. Жер учаскелерін сатудан 3,3 млн.теңге түсті. 
 Ауданның кешендік жоспарын орындауды ескере 
отырып, жер қатынастары саласындағы 2016 жылға 
арналған міндеттер айқындалды:
- 1,0 мың га егістікке жарамды және жайылымдық 
жер жер учаскелерін ауыл шаруашылығы айналы-
мына қамту бойынша шаралар қабылдау, ол үшін 
ауыл шаруашылығы маңызы бар жер учаскелерін 
ұсыну бойынша конкурс өткізу;
- жер учаскелерін жалға беру құқығын сату бойынша 
аукцион өткізу 2016 жылғы наурызға жоспарланды;
- жер учаскелерін сату жұмыстарын жүргізу 
жоспарлануда.

ӨНЕРКӘСІП
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі үй шаруашылығын 
ескере отырып, қолданыстағы бағалармен 592,2 
млн. теңгені, немесе өткен жылғы тиісті кезеңмен 
салыстырғандағы көлемнің 110,4% құрады.
Өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексі ү.ж. 1 
желтоқсанға 110,4% құрады.  
Ақмола облысының өнеркәсіп өндірісіндегі ауданның 
үлесі 0,2% құрайды.
Өңдеу өнеркәсібі 520,1 млн.теңгені, НКИ 116,3% 
құрайды, электрмен жабдықтау, газ, бу беру 
және әуе кондиционерлеу 65,2 млн.теңгені, НКИ 
105,6% құрайды, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, 
қалдықтарды жинау және бөлуді бақылау 6,9 млн.
теңгені, НКИ 54,6% құрайды.
Өндіріс көлемін арттыру мақсатында 2016 жылы құм 
блоктарын өндіру жөніндегі «Полтава Блок Строй» 

ЖШС жобалық қуатына шығару және «Көркем Құм» 
ЖШС құм өндіру көлемін арттыру жоспарлануда. 

БІЛІМ
Ауданның білім саласының қызметі Қазақстан Рес-
публикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыруға бағытталған. Білім беру 
ұйымдарының бірінші кезектегі міндеттері жалпыға 
ортақ міндетті орта біліммен қамтамасыз ету үшін 
жағдай жасау, балаларды мектепке дейінгі тәрбие 
және оқытумен қамтуды арттыру  болып табылады. 
Ауданның білім беру жүйесінде 9 жалпы білім бе-
ретін мектеп, (оның ішінде 1 орта мектеп-бақша, 6 
жалпы білім беретін орта мектеп, 2 негізгі мектеп), 2 
бала бақша және 6 мектепке дейінгі шағын орталық 
жұмыс істейді. 
Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін 9 мектептің 
7-і шағын жиынтықты болып табылады, ол 77,8% 
құрайды. 
2015-2016 оқу жылының басына мектептердегі 
оқушылар саны 949 оқушыны, мектепалды даярлық 
сыныптарында 112 баланы құрады.
2015 жылғы 1 желтоқсанға аудан бойынша 3-6 
жастағы балаларды мектепке дейінгі оқумен қамту 
94,9% құрады. Бүгінгі күні ауданда 2 балабақша: 
Егіндікөл ауылында 140 балаға арналған «Балбөбек» 
бала бақшасы, онда мемлекеттік тілде оқытатын 3 топ 
пен орыс тіліндегі 3 топ жұмыс істейді және Бауман 
ауылында 47 балаға арналған «Бөбек» жеке бала 
бақшасы және 6  мектепке дейінгі шағын орталық бар.
Міндетті мектепалды даярлықпен мектепке дейігі 
балалар100% қамтылған.
2015 жылғы 1 желтоқсанға 1-6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен 
қамту 64,9% құрады, балаларды мектепке дейін-
гі тәрбиемен қамту пайызы Ушаков ОМ жанындағы 
шағын орталықты 10 орынға ұлғайту есебінен артты. 
2015 жылғы қаңтардан бастап Алакөл орта мек-
тебі мен шағын орталық Алакөл орта мектеп-
бақшасы болып қайта ұйымдастырылды, мек-
тепке дейінгі оқытудың жобалық қуаты «Ба-
лапан» бағдарламасы есебінен 25 орын.
2015 жылы жаппай оқыту қорынан 9,9 млн.
теңге бөлінді: 2 млн.теңгеге аз қамтылған 
отбасыларының балаларына киім сатып алын-
ды, тамақтандырумен қамтамасыз ету үшін 6,5 
млн.теңге бөлінді, 1 млн.теңгеге жолдамалар са
тып алынды.
Жыл сайын аудан мектептерін материалдық-
техникалық жасақтау және ақпараттандыру 
үшін қаражат бөлінеді. Ағымдағы жылы 
бөлінген сома 20 млн.теңгені құрады. 
-13 жиынтық жаңа үлгідегі компьютер
-екі интерактивті тақта (Армавир ОМ, Алакөл мектеп-
бақшасы)
- жаңа үлгідегі ЛМК кабинет (№ 1 ЕОМ)
-спорт мүліктері
-асхана жабдықтары
-мәжіліс залына арналған креслолар (№ 1 ЕОМ)
-оқулықтар (оқулықпен қамтылу 100% құрайды) 
сатып алынды. 
«Балапан» бағдарламасы есебінен Алакөл мектеп-
бақшасын жасақтау үшін 2,2 млн.теңге және 
шағын орталықтар үшін 2,2 млн.теңге бөлінді.
Облыстық бюджет қаражаты есебінен Егіндікөл 
ауылындағы 2 мектепке күрделі жөндеу жүргізілді, 
бұл мақсатқа 88,1 млн.теңге бөлінді (соның ішінде № 
1 Егіндікөл орта мектебі – 50952,0 мың теңге және 
№ 2 Егіндікөл орта мектебі – 37152,0 мың теңге).
Одан басқа, 18,3 млн.теңге сомасына № 2 ЕОМ 
ғимараты мен жылу жүйесіне ағымдағы жөндеу, 
1,7 млн.теңге сомасына Алакөл ОМ кәріз жүйесіне 
ағымдағы жөндеу, 2,2 млн.теңге сомасына Днепро-
петров ОМ шатырына ағымдағы жөндеу жүргізілді.
2016 жылға арналған міндеттер мен жоспарлар:
1.Аудан мектептерін жаңа үлгідегі каби-
неттер, интерактивті жабдықтар, ком-
пьютерлік техникамен қамтамасыз ету.
2.Аудан мектептерін оқу-әдістемелік кешендермен 
қамтамасыз ету.
3. Алакөл және Днепропетров мектептеріне күрделі 
жөндеу жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттамалар 
дайындау.
4.Мектеп ғимараттарын пайдалану жағдайын жақсарту 
бойынша жұмыстар кешенін жүргізу.

ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ
2015 жылы ауданда 192 жаңа жұмыс орны ашылды, 
олар 28-і- тұрақты, 164-уақытша және маусымдық.
Жалпы жұмыссыздық деңгейі – 2,7%, тіркелген 
жұмыссыздық – 0,02% құрады.
Жұмыспен қамту қызметі арқылы 121 адам жұмысқа 
орналастырылды, ол өтініш білдіргендердің 97,7% 

құрады.
46 адам қоғамдық жұмыстарға жіберілді.
2014-2015 жылдары ауданда атаулы әлеуметтік көмек 
алушылар болған жоқ.
34 отбасы (86 алушы) 1 млн.
теңге сомасына мемлекеттік 
балалар жәрдемақысын алды.
5 отбасы (25 алушы) «Өрлеу» бағдарламасы бойынша 
2,7 млн.теңге сомасына шартты ақшалай көмек алды. 
Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына 417 
адамға 3,4 млн.теңге сомасына әлеуметтік көмек 
төленді. 
2016 жылы халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік 
қолдау және мүгедектерді оңалтуды ұйымдастыру 
бойынша келесі іс-шараларды өткізу  жоспарлануда:
-ашылған жұмыс орындарының санын 204 дейін 
жеткізу, соның ішінде 39 – тұрақты, 149 – уақытша 
және маусымдық, 16 -  мемлекеттік және салалық 
бағдарламалар аясында;
-жұмысқа орналастыруға көмек сұрап 
өтініш білдіргендердің ішінен жұмысқа  
орналастырылғандардың  үлесін 100% дейін жеткі
зу;
-43 адамды қоғамдық жұмыстарға қатысуға қамту;
-ЖҚЖК-2020 бағдарламасы бойынша әлеуметтік 
жұмыс орындарына жұмысқа орналастыруды 
қамтамасыз ету – 8 адам;
-ЖҚЖК-2020 бағдарламасы жастар тәжірибесіне 
орналастыруды қамтамасыз ету – 7 адам;
- ЖҚЖК – 2020 бағдарламасы бойынша шағын кре
диттер беруді қамтамасыз ету – 5 адам;
-«Өрлеу» бағдарламасы бойынша біржолғы 
материалдық көмек ұсыну – 35 адам.

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»
2015 жылы 150 адамға жұмысқа орналастыру ша-
ралары көрсетілді, соның ішінде 119 адам тұрақты 
жұмыс орындарына, 31 адам уақытша жұмысқа ор
наластырылды.
Әлеуметтік келісім-шартқа қол қойған тұлғалар саны 
138 адамды құрайды, соның ішінде жұмыссыздар – 
24, өздігінен жұмыспен қамтылғандар – 114 адам, 
мүмкіндіктері шектеулі – 3 адам, 29 жасқа дейінгі 
жастар – 45 адам.
Бірінші бағыт «Инфрақұрылымды және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету».
Үстіміздегі жылы бұл бағыт аясында жүзеге 
асырылған жобалар болған жоқ.
Бағдарламаның екінші бағыты «Кәсіпкерлікті 
дамыту арқылы жұмыс орындарын құру және тірек 
ауылдарды дамыту» 
Бұл бағытқа:
-кәсіпкерлік негіздеріне оқыту;
-микрокредиттер беру жатады.
Бару-қайту жолы мен тұруына материалдық көмек 
ұсынылып, кәсіпкерлік негіздері бойынша 9 адам 
тегін оқытылды, жоспар бойынша – 7 адам, оқу 
қорытындысы бойынша сертификаттар табыс етілді. 
Микрокредит беруге бөлінген қаражат мөлшері 10 
адамға 26,7 млн.теңгені құрады, 11 адам 27,6 млн.
теңге сомасына микрокредит алды.
Үшінші бағыт жұмыс берушінің қажеттілігі 
шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы 
жұмысқа орналасуға жәрдемдесу
-әлеуметтік жұмыс орындарына жіберу және 
жұмысқа орналастыруды;
-жастар тәжірибесі мен жұмысқа орналастыруды;
-кәсіптік оқытуды қарастырады.  
Әлеуметтік жұмыс орындарына 22 адам жіберілді, 
жоспар бойынша – 12 адам, 22 адам тұрақты 
жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылды. 
Республикалық бюджеттен 2,4 млн.теңге бөлінді.
Жастар тәжірибесіне 9 адам жіберілді, жоспар 
бойынша – 7 адам, 9 адам жастар тәжірибесін 
аяқтады және 8 адам тұрақты жұмыс орындарына 
жұмысқа орналастырылды, 1 адам мерзімді әскери 
қызметке шақырылуына байланысты жұмысқа 
орналасқан жоқ.
Кәсіптік оқуды аяқтаған 12 адам жұмысқа ор-
наластырылды, 2 адам оқуды жалғастыруда. 
Республикалық бюджет тен жылға 1,1 млн.теңге 
бөлінді.
2015 жылға арналған «Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы» бағдарламасы және халықты әлеуметтік 
қолдау  бойынша келесі бағыттардағы жоспарлар:

