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2018 жылғы 22 мамыр

«2020
жылға
дейін
Ақтөбе
агломерациясын дамыту жөніндегі ісшаралар жоспары туралы» облыстық
мәслихаттың 2013 жылғы 01 қарашадағы
№158 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23
қаңтардағы
№148
Заңының
6-бабының
1-тармағының
1) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
28 маусымдағы №728 қаулысымен бекітілген, «Өңірлерді дамытудың
2020 жылға дейінгі бағдарламасын» іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарының «Елді аумақтық дамытуды жетілдіру» 2-міндетінің
8) тармақшасына сәйкес, Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2020 жылға дейін Ақтөбе агломерациясын дамыту жөніндегі
іс-шаралар жоспары туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы
01 қарашадағы №158 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
шешімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын: «Ақтөбе
агломерациясын құрудың 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді жоспары
туралы»;
шешімнің кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы №148 Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)
тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28
маусымдағы №728 қаулысымен бекітілген, «Өңірлерді дамытудың 2020
жылға дейінгі бағдарламасын» іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарының «Елді аумақтық дамытуды жетілдіру» 2-міндетінің 8)
тармақшасына сәйкес, Ақтөбе облыстық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:»;
шешімнің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ақтөбе агломерациясын құрудың 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді
жоспары (әрі қарай - Ұзақ мерзімді жоспар) қосымшаға сәйкес
бекітілсін.»;
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2020 жылға дейін Ақтөбе агломерациясын дамыту жөніндегі ісшаралар жоспары осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.
2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Облыстық мәслихаттың
сессия төрағасы

Облыстық
мәслихаттың хатшысы

А. БОЛАТОВ

С. ҚАЛДЫҒҰЛОВА
2018 жылғы 22 мамырдағы №291
облыстық мәслихаттың шешімімен
Бекітілген