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Егіндікөл ауданының тұрғындарына дәрігерлік 
көмекті емдеу – профилактикалық ұйымдары 
көрсетеді, ол 35 кереуетке арналған орталық 
аудандық аурухана, ауысымына 72 келушіге 
арналған емхана, 14 кереуетке арналған күндізгі 
стационар, 11-медициналық  пункт.
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Медициналық кадрлармен қамтылу 84% құрайды, 
мұнда 4 дәрігер кадр (хирург, лор-дәрігер, стома-
толог, невропатолог) жетіспейді. Дәрігерлермен 
қамтылу 65% құрады. Орта медициналық 
қызметкерлермен қамтылу 96% құрайды.
Аудан бойынша жалпы аурулар 483,0 кеміді және 2015 
жылы 4161 құрады (2014 ж.-4644,0).
100 бала туды, ОАА бала туу бөлімшесі бойынша 
53 бала, ауданнан тыс жерлерде 47 баланы құрады. 
Туу 13,7-ден 15,6 дейін артты. 
Өлім 55 адамды құрады.
2015 жылы халықтың табиғи өсімі артты - 45 адамды 
құрады (2014 ж. – 41).
Туберкулезбен ауыру бұрынғы деңгейде қалды, 
алғашқы анықталғандар – 4 адам, барлығы 
диспансерлік есепте 6 адам тұр (2014 ж. - 6 
адам), алғашқы  анықталғандар – 4 адам.
Онкологиялық аурулардың диспансерлік есебінде 
44 адам тұр, 10 ауру алғашқы анықталғандар, онко
патологиядан 6 ауру қайтыс болды.
Тұрғындар флюоротексеруден өткізілді, жоспар 
бойынша 3800 адам, тексерілгені 3829 адам неме-
се 100%, оның ішінде жылжымалы қондырғымен 
жоспардағы 1200 адамның 1072 адам тексерілді 
немесе 89%. 
Сонымен бірге  жылжымалы маммографиялық 
қондырғы жұмыс істеп, жоспардағы 133 әйел тегіс 
тексерілді немесе 100%.
Елді мекендерге 13 рет сапарға шығып, 1286 адам 
тексерілді.
Жастары бойынша тұрғындар профилактикалық 
скринингтік тексеруден өткізілді. 
Қазандық жайына ағымдағы жөндеу жүргізілді, 
2,5 млн.теңгеге қазандықтар сатып алынды.
627,8 мың теңге сомасына стоматологиялық 
қондырғы және 640,0 мың теңге сомасына 12 арна
лы электрокардиограф сатып алынды.
Тәуліктік стационар бойынша 1045 ауру емделді.
Күндізгі стационар бойынша 548 ауру емделді.
Емделген 1 аурудың нақты тарифі: 
- тәуліктік стационар бойынша - 80539 теңге;
- күндізгі стационар бойынша – 10355 теңгені құрады.
1 ауруға жұмсалған дәрі - дәрмектің орташа 
құны 2015 жылы 6051 теңгені құрады. 1 аурудың 
тамағының орташа құны  4315 теңгені құрады.
Аудандағы денсаулық сақтау саласын болашақта 
дамыту жоспары – дәрігер кадрлардың тапшылығын 
төмендету, аудан халқына көрсетілетін дәрігерлік 
көмектің сапасын жақсарту, әлеуметтік маңызы 
бар аурулар - туберкулез, онкопоталогия, су-
самыр және қан айналымы жүйесінің аурула-
рымен ауыруды төмендету, сәбилер және ана 
өліміне жол бермеу, жалпы өлім көрсеткішін 
төмендету, салауатты өмір салтын насихаттау.
 

ЖОЛДАР
Үстіміздегі жылы аудандық маңызы бар жолдарды 
жөндеуге бөлінген қаражат мөлшеру 97 млн.теңгені 
құрады.
Егіндікөл ауылының ішіндегі жолдарды күтіп-ұстауға 
2657 мың теңге бөлінді.
Егіндікөл 3 көшенің жолы және орталық алаң 
жөнделді. Жұмыстар аяқталды. Бөлінген қаражат 
83,7 млн.теңгені (соның ішінде облыстық бюджет – 
50 млн.теңге) құрады. 
Мердігерлік ұйым - «Жібек жолы Сандықтау» 
ЖШС Егіндікөл-Новочеркасское жолдарының 
3500 шаршы метріне шұңқырларды жөндеу 
жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ осы мердігер-
лік ұйым облыстық маңызы бар Егіндікөл-Жантеке 
автожолдарына ағымдағы жөндеу жүргізді.
Демеушілік қаражат есебінен («Қазақмыс» ЖШС) 
Спиридоновка ауылында Горький көшесі бойынша 
жолдың асфальт қабаты ауыстырылды (шығындар 
сомасы 15 млн. теңгені құрады).
Аудандық маңызы бар жолдарды ағымдағы 
жөндеуге 12 млн.теңге сомасына смета дайындал
ды.
Сондай-ақ Спиридоновка ауылы бойынша  ауыл 
жолдарын жөндеуге 33,7 млн.теңге сомасына 3 сме-
та және Қоржынкөл ауылы бойынша 138,2 млн.теңге 
сомасына екі смета дайындалды.
Одан басқа, облыс бюджетінде Егіндікөл-
Новочеркасское жолдарын жөндеуге 350 млн.теңге 
қарастырылды.

АБАТТАНДЫРУ
Үстіміздегі жылы абаттандыру жұмыстарын 
жүргізу үшін  бюджеттен 17 млн. теңге бөлінді.
Ағымдағы жылдың сәуір айында «Орман 
отырғызудың жалпы қазақстандық күні» акциясы 
өткізілді, оған 177 адам қатысты, оның ішінде жастар 
– 54 адам. Барлығы 116 дана көшет отырғызылды. 

Күзгі және көктемгі айлық кезінде аудан бойынша 
33,4 мың текше қоқыс пен тұрмыстық қалдықтар 
шығарылды. 574 бірлік жеке үйлер мен қоғамдық 
ғимараттардың қасбеттері жөнделді, 2 саябақ 
қалыпқа келтірілді,  402 дана ағаш пен көшеттер 
отырғызылды.  54 ш.м. ағаш нормаға келтірілді.
Үстіміздегі жылы «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
аясында
-5140 мың теңге сомасына Егіндікөл ауылындағы 
жастар саябағы жөнделді
-1560 мың теңге сомасына Егіндікөл ауылында 
балалардың спорт алаңы және 388 мың теңге сомасы-
на Қоржынкөл ауылында балалар алаңы орнатылды.
Сонымен қатар Егіндікөл ауылында 2,6 млн.теңге 
сомасына 17 дана контейнер алаңы орнатылды. 1,7 
млн.теңге сомасына үш көше бойынша ұзындығы 
900 п.м. қоршаулар орнатылды және сырланды. 
Ұзынкөл ауылында 938 мың теңге сомасына қосымша 
көше жарығы орнатылды.
2,8 млн.теңге сомасына ауылдардағы бұзылған 
үйлер мен ғимараттардың орындары тегістелді.
«Сарымсақты» ЖШС қаражаты есебінен Көркем 
ауылында ҰОС ардагерлеріне арналған ескерткіш 
абаттандырылды және маңайы көгалдандырылды. 
Егіндікөл ауылындағы ескерткіш қалпына келтірілді.
Полтавское ауылында «Сарымсақты» ЖШС есебі-
нен 2 млн.теңге сомасына шағын футбол алаңы, 
балалар алаңы, хоккей корты жөнделді. 
Сондай-ақ «Сарымсақты» ЖШС есебінен Полтавс-
кое ауылындағы Мәдениет үйінің ғимаратын жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде.
2016 жылы Спиридоновка ауылында балалардың 
спорт алаңын орнату, Егіндікөл ауылында – қоршаулар 
орнату жоспарлануда, басқа ауылдарда бұзылған 
ғимараттардың орнын тегістеу жұмыстары жүргізіледі.

ЖЫЛУ БЕРУ
Жылумен     жабдықтаудың      барлық 17 обектісі күзгі-қысқы 
жылу беру маусымына дайындалды.
Отынға қажеттілік 4803 тоннаны құрайды, қолдағы 
бары – 4415 тонна, немесе 91,9%7
Отын сатып алуға 35,7 млн.теңге бөлінді.
Барлық объектілер штаттық кестемен жұмыс 
стеуде.  

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ СӘУЛЕТ 
Құрылыс жұмыстарының көлемі 646,3 млн.теңгені 
құрады, немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне 
қарағанда 66,8%.
2015 жылы жеке меншік 9 объекті, соның ішінде 
аумағы 178 шаршы метр 2 жеке тұрғын үй 
пайдалануға берілді.
Жеке тұрғын үй құрылысы үшін 17 жер учаскелерін 
таңдау актілері берілді.
Біздің ауданның аумағынан өтетін Астана-Ақтөбе 
автомобиль жолдарының  «Орталық-Батыс» дәлізін 
жобалау және қайта жаңарту үшін жер учаскелерін 
таңдау актілері берілді – 4 дана.
68 мекенжай анықтамалары берілді.
3 сәулет-жоспарлау тапсырмалары берілді.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына 6 рұқсат берілді.
2016 жылы гидрогеологиялық іздестіру және 
топографиялық суреттермен Егіндікөл ауылында екі 
пәтерлі тұрғын үй құрылысының (2 позиция) жобалық-
сметалық құжаттамасын біріктіру жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда, бөлінген сома 29 млн.теңге.
Жас мамандарға арналған жатақхана етіп қайта 
жаңарту жүргізу үшін 2 қабатты тұрғын үйді 
облыстық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
басқармасының балансынан аудандық коммуналдық 
меншікке беру мәселесі шешілуде.
Егіндікөл ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру 
спорт кешені құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттамасын түзетуге 5 млн.теңге мөлшерінде 
қаражат бөлінді.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Экономиканы дамытуға 1989,9 млн.теңге инвести-
ция салынды немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне 
қарағанда 115,2%, соның ішінде республикалық 
бюджет қаражаты есебінен 39,9 млн.теңге, жергілікті 
бюджеттен 6,7 млн.теңге, меншікті қаражат – 1327,7 
млн.теңге, өзге де қарыз қаражат – 420,8 мың теңге. 
Бұдан әрі аудан экономикасының түрлі секторына 
инвестиция тарту, жаңа инвестициялық жобалар құру 
жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.

КӘСІПКЕРЛІК
2015 жылғы 1 желтоқсанға ауданда шағын және 
орта кәсіпкерліктің 545 субъектісі тіркелген, ол өткен 
жылғы (548) кезеңге қарағанда 99,4% құрайды, оның 
ішінде:
жеке кәсіпкерлер 266 адам немесе 2014 жылға (276) 
қарағанда 96%,
шағын және орта кәсіпкерлік (заңды тұлғалар) – 24 – 2014 
жылға (17) қарағанда 141%,

шаруа (фермер) қожалықтары – 255 - 2014 жылға (255) 
қарағанда 100%.
Бюджетке 256 998 мың теңге сомасында салық 
пен төлемдер түсті, ол өткен жылдың тиісті 
кезеңіне қарағанда 117,6% құрайды (218 524).
2016 жылы 
-бизнес жүргізу үшін жағдайды бұдан әрі жақсарту, 
қолданыстағы бағдарламалар аясында қаржылық 
және қаржылық емес инструменттерді қолдануды 
жалғастыру;
-тіркелгендердің жалпы санында тіркелген жеке 
кәсіпкерлер мен белсенділерді арттыру жұмыстары 
жүргізіледі.

БӨЛШЕК САУДА
Аудан бойынша бөлшек тауар айналымының 
мөлшері 602,4 млн.теңгені құрады, ол өткен жылдың 
тиісті кезеңіне қарағанда 100,2%.

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ
Мәдениет саласын дамыту мәдениет мекеме-
лері арқылы жүзеге асырылады.  Бүгінгі күні 
ауданда келесі мәдениет мекемелері тұрақты 
жұмыс істейді, яғни төмендегідей құрылымдық 
бөлімшелері бар: аудандық Мәдениет үйі және 6 
ауылдық клубтар (Алакөл АК, Армавир АК, Бау-
ман АК, Көркем АК, Қоржынкөл АК, Ұзынкөл АК). 
Барлық клубтар меншікті ғимараттарда орналасқан.
2015 жылы Егіндікөл аудандық Мәдениет үйінде  
клубтық бірлестіктер саны 86 ұжымды құрады, 
қатысушылар саны – 850 адам.
Ауданда 9 ұжым жұмыс істейді. Оның 7-і аудандық 
Мәдениет үйінде: «Ақ тілек», «Балдәурен», 
«Мұғалімдер хоры», «Тұмар», «Қайнар», «Жұлдыз», 
«Достар».
7 отбасылық ансамбль бар, оның ішінде аудандық 
Мәдениет үйінде – 5 ұжым. Амангелді Райханның 
басшылығымен 2 халық аспаптары оркестрі ашылды – 
«Домбырашылар», «Сарыарқа».
Барлық ұжымдар аудандық масштабтағы барлық 
іс-шараларға қатысып, би, әндер мен күйлерде 
өздерінің шығармашылық өнерлерін көрсетеді.
2015 жылы Егіндікөл ауданында жоспарланған және 
жоспарланбаған 392 іс-шара өткізілді.

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ
2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдайға ауданда мемле-
кеттік ақпараттық бағдарламаны жүзеге асыратын 
1 баспа БАҚ тіркелген, ол мемлекеттік және орыс 
тілдеріндегі «Егіндікөл» аудандық газетінің редакци
ясы. 

ЖАСТАР САЯСАТЫ
Жастар саясатын дамыту аясында қазақстандық 
патриоттылықты қалыптастыру, СӨС насихаттау, 
экологиялық тәрбие, құқық бұзушылықтың алдын 
алу және т.б. бағытталған іс-шаралар өткізіледі. 
Ауданда мемлекеттік жастар саясаты бекітілген іс-
шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.  
Осы міндеттерді іске асыру мақсатында Егіндікөл 
ауданы әкімдігінің жанынан  Мемлекеттік жастар са-
ясатын жүзеге асыру жөніндегі Комиссия құрылды 
және жұмыс істейді. Комиссия құрамына жергілікті 
атқарушы органдардың, депутаттық корпус өкілдері 
кіреді.  
Аудандағы 15-29 жас аралығындағы жастардың 
саны 1304 адамды құрайды, аудан тұрғындарының 
жалпы санында жастар 18% құрайды. (Оқитын 
жастар саны – 644 адам, оның 378-і студент, 266 
оқушы 14 жастан асқан). Жұмыс істейтін жастар 
– 482 адам, маусымдық жұмыскерлер – 178).
Қазіргі уақытта жастар ортасындағы жағдай 
тұрақты, жағымды. Жастар саясаты саласындағы 
болжамдар мен даму болашағы – құптарлық, 
аудан басшылығы жастардың әлеуметтік 
мәселелерін шешуге үнемі көңіл бөледі.
Егіндікөл ауданныда «Жастар ресурс орталығы» КММ 
жұмыс істейді. Коммуналдық мемлекеттік мекеме 
қызметінің мәні жастарға көмек көрсету және қолдау, 
сондай-ақ жастардың үкіметтік емес ұйымдары мен 
жастардың бастамашыл топтарына ресурстар мен 
қызметтің әр түрін (ақпараттық, оқыту, материалдық, 
техникалық және т.б.) ұсыну болып табылады.
Орталық ауданда өткізілетін іс-шараларға белсене 
қатысады. Жастар ресурс орталығы 54 іс-шара өткізді. 
Жастарды қамту – 2347.
Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы мем-
лекеттік жастар саясаты жастарды жұмыспен 
қамту, қоғамдық жұмыстарды дамыту және 
жастарды кәсіптік дайындау мен біліктілігін 
жетілдіру курстарында оқыту бағдарламаларын 
іске асыру жолымен жүзеге асырылады.
Жыл басынан бері Жастар орталығы түрлі бағыт 
(ақпараттық-консультативтік, әдістемелік сипаттағы), 
соның ішінде тұрғын үй және жұмысқа орналас-
тыру мәселесі бойынша 38 консультация берді.
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Отчет акима Егиндыкольского района Азамата Айтбаевича Тайжанова об итогах социально -  
экономического развития района за 2015 год и задачах на 2016 год

   Уважаемые жители Егиндыкольского района!
Отчетные встречи акимов всех уровней с населени-
ем, инициированные Главой государства, являются 
важнейшим шагом на пути демократизации наше-
го общества, укрепления его единства, повышения 
общественной активности граждан, дальнейшего 
прогресса в социально-экономическом развитии. 
Ежегодные обращения Президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Абишевича Назарбаева к на-
роду  всегда основаны на анализе достигнутого и 
перспективах предстоящего, а главное – предпола-
гают совместный выбор пути к достижению наших 
общих целей: устойчивости и успеха в развитии 
нашего государства, повышение благосостояния 
казахстанцев.
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 
направлено на принятие мер по минимизации негатив-
ных последствий глобального кризиса, в то же время по 
поиску новых возможностей для развития Казахстана.
Модернизация экономики — ключевой путь к 
успешному социальному развитию страны, поэтому 
задачи, определенные в нынешнем Послании 
Главы государства, по масштабности и социальной 
значимости отличаются от  всех предыдущих.
Общеизвестно, что общественно-политическая си-
туация в регионе стабильна тогда, когда решаются 
социальные вопросы, поэтому социально-экономи-
ческое развитие района является основополагаю-
щим приоритетом в деятельности местных исполни
тельных органов.
В 2015 году продолжилась реализация ключе-
вых задач по обеспечению дальнейшего по-
вышения доходов населения, снижения уров-
ня безработицы и выполнению социальных 
обязательств государства в полном объеме.

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

В ходе проведения отчетных встреч в январе - феврале 
2015 года  постановлением акимата района были ут-
верждены мероприятия по вопросам и предложениям, 
высказанным населением. 
В течение года по исполнению мероприятий 
проводилась следующая работа:
1. По выделению финансовых средств для приоб-
ретения и установки детской площадки для детей 
дошкольного возраста в селе Коржинколь – в рам-
ках программы «Развития регионов» на приобре-
тение и установку детской площадки из районно-
го бюджета выделено 388 тысяч тенге. Разрабо-
тана сметная документация. Заключен договор 
от 25 июня 2015 года с ИП «Осипов». Работы 
проведены в июле текущего года.
2. По подводу питьевой воды к жилым домам села 
Бауманское - подвод питьевой воды к жилым домам 
села Бауманское проводился силами ГКП на ПХВ 
«Егиндыколь Су Арнасы» согласно поданным за-
явлениям. Всего подключено жилых домов - 179, в 
2015 году 40 квартир.
3. По установке дополнительного уличного ос-
вещения в селе Узынколь - на приобретение и 
установку дополнительного уличного освеще-
ния в селе Узынколь из районного бюджета вы-
делено 977 тысяч  тенге. Разработана сметная 
документация. Заключен   договор от 25 апре-
ля 2015 года с ИП «Осипов». Работы завершены 
1 ноября текущего года.
4. По посадке саженцев в селе Коркем - 5, 6 мая теку-
щего года были проведены работы по благоустройс-
тву памятника воинам ВОВ, установлено огражде-
ние, высажено 74 саженца, вывезен мусор. Оказана 
спонсорская помощь  ТОО «Сарымсакты» на сумму 
310 тысяч тенге. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем валовой продукции на 1 декабря 2015 года 
составил 12102  миллиона тенге или 95,5 % к соот

ветствующему периоду прошлого года:
в том числе: 
животноводство – 903,8  млн.тенге, ИФО – 99,8 %;
растениеводство –11198,2 млн.тенге, ИФО –95,1%
                               Растениеводство
В 2015 году засеяно сельскохозяйственных культур 
на площади 319,9 тысяч гектаров, в том числе  
пшеницы 314,8 тысяч га, ячмень - 4,8 тыс.яч га, 
овес – 0,4 тысяч  га, масличные - 3,7 тысяч  га.
Посажено  картофеля - 75  га, овощей - 45  га. Посеяно 
кормовых – 15 тысяч  га, в том числе, однолетние травы 
- 5,48 тысяч  га, многолетние - 48 га, многолетние травы 
прошлых лет – 9,5 тысяч  га.
Заготовлено сена 29,1 тысяч тонн,  соломы – 11,7 
тысяч  тонн.
Обработано паров первым следом 27,6 тысяч  га, вто-
рым следом 27,6 тыс. га, третьим следом – 27,6 тыс. га.
Проведено снегозадержание на площади 15 тыс. га.
Согласно обследования по засоренности и плана про-
ведения защитных мероприятий против сорной рас-
тительности, объем проведения химической пропол-
ки составил 270 тыс.га, в том числе (225 тыс. га –про-
тив двудольных сорняков, 45 тыс. га - против овсюга).
Внесено удобрений на площади 15 тыс.га  земли. 
Приобретено 95 единиц  сельскохозяйственной тех-
ники (зерноуборочные комбайны -  31 ед., посевные 
комплексы  - 14 ед., трактора  -25 ед., опрыскивате
ли –  5 ед., сеялки  – 20 ед.)
Скошено и обмолочено зерновых - 319,9 тыс. га.
Намолочено - 327,8 тыс. тонн, средняя урожайность  по 
району составила 10,25 ц/га.
В 2015 году  введено в эксплуатацию 2 новых 
зернохранилища на 6 тыс. тонн.  
Сельхозтоваропроизводители Егиндыкольского 
района в 2015 году получили субсидии на сумму 412 
908 267 тенге.   

 Животноводство
Производство     молока  составило 4 722,9 тонн или 100,9 

Жыл басынан бастап Егіндікөл ауданы әкімдігінің 
жанындағы жастар ісі жөніндегі комиссияның 4 оты-
рысы өткізілді. Комиссия отырыстарында қаралған 
бірқатар мәселелер: жас мамандарды әлеуметтік 
қолдау шараларын іске асыру барысы туралы, 
жастар ортасында экстремизм мен терроризмге 
қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ту-
ралы, ауыл және ауылдық округтердегі жастардың 
аулалық клубтарының жұмысы және жастар 
арасындағы мәдени-демалыс жұмыс туралы.
2015 жылы ауданда конкурстар, кездесулер, 
дөңгелек столдар, «Жастар есірткіге қарсы» ак-
циясы, салауатты өмір салтын насихаттау, 
азаматтылық пен патриоттылыққа тәрбиелеу бойын-
ша сұрақ-жауап ойыны, отбасылық құндылықтарды, 
этникааралық және ұлтаралық келісімді 
насихаттауға бағытталған кездесулер өткізілді.
2016 жылға арналған жоспарлар мен міндеттер
-ауылдарда жастардың қызығушылығы бойынша 
клубтар ашу,
-түрлі бағыттар бойынша жастардың еңбек отрядтарын 
құру,
-ауданда жастар ұйымдары, еріктілер отрядтарының 
жұмысын жандандыру,
-Егіндікөл ауданы дарынды жастарының слетін өткізу,
-аудан жастарының өзекті мәселелерін анықтау 
мақсатында  социологиялық зерттеулер жүргізу.