Ақтөбе агломерациясын құрудың 2030 жылға дейінгі
ұзақ мерзімді жоспары
1 тарау. Ағымдағы жағдай
Ақтөбе агломерациясы құрамына Ақтөбе қаласы және 6 ауданның
(Алға, Мұғалжар, Қарғалы, Хромтау, Қобда, Мәртөк) 112 елді мекені
кіреді.
Барлық аумақтар Ақтөбе қаласынан мемлекеттік жоспарлау
жүйесінің
құжаттарында
анықталған,
көлік
қатынасының
қолжетімділігіне 1,5 сағаттық магистральдық изохронға (магистральдық
байланыс желілері бойынша 110 шақырымнан аспайтын немесе басқа
аудандарда 75 шақырымнан аспайтын) кіреді.
Ақтөбе агломерация аймағына кірген елді мекендердің тізімі және
2030 жылға қарай елді мекендер кимасындағы Ақтөбе агломерациясының
халық санының болжамы ұзақ мерзімді жоспарының қосымшасында
көрсетілген.
Ақтөбе агломерациясын 2030 жылға дейін қалыптастырудың ұзақ
мерзімді жоспарын әзірлеудің негізі Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 3 наурыздағы № 109 қаулысымен бекітілген Ақтөбе
агломерациясын аумақтық дамытудың аймақаралық схемасы болып
табылады.
Ақтөбе агломерациясының өңіраралық схемасы Қазақстан
Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
саласындағы заңнамасына, аумақты ұйымдастырудың экологиялық,
әлеуметтік және экономикалық мәселелерін реттейтін нормативтікқұқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген.
Ақтөбе агломерациясының өңіраралық схемасы - аумақты дамыту
келешегін және инфрақұрылымның ұзақ мерзімді қажеттілігін
анықтайтын қала құрылысы стратегиясы. Ақтөбе агломерациясының
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Өңіраралық схемасы ережелерін қаржыландырудың көздері мен көлемі,
бюджеттік мүмкіндіктерді ескере отырып, мемлекет, мемлекеттік
бағдарламалар мен аумақты дамыту бағдарламасы деңгейінде
анықталады.
Ақтөбе агломерациясының өңіраралық схемасының негізгі
міндеттері:
1) агломерация
шекарасына
кіретін
әкімшілік-аумақтық
бірліктердің мүдделерін ескере отырып болжамды аумақты жоспарлауды
ұтымды жоспарлау мақсатында, агломерацияны дамытудың оңтайлы
бағыттарын қалыптастыру ды анықтау;
2) аумақты функционалдық аймақтарға бөлу, халықты есепке алу
жүйесін жетілдіру және өндіруші күштерді орналастыру, инженерлік,
көлік, әлеуметтік және рекреациялық инфрақұрылымдарды дамыту,
еліміздің басқа өңірлерімен аймақаралық өзара іс-қимыл жасау, аумақты
қауіпті техногендік және табиғи процестерден қорғау, аумақтың
экологиялық жағдайын жақсарту және қоршаған ортаны қорғау бойынша
негізделген ұсыныстар кешенін әзірлеу.
Ақтөбе агломерациясының өңіраралық схемасы аумақты
перспективалы қала құрылысын дамыту бойынша аралық (2020) және
есептік (2030) жобалау мерзімдеріне арналған жобалық ұсыныстарды
қамтиды.
Белсенді агломерациялық процестері аймағына кірген, аудандық
жергілікті есеп айырысу жүйесіне және қарқынды агломерациялық
процестер аймағында орналасқан елді мекендерді есепке алғанда Ақтөбе
қаласына кіретін елді мекендердің аумағы 406102,9 га құрайды.
Ақтөбе агломерациясының халқы 2018 жылдың 1 қаңтарына 645,7 мың
адамды құрайды, оның 477 мыңы Ақтөбе қаласында тұрады.
Соңғы 10 жылда Ақтөбе агломерациясы бойынша көші-қон
сальдосы оң деңгейде қалыптасып 2 есеге артты, бұл Ақтөбе қаласына
келушілер санының артуына байланысты.
Ақтөбе агломерациясы халықтың болжамы 2020 жылға қарай - 696 мың
адам, ал 2030 жылы - 1 млн. астам деңгейде жоспарланып отыр.
Жалпы, Ақтөбе агломерациясында экономиканың негізгі салалары
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, шағын және орта бизнес, сауда, көлік
инфрақұрылымы және т.б. белсенді түрде дамуда.
Осылайша, 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыстың
өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1 552,0 млрд. теңгені құрады, НКИ 105,0%.
Негізгі өнеркәсіптік кәсіпорындар - «ТНК Казрхром» АҚ - хром
қорытпаларын өндірісі және жеткізу бойынша әлемдегі екінші өндіруші;
«CNPC-Ақтөбемұнайгаз» АҚ - облыстағы ең ірі мұнай компаниясы, ол
өндірілген мұнайдың шамамен 70% және газдың 90% құрайды;
Республикадағы мыс-мырыш кенінің ¼бөлігін өндіретін «Ақтөбе мыс
компаниясы» АҚ.
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Экономиканың басым секторларына отандық және шетелдік
инвестицияларды тарту үшін жағдай жасау, сондай-ақ әлемдік
стандарттарға сай келетін заманауи өндірістік кешендерді құру үшін
«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» автожолының бойында дайын
өнеркәсіптік инфрақұрылымы бар 200 гектар өнеркәсіптік аумақ
құрылады.
Индустриалды аймақтың басымдылығы Ресейдегі миллион
тұрғыны бар 12 қала, Еуразиялық экономикалық одақ аумағында еңбек
күшінің, тауарлардың, қызметтердің, капиталдың еркін қозғалысы болып
табылады.
Индустриалды аймақтың мамандануы өңдеу өнеркәсібін дамытуға
бағытталған. 2020 жылға қарай «Ақтөбе» индустриялық аймағын
инвестициялық жобалармен 100% орналастыру жоспарланып отыр.
Индустриялық аймақта 2020 жылы 20-дан астам инвестициялық жоба
іске қосылады деп күтілуде.
Өнеркәсіптік аймақ аумағында жарақат қауіпсіздігіне төзімді