ҚОҒАМДЫҚ – САЯСИ ЖАҒДАЙ
Қазіргі уақытта ауданда қоғамдық-саяси жағдайды 
талдау, әлеуметтік шиеленіс ошағын уақытында 
анықтау, мемлекеттік органдардың азаматтық 
қоғам институтармен ынтымақтастығын дамыту 
жұмыстары құрылған, аудан тұрғындарын хабардар 
ету жүйесі қалыптасқан.
Үйлесімді жұмыстың нәтижесінде тұрақты қоғамдық 
саяси жағдай сақталуда. Тұрғындар мемлекет сая
сатын белсене қолдайды.
Тоқсан сайын ауданда түрлі тақырыптарға 
социологиялық сауалнамалар жүргізіледі. Са-
уалнама қорытындысы туралы есеп Ақмола 
облысының ішкі саясат басқармасына жолданады. 
Сондай-ақ әр бейсенбіде апта бойынша аудандағы 
қоғамдық-саяси жағдай туралы есеп Ақмола 
облысының ішкі саясат басқармасына жолданады.
Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді 
сақтау, ішкі саяси тұрақтылықты, этникааралық 
байланысты қамтамасыз ету азаматтық қоғамды 
дамытудың негізгі факторларының бірі болып та-
былады. Бұл бағыттағы жұмыс мақсатқа сай 
жүргізілуде. Ауданда Қазақстан халқының бірлігі 

күні, Наурыз мейрамы, Қазақстан халқының тіл-
дері күні кеңінен мерекеленеді, салт-дәстүрлері, 
ұлттық асы, халық шығармашылығы көрсетіледі.
Ауданда ауыл және ауылдық округ әкімдерінің жа-
нынан ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ КЕҢЕСТЕРІ құрылған (1 
аудандық  және 9 ауылдық ҚКК).
Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, алайда 
тоқсанда кемінде 1 рет бекітілген жұмыс жоспарына 
сәйкес өткізіледі. 4 отырыс өткізілді.
Аудандық Қоғамдық келісім кеңесі Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған 
«Үздік Қоғамдық келісім кеңесі-2015» облыстық 
конкурсына қатысты. Ақмола облысы бойын-
ша екінші дәрежелі диплом мен 100,0 мың теңге 
сомасындағы ақшалай сертификатқа ие болды.

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ  ЖӘНЕ  СПОРТ
2015 жылы 41 аудандық бұқаралық – спорттық-
бұқаралық сауықтыру іс-шаралары өткізілді, 
ауданның 8 ауылдық округтерінде 45 іс-шара 
өткізілді, оларға 6646 адам қатысты, оның ішінде 
4328-і – оқушылар.
Демеушілік қаражат есебінен 14 жола-
ушы орынға арналған Газель автокөлігі 
сатып алынып, Егіндікөл БЖСМ 
балансына бекітілді.
2 шаңғы жолы, Егіндікөл және Алакөл ауылдарына 2 
хоккей корты жасалды.
Ауданда 1735 адам, немесе аудан халқының 
жалпы санының 27,4% дене шынықтыру және 
спортпен белсене араласады, ол 2014 жылғы 
деңгейден 0,6% артық. Олардың ішінде спорттың 
әр түрінен спорт секцияларында – 1256 адам, 
479-і – спорттық-сауықтыру бағытындағы топтарда.
Аудан командаларының спорттық іс-
шараларға қатысуы үшін 1,6 млн.теңге со-
масына 50 жиынтық (25 жиынтық қысқы, 25-
жазғы) спорттық киім-кешек сатып алынды.
Хоккей командасы үшін аудандық бюд-
жет қаражаты есебінен 400,0 мың 
теңге сомасына спорттық киім-кешек 
сатып алынды. 
2016 жылы дене шынықтыру және спортпен ай-
налысатындар, сондай-ақ мүгедектер арасында 
бұқаралықты дамыту жұмыстарын жалғастыру 
жоспарлануда.
Сондай-ақ спорттың ойын түрлері: волейбол, 
баскетбол, футбол; қысқы спорт түрлері: шай-
балы хоккей, конькимен жүгіру, шорт-трек, 
шаңғымен жарысуды дамыту және жария ету; 
жекпе-жек: қазақша күрес, еркін күрес, боксты да-
мыту жұмыстарын жалғастыру жоспарлануда. 

КРИМИНОГЕНДІК ЖАҒДАЙ
Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
қылмыстың деңгейі 5,1% төмендеді және 74 
қылмысты құрады (2014ж.-78).
2015 жылғы 1 желтоқсанға қылмыстың ашылу 
пайызы 83% (2014ж. – 74%) құрады.
Ай сайын арнайы жедел жоспарлар бойынша жеке 
құраммен пысықтау жұмыстары жүргізіледі. Жеке 
құрамды дабыл бойынша жинауды хабарлау схе-
малары пысықталды. АІІБ жеке құрамы дабыл 
бойынша келудің нормативтік уақытын орындайды.
Егіндікөл АІІБ процеске қатысушылардың 
барлығы ERDR жүйесіне қосылған, әрбір процеске 
қатысушының кілті, белсенді электрондық-
цифрлық қолтаңбалары бар, ол бойынша материал 
немесе қылмыстық іс орындаушыға жіберілген 
соң өз бетінше шешім қабылданады, база 485 
дерек тіркелген.   
Егіндікөл ауданында 3 қоғамдық құрылым жұмыс 
істейді, оның ішінде 2-і «Сақшы» үлгісі бойынша 
және 1-еуі жалпы саны 6 адамды құрайтын басқа 
қоғамдық құрылым.
Егіндікөл ауылында қоғамдық тәртіпті қорғау және 
мал ұрлығының алдын алу бойынша ұйымдар мен 
мекеме қызметкерлерінен ЕХЖ ұйымдастырылған.

Құрметті жерлестер!
2015 жылы ауданымыздың қол жеткізген жетістік-
тері ауданның барша  тұрғындарының үйлесімді 
жұмысы, ұйымшылдығы мен еңбекқорлығының 
арқасында екені  сөзсіз. 
Өткен жыл бойынша өсу қарқыны бар, алай-
да әлемдік дағдарыс жағдайында шешілуге тиіс 
мәселелер де бар. Бүгінгі күні бірінші кезекте 
бюджет қаражатын тиімді басқару мәселесі тұр. 
Бюджетті оңтайландыру – негізсіз шығындарды 
қысқартудың әділ үдерісі, бұл бюджет қаражатының 
тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар жүйесі.  
Сондықтан біздің бұдан әрі жұмысымыз жаңа 
экономикалық саясат міндеттері шешу  мен әлемдік 
дағдарыс жағдайында экономиканы тұрақты дамыту 
міндеттерін шешуге бағытталады. 
Негізгі міндет – әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерді арттыру болып қалады және 
халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін үстіміздегі 
жылдың соңына дейін барлық мемлекеттік және 
ауданды дамытудың салалық бағдарламаларын 
іске асыру бойынша барлық шаралар қабылданады.       
Мен біздің өңірдің алдағы уақытта да ауданның 
әлеуметтік және экономикалық өмірінің барлық 
бағыттары бойынша қарқындай беретініне 
сенімдімін.
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%, мяса  в убойном весе –1200,84 тонн  или 103,7%. 
Получено 689,6 тыс. штук яиц  - 101,5 % к 
соответствующему периоду прошлого года. 
Настрижено шерсти 21,6 тонн или 100,9%.
Получено приплода  телят  2752 голов  или 103,1 %, 
поросят - 5700 голов или  78,3%,  ягнят 2974 голов  или 
94,6% , жеребят  477 голов или 95%    к       соответствующему 
периоду прошлого года.
Численность  всех   видов     скота    и    птицы    на  1 января  2016 
года составила:
КРС -7 714 голов или 101,3% к соответствующему 
периоду прошлого года, в том числе коров - 3827 
гол.  или 104,0%, свиней – 4 662 гол. или 103,2%, 
овец -7448 гол. или 115,9%, лошадей - 2306 гол. или 
118,6%, птицы - 9325 гол. или 100,0%.
В условиях рыночных отношений животноводс-
тво должно развиваться на основе целенаправ-
ленной селекционно-племенной работы. Так 
в 2015 году искусственно осеменено  810 го-
лов КРС семенем мясных пород, случено пог-
лотительным скрещиванием  1452 головы.  
В   2015 году    в    реализацию     программы     развития   мясного 
скотоводства  приобретено через субсидирование 53 
головы племенных быков и телок. 
Получено субсидий по животноводству  32 143, 3 
тысяч тенге.
Всего в районе в породном преобразовании участ-
вуют 13 хозяйств. С поголовьем - 27 быков-произво-
дителей, 857 голов маточного поголовья, это коровы 
и телки старше 18 месяцев.
Охват породным преобразованием составил 30 %.

В районе реализуются государственные 
программы  на  развитие животноводства:

                              «Сыбага»
К/х «Курманов» - с. Спиридоновка получил -3,2 
млн. тенге    и    приобрел 14    голов     маточ-
ного   товарного стада и 1 племенного быка-
производителя.
К/х «Беляков» -   с. Спиридоновка  через КТ (кре-
дитное товарищество), получил 2,4 млн. тенге, при-
обретен 1 бык-производитель племенной  и 8 голов 
маточного  товарного стада.
                            «Алтын-Асык»
К/х «Ырзык» -  с. Егиндыколь получил 1,5 млн. тенге, 
через КТ приобрел  овец маточного поголовья 60 го
лов и 2-х племенных баранов производителей. 
                                    «Кулан»
К/х «Берик» получил кредит через АКК (агро кредит-
ную корпорацию)  13 млн. тенге  (с.Тоганас). Приоб-
ретено маточное поголовье товарного направления 
в количестве 42 головы,   приобретено 2 головы 
племенных  жеребцов.  

Задачи и планы на 2016 год:
- в рамках диверсификации структуры посевных 
площадей обеспечить увеличение площадей под 
приоритетные культуры (320 тыс. га);
- в отрасли животноводства необходимо продолжить 
работу по увеличению удельного веса племенного 
поголовья крупного рогатого скота в общем стаде 
(до 1,8%);
-  обеспечить поставку сельскохозяйственной 
продукции в г.Астану (2,5 тыс. тонн молочной 
продукции , мяса и мясопродуктов – 0,9 тыс.тон.
- открытие  молочно – товарной фермы на 100 голов 
(к/х Бисимбаев).

Ветеринария
Для профилактики  и ликвидации бруцеллеза 
были проведены диагностические  исследования 
на бруцеллез КРС  по методу серологического ис-
следования КРС - 9380 голов или 100% от плана. 
Положительно реагирующих с начала года 10 го-
лов КРС (ТОО Ушакова Агро-4, Баумана частный 
сектор-4, Коркем-2). Все  - 10 голов сданы на убой.
Исследован на бруцеллез молодняк текущего 
года по методу ИФА-900 голов или 100% от пла-
на. Из них выявлено положительно реагирующих 
- 13 голов, (Абай-1, Баумана -3,  Жалманкулак-4,  
с.Спиридоновка-2, Узынкольский с/о-1, Егинды
коль-2).  Все  сданы на убой. 
Исследовано на бруцеллез МРС – 6317 голов или 
100 % от плана. Положительно реагирующих нет.
Исследовано на бруцеллез свиней – 1900 голов или 
100% от плана. Положительно реагирующих нет.
Исследовано на бруцеллез лошадей - 24 головы или 
100% от плана. Положительно реагирующих нет.
Для профилактики  и ликвидации туберкулеза жи-
вотных были проведены диагностические  исследо-
вания на туберкулин среди  КРС и свиней района:
Исследовано КРС - 11000 голов 100% от плана. По-
ложительно реагирующих не обнаружено, свиней 
- 3000 голов 100%. Положительно реагирующих не 
обнаружено.  

Против сибирской язвы  была проведена вакцинация 
животных - 8900 голов 100% от плана,  МРС – 8000 
голов  или 100% от плана,   свиней – 3000 голов 100% 
от плана, лошадей – 2000 голов 100 % от плана.  
Против бешенства была проведена вакцинация жи-
вотных КРС - 900 голов,   МРС - 1000 голов,  собак 
- 500 голов, кошек - 100 голов или 100% от плана. 
Проведен учет и идентификация сельскохозяйствен-
ных  животных и биркование приплодов в 2015 году. 
Так в портале зарегистрировано: КРС - 9922 голов,  
МРС - 9700 голов, свиньи - 6178 голов, лошади - 
2332 голов. 
Отловлено и уничтожено бродящих собак и кошек 618 
голов.

Земельные отношения
Земельный  фонд  Егиндыкольского района   со-
ставляет 543978 га, в структуре земель района 
наибольший  удельный вес занимают земли сель-
скохозяйственного назначения – 87 %  это 471628 
га. Данную категорию земель представляют 262 
землепользователя, из них 239 крестьянские хо-
зяйства, 22 негосударственные юридические лица 
(ТОО), 1 государственный землепользователь – это 
государственный сортоиспытательный участок. 
Значительно улучшилось  использование зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В 
сельскохозяйственный оборот   за послед-
ние  2 года  вовлечено около  4000 га залеж-
ных земель, что позволило  увеличить  посевную  
площадь и пары. 
За 2015 год заключено 6 договоров купли-продажи 
земельных участков. От продажи земельных участков 
поступило 3,3 млн.тенге. 
С учетом исполнения  комплексного плана района, 
определены приоритетные направления в области 
земельных  отношений на 2016 год, это - принять 
меры  по вовлечению земельных участков  в сель-
скохозяйственный оборот  пахотно-пригодных и паст-
бищных угодий площадью  1,0 тыс. га, для чего необ-
ходимо провести конкурс по предоставлению земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения;
- на март 2016 года запланировано проведение 
аукциона по продаже права аренды земельных 
участков.
  - планируется проводить работу по реализации 
земельных участков.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции с учетом домаш-
них хозяйств в действующих ценах составляет 592,2 
млн. тенге, что составляет 110,4 % объема соответс
твующего периода 2014 года.
Индекс физического объема промышленной продук
ции на 1 декабря т.г. составил 110,4%.
Доля  района в промышленном  производстве 
Акмолинской области составила 0,2 %.
Обрабатывающая промышленность составляет 
520,1 млн. тенге ИФО составил 116,3%, электро-
снабжение, подача газа, пара и воздушное конди-
ционирование составляет 65,2 млн. тенге или ИФО 
- 105,6%, водоснабжение, канализационная систе-
ма, контроль над сбором и распределением отходов 
составляет 6,9 млн. тенге, ИФО составил 54,6 %.
На 2016 год в целях наращивания объемов 
производства в перспективе планируется выход на 
проектную мощность ТОО «Полтава Блок Строй», 
по производству пескоблоков, и увеличение 
добычи строительного песка ТОО «Көркем 
Құм».

ОБРАЗОВАНИЕ
Деятельность в сфере образования района   направ-
лена на реализацию задач Государственной про-
граммы  развития образования в Республике Казахс-
тан на 2011-2020 годы.  Первостепенными  задачами 
деятельности организаций образования является 
создание условий для обеспечения обязательного 
всеобщего среднего образования,  увеличение ох-
вата детей дошкольным воспитанием и обучением. 
В системе образования района действуют 9 обще-
образовательных школ (в том числе 1 средняя шко-
ла-сад, 6 общеобразовательных средних школ, 2 
основные школы), 2 детских сада  и 6 дошкольных 
мини-центров. Из 9 дневных государственных об-
щеобразовательных школ 7 являются малокомплект
ными, что составляет 77,8%.  
На начало  2015-2016 учебного года в школах обу-
чается 949 учащихся, в предшкольных классах 112 
учащихся.
На 1 декабря 2015 года  показатель охвата до-
школьным обучением детей в возрасте от 3 до 6 
лет по району составляет 94,9% (274 детей).  Се-
годня в районе функционируют  2 детских сада:  в 
селе Егиндыколь детский сад «Балбобек» на 140 

детей,  3 группы с русским языком обучения и 3 
группы с государственным языком обучения. Част-
ный д/с «Бобек» в селе Бауманское  на 47 детей и 6 
дошкольных мини-центров.
Обязательной предшкольной подготовкой  охвачено  
100% дошкольников.    
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением на 1 декабря 2015 года 
составляет 64,9%, процент увеличение охвата де-
тей дошкольным воспитанием вырос за счет расши-
рения мини-центра при Ушаковской СШ на 10 мест.
С января 2015 года средняя школа и мини-центр 
при Алакольской СШ реорганизован в Алаколь-
скую  среднюю школу – сад, проектная мощность 
дошкольного обучения 25 мест, за счет средств про
граммы «Балапан».       
В 2015 году за счет фонда всеобуча на 9,9 млн.тен-
ге,  приобретена одежда для детей из малообеспе-
ченных семей на 2 млн. тенге,  на обеспечение пи-
тания выделено 6,5 млн.тенге, приобретены путевки 
в лагерь на 1 млн.тенге.
Ежегодно выделяются средства на материально – 
техническое оснащение  и информатизацию школ 
района. Так, в текущем году выделенная сумма 
составила 20 млн.
тенге. Приобретены:
- 13 комплектов компьютеров нового поколения  
- две интерактивные доски (Армавирская СШ, 
Алакольская школа сад) 
- кабинет ЛМК новой модификации (ЕСШ №1) 
- спортивный инвентарь 
- столовое оборудование 
- кресла для актового зала (ЕСШ №1)
- учебники   (обеспеченность учебниками составляет 
100%).  
За счет программы «Балапан» на оснащение Ала-
кольской школы-сада выделено 2,2 млн. тенге и  ми
ни-центров – 2,2  млн. тенге.
За счет средств областного бюджета   проведен  капи-
тальный ремонт 2-х школ в с.Егиндыколь,  на что было 
выделено 88,1 млн.тенге (в том числе Егиндыколь-
ской средней школы №1 -50952,0 тыс. тенге и Егин-
дыкольской средней школы №2 - 37152,0 тыс. тенге).
 Кроме того проведен текущий ремонт здания и ото-
пительной системы  ЕСШ №2  на сумму 18,3 млн.
тенге, текущий ремонт  канализационной системы 
Алакольской СШ на 1,7 млн.тенге, текущий ремонт 
кровли Днепропетровской СШ на  2,2 млн. тенге. 

Задачи и планы  на 2016 год
1.Обеспечение кабинетами новой модификации, ин-
терактивным оборудованием, компьютерной техникой 
школ района.
2.Обеспечение учебно-методическими комплексами  
школ района.
3. Изготовление проектно – сметной документации 
на проведение капитального ремонта Алакольской и 
Днепропетровской школ.
4.Проведение комплекса работ по улучшению со
стояния эксплуатации здания школ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 году в районе создано 192 новых рабочих мест, 
из них 28 – постоянные, 164 - временные и сезонные.
Уровень общей безработицы составил  2,7%, 
фиксированная безработица - 0,02%.
Через службы занятости трудоустроено 255 чело-
век, что составило 97,7% от числа обратившихся. 
На общественные работы направлено 46 человек. 
В течении 2014-2015 годов получателей адресной 
социальной помощи в районе нет. 
Государственное детские пособие получили 34 се
мьи (86 получателей)  на сумму 1 млн.тенге.
Обусловленную денежную помощь по программе 
«Орлеу» 5 семей (25 получателей) на сумму 2,7 
млн. тенге.
Социальную помощь  отдельной категории  нужда-
ющихся гражданам получили 417 человек на сумму 
3,4 млн.тенге.
В 2016 году  планируется провести следующие ме-
роприятия  по организации занятости населения, 
социальной поддержке и реабилитации инвалидов: 
- довести количество созданных рабочих мест  до 
204,  в том числе постоянных 39, временных и се-
зонных - 149, в рамках государственных и отрасле
вых программ - 16. 
- довести долю трудоустроенных от количества обра-
тившихся за содействием в трудоустройстве до 100%.
-  привлечь к участию  в общественных работах  43 
человека.
- обеспечить трудоустройство на социальные рабочие 
места по программе ДКЗ-2020 – 8 человек.
- обеспечить трудоустройство на молодежную прак
тику по программе ДКЗ-2020 – 7 человек.
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- обеспечить выдачу микрокредитов по программе 
ДКЗ-2020 – 5 человек.
- представить единовременную материальную 
помощь по программе «Өрлеу» - 35 человек.

 «Дорожная  карта занятости - 2020»
В 2015 году всего оказано мер по трудоустройству 
150 человеку, в том числе на постоянные рабочие 
места трудоустроено 119 человек,  на временные 31 
человек. 
Число  лиц, подписавших социальный контракт со-
ставляет 138 человек, в том числе безработных 24, са-
мозанятых 114 человек, лиц с ограниченными возмож-
ностями 3 человека, молодежь до 29 лет 45 человек.
Первое направление «Обеспечение занятости 
за счет развития инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства». 
В рамках данного направления в текущем году 
реализованных проектов не было.
В рамках второго направления «Создание рабочих 
мест через развитие предпринимательства и 
развитие опорных сел»
Данное направление включает в себя:
-обучение основам предпринимательства;
-предоставление микрокредитов.
Бесплатное обучение основам предприниматель-
ства с предоставлением материальной помощи на 
проезд и проживание прошли 9 человек при плане 
7, по итогам обучения были вручены сертификаты. 
Объем средств выделенных на микрокредитование 
составил  26,7 млн. тенге на 10 человек,  микрокре-
дит получили  11 человек на сумму 27,6 млн. тенге.
Третье направление «Содействие в трудоустройстве 
через обучение и переселение в рамках потребностей 
работодателя» предусматривает:
-направление на социальные рабочие место и 
трудоустройство;
-молодежную практику и трудоустройство;
-профессиональное обучение;
На социальные рабочие места направлено 22 че-
ловека, при плане 12, завершили 22 человек и 
трудоустроены на постоянные рабочие места. Вы-
делено из республиканского бюджета на год 2,4 
млн.тенге. 
На молодежную практику трудоустроено 9 человек, 
при плане 7, завершили 9 человека и 8 трудоустрое-
ны на постоянные рабочие места, 1 человек не тру-
доустроен в связи с призыванием в воинскую службу. 
Выделено из республиканского бюджета на год 1,5 
млн.тенге.
После завершения профессионального обучения 
трудоустроено 12 человек, продолжают обучение 2 
человека. Выделено из республиканского бюджета 
на год 1,1 млн.тенге.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь Егиндыкольского района ока-
зывается лечебно- профилактическими организаци-
ями, это центральная районная больница на 35 коек,  
с поликлиникой на 72 посещения  в смену, дневной 
стационар на 14 коек, 11  медицинских пунктов.
Обеспеченность медицинскими кадрами составляет 
84%, где недостаток врачебных кадров составля-
ет – 4 врача (хирург, лор врач, стоматолог, невро-
патолог). Обеспеченность врачами составила 65%. 
Обеспеченность средними медработниками - 96%.
По району общая заболеваемость уменьшилась   на 
483,0 и составила в 5015г - 4161,0  (2014 г.- 4644,0 .) 
Рождаемость  составила 100 детей, из них  по ро-
дильному отделению ЦРБ 53, за пределами района 
47  детей. 
Рождаемость повысилась  с 13,7 до 15,6. 
Смертность составила -  55 человек.
Увеличился естественный прирост населения в 2015г - 
составил 45 человека (2014 г.- 41). 
Заболеваемость туберкулезом осталась на прежнем 
уровне,  впервые выявлено 4 человека, всего состо-
ит на диспансерном учете 6 человек, (2014 г.-6 чел.).
Состоит на диспансерном учете онко больных 44 
человек, вновь выявлено 10 больных, умерло от он
копатологии 6 больных. 
Проведено флюрообследование  населения, где 
при плане 3800 человек осмотрено  3829 человек, 
что составляет  100%, в том числе на передвижной 
установке при плане 1200 чел. осмотрено 1072 че
ловек или 89%.
Также работала передвижная маммографическая ус-
тановка, где было осмотрено 133 женщины при плане 
133, то есть 100%.
В населенные пункты было организовано 13-выез
дов, где было осмотренно -1286 человек.
Проводился профилактический скрининговый осмотр 
населения по возрастам.     
Проведен текущий ремонт  в котельной, приобретены 

котлы на с 2,5 млн.тенге. 
Приобретена  стоматологическая установка на сумму 
627,8 тыс тенге и электрокардиограф 12 канальный на 
сумму 640,0 тыс тенге.
Пролечено больных по круглосуточному стационару 
-1045 больных.  
По дневному стационару  пролечено 548 больных.
Фактически тариф за 1-го пролеченного больного 
составил:
- по круглосуточному стационару – 80539 тенге;
- по дневному стационару – 10355 тенге.
Средняя стоимость медикаментов на 1-го больного 
за 2015 год составила 6051 тенге. Средняя стоимость  
питания на 1-го больного составила – 4315 тенге.
В плане перспективного развития здравоохранения 
в районе  планируется снизить дефицит врачебных 
кадров, улучшить качество оказания медицинской по-
мощи населению района, снизить заболеваемость по 
социально значимым заболеваниям – туберкулезом, 
онкопоталогия, сахарный диабет и болезней  систе-
мы кровообращения, не допустить младенческую и 
материнскую смертность, снизить показатели общей 
смертности, пропаганда здорового образа жизни.   

ДОРОГИ
В текущем году общая сумма выделенных средств  
на ремонт дорог из бюджета области и района со
ставила 97 млн. тенге.
Проведен  ремонт 3-х  улиц и центральная площадь 
в с.Егиндыколь. Данные работы завершены. Выде-
ленная сумма составила 83,7 млн. тенге (в т.ч. об
ластной бюджет 50 млн.тенге)
На  автодороге Егиндыколь — Новочеркасское 
подрядной организацией ТОО «Жибек жолы Сан-
дыктау» проведен  ямочный ремонт площадью 
3500 квадратных метров. Также этой подрядной 
организацией проведен текущий ремонт автодо-
роги областного значения  Егиндыколь-Жантеке.
За счет спонсорских средств (ТОО «Каза-
хмыс») в с.Спиридоновка проведена заме-
на асфальтового покрытия по улице Горько-
го (сумма затрат составила 15 млн.тенге). 
На ремонт  дорог местного значения Егиндыколь-
Абай, Спиридоновка - Жалманкулак из областного 
резерва в текущем году  был выделен 1 млн. тенге. 
Силами ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» вос-
становлен участок дороги Спиридоновка - Жалман-
кулак размытый вследствие весеннего паводка, до-
полнительно из бюджета района выделено  2 млн. 
тенге для проведения дальнейших ремонтных работ.
Из бюджета района на зимнее содержание дорог 
районного значения  и внутри поселковые дороги 
было выделено 8,7 млн.тенге. 
Дополнительно  ко всему, нами изготовлена смета  на 
текущий ремонт дорог районного значения на  12 млн. 
тенге. 
А также по с.Спиридоновка изготовлено 3 сметы на 
ремонт дорог села на общую сумму 33,7 млн.тенге и 
с.Коржинколь  две сметы на сумму 138,2 млн.тенге.
Кроме того,  в бюджете области предусмотрено 350 
млн.тенге на ремонт дороги Егиндыколь – Новочер
касское.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На проведение работ по благоустройству в теку-
щем году из бюджета было выделено  17 млн.тенге.
В апреле месяце текущего года проведена акция  
«Всеказахстанский день посадки леса», в котором 
участвовали 177 человек, из них молодежи 54 чело-
века. Высажено зеленых насаждений  всего -116 штук.  
За период  весеннего и осеннего месячника  по райо-
ну вывезено мусора и бытовых отходов -33,4 тыс.куб. 
Отремонтировано  фасадов общественных и жилых 
зданий -574 ед., приведено в норму парков 2 шт., вы-
сажено зеленых насаждений и деревьев - 402 штуки. 
Приведено в норму 54 кв.м зеленых  насаждений. 
В рамках программы «Развитие регионов» в теку
щем году
- обустроен  молодежный парк в с.Егиндыколь на  
5140 тыс.тенге.
- установлена  спортивная детская площадка в 
с.Егиндыколь на  1560,0 тыс.тенге и с.Коржинколь 
детская  площадка на 388 тыс.тенге. 
Также, установлено 17 штук контейнерных площа-
док в с.Егиндыколь на  2,6 млн.тенге. Установлены и 
покрашены заборы по трем улицам протяженностью 
900 м.п. на сумму 1,7 млн.тенге.
В с.Узынколь установлено дополнительное уличного 
освещение на  938 тыс.тенге.
Произведена рекультивация земель из под разру-
шенных жилых домов и зданий в селах района на 
сумму 2,8 млн. тенге.
Проведена работа по благоустройству и озеле-
нению памятника ветеранам ВОВ в селе Коркем 

на сумму 310 тыс.тенге за счет средств хоз.субъ-
ектов. Восстановлен памятник в с.Егиндыколь
Обустроено футбольное мини-поле, детская пло-
щадка, хоккейный корт в селе Полтавское за 
счет ТОО «Сарымсакты» на сумму - 2 млн.тенге.
Также за счет ТОО ведутся работы по реконструкции 
здания Дома культуры в с. Полтавское.
На 2016 год планируется в с.Спиридоновка ус-
тановка детской спортивной площадки, в 
с.Егиндыколь – установка заборов, по осталь-
ным селам будут проводиться работы по рекуль-
тивации земель из под разрушенных зданий.

ОТОПЛЕНИЕ
К осенне-зимнему периоду подготовлены все 17 
объектов теплоснабжения.
Потребность в топливе составляет – 4803 тон-
ны,  в наличии – 4415 тонн, что составляет 91,9%.
На приобретение топлива выделено – 35,7 млн. тенге.  
Все объекты  работают в штатном режиме.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Объем  строительных работ составил 646,3 млн. 
тенге или 66,8 %  к соответствующему периоду про
шлого года.
В  2015  году  введены  в эксплуатацию  собствен-
никами самостоятельно 9 объектов, в том числе 2 
индивидуальных жилых дома общей площадью 178 
м2. 
Выдано актов выбора земельных участков для 
строительства ИЖС— 17 шт.
Выдано актов выбора земельных участков для про-
ектирования и реконструкции коридора «Центр — 
Запад» автомобильной дороги Астана — Актобе, 
проходящей по территории нашего района — 4 шт.
Выдано адресных справок — 68 шт.
Выдано АПЗ (архитектурно-планировочных зада
ний) — 3 шт.
Выдано разрешений на строительно-монтажные 
работы  — 6 шт. 
В 2016 году  планируется проведение работ по 
привязке проектно-сметной документации на стро-
ительство 2-х квартирного жилого дома (2 поз.) в 
селе Егиндыколь с проведением гидрогеологических 
изысканий и топографических съемок, выделенная 
сумма 29 млн.тенге.
Решается вопрос о передаче с баланса областного 
управления санэпиднадзора в районную коммуналь-
ную собственность 2-х этажного дома для прове-
дения реконструкции под общежитие для молодых 
специалистов.
Выделены средства в размере 5 млн. тенге на кор-
ректировку проектно-сметной документации на 
строительство  физкультурно-оздоровительного 
спортивного комплекса в с. Егиндыколь. 

ИНВЕСТИЦИИ
В развитие  экономики  инвестировано  1989,9 млн. 
тенге или 115,2 % к соответствующему периоду 
прошлого года, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета 39,9 млн.тенге, местного 
бюджета 6,7 млн.тенге, собственных средств 
1327,7 млн.тенге, других заемных средств 420,8 
тыс. тенге.
В дальнейшем планируется проводить работу по 
привлечению инвестиций в различные сектора эко-
номики района, создание новых инвестиционных 
проектов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 1 декабря 2015 года в районе зарегистриро-
вано 545 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее МСП), что составляет 99,4 
% к периоду прошлого года  (548), в том числе:
индивидуальные предприниматели – 266 чело-
век или 96%  к 2014 году (276),  малое и среднее 
предпринимательства (юридические  лица) - 24  - 
141 %  к 2014 году (17),  крестьянские (фермер-
ские) хозяйства – 255  -  100 % к  2014 году (255).
Поступило налогов и платежей в бюджет 256 
998 тыс. тенге, что составляет 117,6 % к  соот-
ветствующему периоду прошлого года (218 524).
В 2016 году будет проводиться работа по
- дальнейшему улучшению условий для ведения 
бизнеса, продолжение применения финансовых и 
нефинансовых инструментов в рамках действующих 
программ;
-увеличению зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и активных в общем количестве 
зарегистрированных. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Объем розничного товарооборота по району со-
ставил 602,4 млн. тенге, что составляет 100,2 
% к соответствующему периоду прошлого года. 

КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ
Развитие сферы культуры осуществляется через 
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учреждения культуры. На сегодняшний день в райо-
не стабильно работают следующие учреждений 
культуры, т.е. имеются структурные  подразделе-
ния -  Районный Дом культуры и 6 сельских клубов 
(Алакольский СК,  Армавирский СК, Бауманский  СК, 
Коркемский СК, Коржинкольский СК, Узынкольский 
СК). Все клубы находятся в  собственных зданиях.               
В Егиндыкольском  в районном доме культуры в 
2015 году количество клубных объединений соста-
вило 86 коллективов,  количество участников было 
850 человек.
В районе работают 9 коллективов. Из них в районном 
доме культуры -7:  «Ақ тілек»,  «Балдәурен», «Хор 
учителей», «Тұмар», «Қайнар», «Жұлдыз», «Достар». 
Действуют 7 семейных ансамблей,  из них в РДК  5 
коллективов. Под руководством Амангелді Райхан 
открылось 2 народных инструментальных оркестра - 
«Домбырашылар», «Сарыарқа». 
Все коллективы участвуют во всех мероприятиях 
районного масштаба, показывая искусства своего 
творчества  в танцах, песнях и кюях. 
В 2015 году в Егиндыкольском районе было про-
ведено 392 запланированных и внеплановых ме-
роприятий. В них участвовали 17510  человек.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По состоянию на 1 января 2015 года в районе заре-
гистрировано 1 печатное СМИ, через которое ведется 
реализация государственной информационной про-
граммы это редакция районной газеты  «Егіндікөл» 
- на государственном языке и на русском языке. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках развития молодежной политики проводятся 
мероприятия, направленные на формирование ка-
захстанского патриотизма, пропаганду ЗОЖ, эколо-
гическое воспитание, профилактике правонаруше-
ний и т.д. Реализация государственной молодёжной 
политики в районе осуществляется согласно утверж-
денным Планам мероприятий. В целях реализации 
этих задач  при акимате Егиндыкольского района  
создан и функционирует Комиссия по реализации 
государственной молодежной политики. Состав ко-
миссии сформирован из числа представителей мес-
тных исполнительных органов, депутатского корпуса.  
Общая численность молодежи в районе  от 15 до 
29 лет-1304 человек, от общего численности жите-
лей района молодежь составляет 18%. (Количес-
тво учащейся молодежи – 644 человек (из них 378 
студенты, 266  школьников от 14 лет). Рабочая мо-
лодежь – 482 человека, сезонные работники -178)
В настоящее время ситуация в молодежной среде 
стабильная, позитивная. Прогнозы и перспективы 
развития в сфере молодежной политики положи-
тельные, руководство района постоянно уделяет 
внимание решению социальных проблем молодежи. 
В Егиндыкольском районе работает КГУ «Молодеж-
ный Ресурсный центр». Предметом деятельности 
Коммунального государственного учреждения яв-
ляется осуществление деятельности по оказанию 
помощи и поддержки молодежи, а также предостав-
ление различных видов ресурсов и услуг (информа-
ционные, обучающие, материальные, технические и 
др.) для развития молодежных неправительствен-
ных организаций и инициативных групп молодежи.
Центр активно принимает участие в мероп-
риятиях проводимых в районе. Молодеж-
ным Ресурсным центром было проведе-
но 54 мероприятии. Охват молодежи – 2347. 
Государственная молодежная политика в сфере 
труда и занятости осуществляется посредством ре-
ализации программ занятости молодежи, развития 
общественных работ и обучения молодежи на кур-
сах профессиональной подготовки и повышения 
квалификации.
С начала года Молодежным центром было оказа-
но 38 консультаций по различным направлениям 
(информационно-консультативного, методичес-
кого характера), в том числе по вопросу жилья и 

трудоустройства. 
С начала года проведено 4 заседания комиссии 
по делам молодежи при акимате Егиндыкольского 
района. Некоторые вопросы, рассмотренные на за-
седании комиссии:  О ходе реализации мер по со-
циальной поддержке молодых специалистов. Об ор-
ганизации работы по противодействию экстремизма 
и терроризма  в молодежной среде. О деятельнос-
ти молодежных дворовых клубов и культурно-досу-
говой работе среди молодежи в селах и сельских 
округах
Так 2015 году в районе проведены, конкурсы,  
встречи, круглые столы, акции «Молодежь про-
тив наркотиков», игры лиги Клуба веселых и на-
ходчивых, викторины по пропаганде здорового 
образа жизни, воспитанию гражданственности и 
патриотизма, встречи, направленные на пропа-
ганду семейных ценностей,  межэтническое и меж
национальное согласие.
Планы и задачи  на 2016 год
- в селах создать  клубы по интересам молодежи
- создание молодежных трудовых отрядов по 
различным направлениям
- активизировать работу в районе молодежных 
организации, волонтерских отрядов;
- проведение слета одаренной молодежи 
Егиндыкольского района
- проведение социологического исследования  с 
целью выявления актуальных проблем молодежи 
района.

ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В настоящее время в районе выстроена работа по 
анализу общественно-политической ситуации в 
районе, своевременному выявлению очагов соци-
альной напряженности, развитию сотрудничества 
государственных органов с институтами гражданско-
го общества, сформирована система информирова
ния населения района.
В результате слаженной работы сохраняется  ста-
бильная общественно- политическая обстановка. 
Население активно поддерживает политику госу
дарства.
Ежеквартально в районе проводятся социологи-
ческие опросы на различные темы. Отчет о ре-
зультатах опроса отправляется в управление 
внутренней политики Акмолинской области. Так-
же каждый четверг в управление внутренней поли-
тики Акмолинской области отправляется отчет по 
общественно – политической ситуации в районе 
за неделю. 
Сохранение межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечение внутриполитической 
стабильности, межэтнических контактов являются 
одним из главных факторов развития гражданского 
общества. Работа в данном направлении ведется це-
ленаправленно. В районе широко празднуются День 
единства народа Казахстана, Наурыз мейрамы, День 
языков- повсеместно демонстрируются обычаи, тра-
диции, национальная кухня, народное творчество.
В районе созданы СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОГЛАСИЯ при акимах сел и сельских округов (1 
районный  и 9 сельских СОС).
Заседания Совета проводятся в соответствии с ут-
верждённым планом работы по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в квартал. Проведено 4 заседании. 
Районный Совет общественного согласия участ-
вовал в областном конкурсе «Лучший Совет об-
щественного согласия-2015», посвященный 20-ле-
тию Ассамблею народа Казахстана. По Акмолин-
ской  области получил диплом второй степени и 
денежный сертификат в сумме 100,0 тыс. тенге.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2015 году проведено 41 районное спортивно-массо-
вое  оздоровительное  мероприятие и 45 мероприя-
тий проведено в 8 сельских округах района. В них при-
няло участие 6646 человек, из них 4328 школьники. 
За счет спонсорских средств приобрете-

на и закреплена на баланс Егиндыколь-
ской ДЮСШ автомашина Газель на 14 
пассажирских мест.
Проложены 2 лыжные трассы, залиты 2 хоккейных 
корта – в с. Егиндыколь и с. Полтавское. 
В районе активно занимаются физической культурой 
и спортом 1735 человек, что составляет 27,4% от 
общего численности населения района, что на 0,6% 
больше уровня 2014 года. Из них в  спортивных сек-
циях по видам спорта – 1256 человек, 479 – в груп-
пах спортивно-оздоровительной направленности.
Для участия района в спортивных мероприятиях 
была приобретена спортивная экипировка на сумму 
1,6 млн. тенге в количестве 50 комплектов (25 
комплектов зимней, 25 летней).
Приобретена спортивная экипировка для хоккей-
ной команды на сумму 400,0 тысяч тенге из средств 
районного бюджета.  
В 2016 году планируется продолжить работу по раз-
витию массовости занимающихся физической куль
турой и  спортом, а также среди инвалидов. 
Планируется также продолжить работу по развитию 
и популяризации игровых видов спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, зимних видов спорта: хоккей с 
шайбой, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные 
гонки; развитие единоборств: казакша курес, воль
ная борьба, бокс. 

КРИМИНОГЕННАЯ  ОБСТАНОВКА
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года уровень преступности уменьшился на 5,1 % и 
составил  74 преступления (2014 г.-78 ).
На 1 декабря 2015 года процент раскрываемости 
преступлений составил 83% (2014 г.-74%).
Ежемесячно с личным составом проводятся отра-
ботки по специальным оперативным планам. От-
рабатывались схемы оповещения личного состава 
по сбору тревоге. Личный состав РОВД выполняет 
нормативное время прибытия по тревоге.
В Егиндыкольском РОВД к информационной сис-
теме ERDR  подключены все участники процесса 
у каждого участника процесса имеются ключи, с 
активными электронно-цифровыми подписями по 
которым самостоятельно принимаются решения 
после отписания исполнителю материала, либо уго-
ловное дело,  в базе зарегистрировано 485 фактов.
В Егиндыкольском районе действуют 3 
общественных формирования, в том числе 2 по типу 
«Сакшы» и 1 иные общественные формирования с 
общей численностью 6 человек.
В с. Егиндыколь, из числа специалистов организа-
ций и учреждений, организовано ДНД для обеспече-
ния охраны общественного порядка и предупрежде
ния кражи скота.

Уважаемые земляки!
Положительные результаты, которых добился наш 
район в 2015 году, стали возможными благодаря 
слаженной работе, сплоченности и трудолюбию 
всех жителей нашего района.
За прошедший год есть динамика роста, но остались 
вопросы, которые предстоит решать в условиях ми-
рового кризиса. На первый план сегодня встает воп-
рос эффективного управления бюджетными средс-
твами. Оптимизация бюджета - это объективный 
процесс снижения необоснованных расходов, это 
система мер, направленных на повышение эффек-
тивности  бюджетных средств. Поэтому, дальнейшая 
наша деятельность  будет направлена на решение 
задач новой экономической политики и  стабильное 
развитие экономики  в условиях мирового кризиса.
Главной задачей остается рост социально - экономи-
ческих показателей и до конца текущего года будут 
предприняты все исчерпывающие меры по реализа-
ции всех государственных и отраслевых программ 
развития района для улучшения благосостояния 
населения. И я уверен, что наш регион и впредь 
будет наращивать объемы по всем направлениям 
социальной и экономической жизни района.

Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады
Ұстаз — жас ұрпақты, жалпы адамды ізгілікке баулып, 
жақсылыққа тәрбиелейтін, білім беріп,қоғамда оқу-тәрбие 
жұмысын жүргізетін педагог -маман .Демек, бұдан ұстаздың 
зор жауапкершілігін, оның терең ілім иесі болуымен қатар, 
кемел адамдық қасиеттің иесі болуы керектігін байқаймыз. 
Дәстүрлі Қазақ мәдениетіндегі рухани-ақылақтық тәрбие ісін-
де “Ұстаз — шәкірт” қарым-қатынасы кең тараған әрі ғылыми, 
ағартушылық, мәдени, кәсіптік тәрбие беру тәжірибесін ру-
хани тәжірибемен ұштастырған ерекше жүйе болды. Қазақ 
халқының шәкіртті ұстаз алдына апарғанда айтылып, мәтелге 
айналған “Сүйегі — менікі, еті — сенікі” деген сөзінің астары-
на үңілсек осыны аңғарамыз. Бұл мәтел кеңеcтік замандағы 
атеистік идеологияға сай бұрмаланып түсіндіріліп келсе, 
герменевтикалық тұрғыдан сөз астарына үңілсек: “сүйегінің 

— асылының, рухының иесі бар, оған қиянат жасама, ал етін 
сомдау, яғни біліммен көркейту ұстаздың ісі” деген тұспал бар.
Бұл мәтелде ұстаздың шәкірт тәрбиелеу ісіндегі ең не-
гізгі ұстанымның бірі — шәкірттің өзіндік “меніне” құрмет, 
қайталанбас адамдық тұлғасы қалыптасуына ықпал ету мін-
деті көрінеді. Ұстаз — пір, яғни ақиқат жолындағы рухани 
тәрбиеші, жолбасшы ұғымы да қазақ дәстүрлі мәдениетіне 
жат емес. Қазақ халқының рухани мәдениетінде бай мұра 
қалдырған, рухани адамгершілік мұраттары мен ақылақтық 
ұстанымдары, үлгі-өнегесі түркі әлеміне, жалпы адамзатқа 
ізгілікті, игілікті жол нұсқайтын рухани ұстаздар бар. XIX—XX 
ғасырларда А.Құнанбаев көшбасшысы болған, ағартушылық 
идеясын басты ұстаным тұтқан Алаш арыстары қазақ 
қауымын тың өріс, жаңа өркениет көшіне ілесуге үндеді және 

осыған негіз боларлық ғылыми-әдістемелік негіз жасады. .   
Ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болсын, бар ынта-
сымен атқара білуі керек . Мектебімізде оқушылар мен ұстаздар 
арасында Жайдарман сайысын өткіздік. Жайдарман – ол 
жастардың шығармашылық басмаларына жол ашар ауқымы кең 
ұғым.  Сайысқа оқушылар өздерін – «Тіл тимесін», ал ұстаздар 
– «Тентектер» деп таныстырды. Жеңіл әзіл, әсем ән, үздік өнер 
биік деңгейде таныла екі топ бір-біріне есе бермеді. Ойын ба-
рысында ұстаздарымыз оқушыларға сабақтағы қателіктерін 
көрсете және оны түзеу жолын білдіре алды. Мағыналы 
әзілдерден мәнді ой түйе білген оқушыларымыз ел-тұрмыс 
қиындықтарын сынға ала білді. Мерейлі әрі шатты көңіл күйге 
барлық көрермендер бөленіп, барлығы дән риза болып тарасты. 

Ә.Абдуалиев,Ұзынкөл ауылы
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Егиндыкольский Совет ветеранов поздравля-
ет с Днем рождения ветеранов труда, внесших 
достойный  вклад в развитие нашего района:
Лидию Степановну Черноус, Ларису Васильевну  Попову,  

Татьяну Леонидовну  Ермакову, Владимира Ивановича 
Мачульского, Клавдию Филипповну Полуэктову.

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода.
Пускай подарит солнца луч,
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть — без туч,
А все проблемы станут сном!

18 января в 23:00 в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы будет отслужено  всенощное бдение, 
после которого совершен чин великого освещения 
воды в храме и на водоёме.

Открыт  новый  стомотологический  кабинет в 
селе Астраханка по адресу: ул.Ал-Фараби,93. 
Оказываем комплекс стомотологических  услуг.
87718318826  Айнаш; 87055950318  Роза

ИП «Такси» сообщает о прекращении предприниматель
ской деятельности.
Считать недействительным  утерянный  аттестат о 
среднем образовании  №1-ЖМ 435379, выданный Баршин-
ской средней школой  в 1994 году на имя Малькенова Болата 
Сапаргалиевича

В школе №2 состоялись общественные слушания
5 января на базе Егиндыкольской средней школы №2 со-
стоялись общественные слушания перед родительской 
общественностью. Целью данных слушаний является 
активизация роли родителей в формировании гражданс-
твенности и социальной ответственности подрастающе-
го поколения. В слушаниях приняли участие предста-
вители родительской общественности, директор школы 
и педагогический коллектив, представители районного 
отдела образования. Перед началом слушаний  учащие-
ся школы подготовили небольшой праздничный концерт.
О качестве образования и воспитания по итогам де-
ятельности школы за 2 четверть 2015-2016 учебного 
года в условиях реализации Государственной програм-
мы развития образования на 2011-2020 годы инфор-
мировала присутствующих директор школы Т. Вавшко.
О работе по профилактике правонарушений и предупреж-
дению суицида среди несовершеннолетних за истекший 
период  доложил   методист по воспитательной работе 
методического центра отдела образования, физической 
культуры и спорта Егиндыкольского района А. Дингель. 
Представители родительской общественности приня-
ли активное участие в слушаниях, задавали вопросы, 
вносили предложения и замечания.
После выступления докладчиков председатель 
общественных слушаний подвел итог.
Родителям учащихся школы необходимо обеспечивать 
своевременный приход детей в школу без опозданий не 
позднее 08.15 часов.
Родителям необходимо взять на особый контроль вы-
полнение домашнего задания учащимися и готов-
ность к учебным занятиям (наличие школьных прина-
длежностей: учебники, дневник, тетради, ручки и т.д.)
Не допускать пропусков без уважительной причины, вместе 
с тем взять на особый контроль приход в школу учащихся в 
дни, связанные с погодными условиями (буран, мороз), стро-
го придерживаясь установленных норм отмены занятий.
Не допускать нахождение детей без сопровождения 
родителей или лиц их заменяющих на улице и обще-
ственных местах после 23.00 часов, с соблюдением 
этики поведения на улице и в общественных местах, 
в целях соблюдения принципа «нулевой терпимости».

Светлана Бутьковец
        

Екінші қоғамдық тыңдау
№1Егіндікөл орта мектебінде  ағымдағы жылдың 15 
қаңтарында екінші қоғамдық тыңдау өтті. Мектептің акті 
залында өткен қоғамдық тыңдауға жиналған ата-ана-
лар назарына  мектепттің  өнерпаз оқушылары  шағын 
концерттік  бағдарламасын ұсынып, жиналған қауымға 
ән мен биден шашу шашып, бір серпілтіп тастады.
Мектеп директорының міндетін атқарушы Смаилова 
Сымбат Қанатқызы жиналысты ашып, ата-аналар арасы-
нан қоғамдық тыңдауды  жүргізетін төрайымға мектепте 
өткізілетін әрбір іс-шараның ортасында  белсенділік таны-
тып жүретін  жеке кәсіпкер Идрисова Айнұрды тағайындады.
Күн тәртібінде  келесі сұрақтар көтерілді. «Ата – ана,  
мұғалім  және оқушылар арасындағы ара байланыс пен 
қарым - қатынастар».
Баяндамашы: Егіндікөл аудандық  «Нұр Отан» партия-
сы  филиалының төрағасының орынбасары  Серікбаев 
Мақсатбай Ырысбайұлы. Әдістемелік орталықтың басшы
сы Оразбеков Серікбай Орынбекұлы 
« Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың 
алдын алу,  өз – өзіне қол жұмсаудан сақтандыру шара-
лары» жайлы баяндама  жасап, мәлімет берді.  Екінші 
тоқсан бойынша  мектепте атқарылған іс - шаралар есебі 
бойынша  мектеп директорының міндетін атқарушы Сма-

илова Сымбат Қанатқызы баяндама жасады. Жалпы 
оқу жылынан бастап бүгінге дейін мектепте 270 оқушы 
білім алуда,жалпы оқу үлгерімі 100 пайыз, оқу сапасы 31 
пайызды  құрайды. Оқу озаттары 31 оқушы,  екпінділер 
саны -62. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану 
және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында  мек-
тепте 6 үйірме және 7 спорт секциялары жұмыс жасайды.
Төртінші мәселе   Ұлттық бірыңғай бақылау  тестілеудің 1 
– жартыжылдық  нәтижесі бойынша  оқу ісінің меңгерушісі 
Қуатова  Гүлзат Қуатқызы таныстырып өтті.
Қоғамдық тыңдаудың нәтижесі бойынша  ата-аналардың 
келісімімен келесі қаулы қабылданды.
Жан-жақты жетілген ,білімді,үйлесімді дамыған, адам-
гершілігі мол ұрпақ тәрбиелеуде Отбасы мен мектеп 
бір мақсатта, бірлесіп жұмыс жүргізу;.Кәмелетке 
толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын-
алу мақсатында оқушылардың бос уақытын тиімді  
ұйымдастыру; Әр ата-ана мектеп өміріне ,мектепішілік 
шараларға белсене атсалысып,баласының білім алуына 
жағдай жасау; .ҰБТ-ға дайындық бекітілген жоспарға сай 
өз жалғасын тауып, Ұлттық бірыңғай бақылауға дайындық 
пән мұғалімдері және ата-аналарға да қоса жүктелсін. Осы 
қаулыны қабылдай отырып, жиналыс өз мәресіне жетті.

Новое назначение
Начальником мес-
тной полицейской 
службы Егинды-
кольского РОВД 
Д е п а р т а м е н т а  
внутренних дел  Ак-
молинской области 
назначен  подпол-
ковник полиции
Кусаинов  Сул-
тан Казбекович 
Родился 5 июня 
1980 года в селе 
Узынколь Красно-
знаменского райо-
на  Акмолинской 
области.

Окончил в 2001 году Казахский государственный гума-
нитарно – юридический университет по специальности 
юриспруденция. 
Службу начал следователем следственного отделе-
ния Егиндыкольского РОВД,  затем был старшим доз-
навателем группы дознания Егиндыкольского РОВД, 
заместителем начальника Егиндыкольского РОВД.
В  январе 2014 году был переведен начальником следс-
твенного отдела  ОВД Целиноградского района . 
С 30 октября  2014 года назначен следователем по осо-
бо важным делам отдела по расследованию преступ-
лений, связанных с организованной преступностью 
следственного управления ДВД Акмолинской области.
С 30 апреля 2015 года  по настоящее время – участковый 
инспектор полиции группы участковых  инспекторовполи-
ции отделения административной полиции  Егиндыколь
ского РОВД ДВД Акмолинской области.

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және 
жою

Ақмола облысының қалаларында және басқа да елді ме-
кендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серу-
ендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және 
жою қағидалары бекіту туралы
Ақмола облыстық мәслихатының 2015 жылғы 30 
қыркүйектегі № 5С-41-8 шешіміне сәйкес Ақмола облысының 
қалаларында және басқа да елді мекендерінде иттер мен 
мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды аулау және жою қағидалары бекітілді. 
Осыған байланысты иттер мен мысықтардың иелеріне:
.ветеринарлық-санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін иттер мен мысықтарға уақытында вакцина егуді ; 
санитарлық-гигиеналық және ветеринарлық нормалар 
мен қағидалар талаптарын сақтау;
.иттер мен мысықтардың айналадағыларға қолайсыздық 
келтірмейтін қауіпсіздік тудырмайтын жағдайын; .иттер 
мен мысықтарды биологиялық қажеттлігіне сай  бағып 
қағу; .иттер мен мысықтарды үй жайлардың аумағында 
жеке құрылыстарда және үйшіктерінде байлап болмаса 
адамдарға шабулына жол бермейтін жағдайда бос ұстау.
Егер аумақты ит күзететін болса, аумаққа кіре беріс-
те иттің бейнесі бейнеленіп және «Ит күзетеді!», «Охра-
няется собакой!» сөздері жазылған тақтайша ілінуі шарт.
Иттер мен мысықтардың иелеріне:

жергілікті атқарушы органдармен құрылған мемлекет-
тік ветеринариялық ұйымдары мамандарының тала-
бы бойынша иттер мен мысықтарды ветеринариялық 
қарауға, диагностикалық және емдеу профилактикалық 
шараларына ұсыну; .иттер мен мысықтардың аурулары 
немесе ауруға күмән болған жағдайда жедел түрде 
ветеринариялық мекемелерге қаралу және тексерудің 
нәтижесі бойынша  маманның ұсыныстарын бұлжытпай 
орындау; .иттер мен мысықтардың адамдарды сілекейлеу, 
тырнап алу, тістеу жағдайлары туралы, жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарына және тиісті денсаулық сақтау мекемелеріне 
дереу хабарлау; иттер мен мысықтар оғаш мінез көрсеткен 
жағдайда  ветеринарлық мамандар келгенге дейін оқшаулап 
ұстау. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жоюды 
заңның 11-бабының 4-тармағына сәйкес құрылған мемле
кеттік ветеринариялық ұйымдар жүзеге асырады.
Қоғамдық орындарда (көшелерде, аула аумақтарында, 
саябақтарда, скверлерде) жетекетуші тұлғасыз жүрген, 
иелері байлап қалдырғандардан басқа қараусыз қалған 
иттер мен мысықтар аулауға жатады.
-иттер мен мысықтардың өліктерін лақтыруға және олар-
ды мал зиратынан тыс рұқсатсыз көмуге жол берілмейді.

Келешек қуантады
Аталарымыздың аңсаған арманы орындалып, тәуелсіздік 
алғанымызға міне, жиырма бес  жыл толғалы отыр. 
 Осы жылдар ішінде елімізде әсем қалалар салынып, 
өркендеді. Қазақстан мемлекеті жер шарына бейбіт, 
тәуелсіз мемлекет ретінде таныла бастады. Қазақ тілі-
мен қатар ағылшын тілін де меңгере бастадық. Қазақ 
тілі өз тілім, өз қаным, өз жаным болса, ағылшын тілі 
дүниежүзі мәдениетін танып білуге көмектесуде. Сол 
үшін, елімнің болашағы үшін, ағылшын тілін сүйіп оқимын.
 Н.Ә.Назарбаевтай Елбасымыздың барына мақтанамын.
Өйткені менің болашағымның жоспары бүгінгі таңда 
сызылып жатыр. Келешекке нық сеніммен қараймын. 

Көркем негізгі мектебінің
3- сынып  оқушысы

Шүкір  Даяна

Егіндікөл ауданының ардагерлер Кеңесі ауданның 
дамуына сүбелі үлестерін қосқан Еңбек ардагерлері 

Байнабеков Отыншы Жақыпұлы,Жамал Ақылбекова, 
Рысалды Азыноваларды туған күндерімен 

құттықтайды

Абырой, амандығың арта берсін. 
Бақ-дәулет қызығымен қатар берсін, 
Қонағың жақсы көрген жиі келіп, 
Таусылмас дәм-тұзыңды тата берсін. 
Осындай ойын-сауық бол берсін, 
Үй-іші той-думанға тола берсін, 
Тойыңыз әрқашанда тарқамасын, 
 Жасыңызға  дәл осындай жас 
қосылып, 
Көңіліңіз дариядай жарқырасын