жабындылар, антифриз, керамикалық гранит пен керамикалық
плиталарды, темірбетон шпалдарын, полиэтилен пакеттерін, полиэтилен
мен
полипропиленнен
жасалған
үлкен
қаптарды,
лак-бояу
материалдарын, жел генераторларын, болат бланктерін, жоғары жиілікті
дәнекерлеу дәнекерлеу құбырларын, сондай-ақ қалпына келтіру және
қалпына келтіру автокөлік шиналары, көлік-логистикалық орталығы және
газ құю станциясы және т.б.
Шағын және орта бизнес белсенді дамуда.
Оған дәлел 2017 жылдың қорытындысы бойынша ШОБ саласын
дамытуда біршама оң нәтижелерге қол жеткізілді
- Белсенді қызмет ететін ШОК субъектілерінің саны 4,9% -ға артып,
50 мыңнан астам бірлікті құрады;
- ШОК секторында жұмыспен қамтылғандарды қамту 6,8% -ға
немесе 135,7 мың адамға дейін өсті;
- 493 млрд. теңгеге өнім өндірілді (өсім 1,4%, 2017 жылдың 9
айындағы деректер).
Аймақтағы бизнестің белсенді дамуына Мемлекет тарапынан
қаржылай қолдау ықпал етті - бұл мақсаттарға 2017 жылы 2,8 млрд. теңге
бөлінді. Оның ішінде «Бизнестің жол картасы-2020» бойынша - 1,5 млрд.
теңге. Бағдарлама бойынша 323 жоба қаржыландырылды, бұл 2016
жылға қарағанда 61 жобаға артық (262 жоба).
Сонымен қатар, негізгі бағыттардың бірі - ауыл шаруашылығы,
оның НКИ 2017 жылы 5,3% -ға артып, 200,8 млрд. теңгені құрайды.
Сондай-ақ, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ауыл
шаруашылығында цифрландыру элементтері белсенді енгізілуде.
Мысалға, «АқТеп» ЖШС және «АЙС» ЖШС шаруа қожалығы
толығымен автоматтандырылған, арнайы сенсорлар жануарлардың
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орташа тәуліктік салмағын, олардың қызметі мен жалпы денсаулық
көрсеткіштерін бақылауға мүмкіндік береді.
Сиырларды жасанды ұрықтандыру тәжірибесі кеңінен
қолданылады, бұл малдың өнімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік
береді. Жаңа технологиялар егін егу және егін жинау үшін қолданылады.
«АқТеп» ЖШС-нің ірі кластері айналасында кооперация негізінде
350-ге жуық шаруа қожалықтары қызмет етеді.Әріптестер бір-біріне
жемшөп жинауға, лизингке арналған құрал-жабдықтар алуға және т.б.
көмектеседі.
Ауыл шаруашылығының дәстүрлі емес салаларын дамыту маңызды
сала болып табылады.
Өңіраралық ынтымақтастық ауқымында Қазақстанның барлық
аймақтарымен, сондай-ақ Ресей Федерациясының бірқатар облыстарымен
ынтымақтастық орнатылды.
2017 жылы өңіраралық ынтымақтастық бойынша тауар айналымы 26,8
млрд. теңгеге жетті, бұл көптеген азық-түлік тауарларының бағасын
төмендетуге және ұстауға мүмкіндік берді.
Жалпы, агломерацияның еңбек нарығы экономикалық белсенді халық
санының өсуімен сипатталады. Ақтөбе облысында 2017 жылы
экономикалық белсенділіктің деңгейі 70,2% құрады, оның ішінде Ақтөбе
қаласында - 70,5%.
2017 жылдың қорытындысы бойынша Ақтөбе облысының
жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрады.
2017 жылдың қорытындысы бойынша Ақтөбе қаласындағы атаулы
жалақы 128,6 мың теңгені құрады.
2017 жылдың қорытындысы бойынша облыста тұрғын үй құрылысы
792 297 шаршы метрді құрады, соның ішінде Ақтөбе қаласында - 618319
шаршы метр.
Көші-қон ағымы мен халықтың өсуіне байланысты мектепке дейінгі
және жалпы білім беретін мекемелерде орын жетіспеуі белгіленді.
Ақтөбе агломерациясында медицина кластері құрылды, оның
аясында 3- заманауи медициналық қызмет көрсету орталығы, 300
орындық облыстық аурухана, 200 орынға арналған облыстық балалар
ауруханасы және Облыстық клиникалық диагностикалық орталығы
қызмет етеді.
Сондай-ақ көп мақсатты аурухананы құру мақсатында
ауруханаларды біріктіру мәселесі қарастырылуда.
Ақтөбе агломерациясы мәдени және спорттық мекемелермен
жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Агломерация аймағында 57
кітапхана, 2 театр және 45 мәдениет үйлері, 10 мұражай, 2 кинотеатр
және 1 концерт залы бар.
Ақтөбе агломерациясы аумағындағы жыл сайынғы жылжымалы
және стационарлы ластану көздерінен, қатты тұрмыстық және
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өнеркәсіптік қалдықтардың жиналуынан атмосфераға зиянды заттар
шығару есебінен экологиялық жүктемені қамтамасыз етіледі.

2 бөлім. Көрініс
Ақтөбе агломерациясы бәсекеге қабілетті экономикасы бар, жоғары
өмір сүру сапасы мен қоршаған ортамен, еларалық және өңіраралық
қатынастар жүйесіне кіріктірілген көп функционалды өңір ретінде
дамиды.
2030 жылға қарай Ақтөбе агломерациясында 1 млн. астам адам
тұрады деп күтілуде.
Ақтөбе агломерациясының экономикалық әлеуеті бүгінгі күні
жалпы өндірістік өнімінің 70% -ын құрайтын және халықты жұмыспен
қамтуды қамтамасыз ететін ірі және орта өнеркәсіптік және
агроөнеркәсіптік кәсіпорындармен негізделген.
Үлкен тұтыну нарығының болуы, дамыған көліктік-логистикалық
инфрақұрылымы, «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзиттік
дәлізі арқылы ресей нарығына шығу Ақтөбе агломерациясын
Қазақстанның батыс аймақтарының орталығы ретінде орналастыру, өнім
нарығын және олар үшін жалпы транзиттік әлеуетті арттыру үшін
алғышарттар жасауға ықпал етеді.
2030 жылға қарай байланыстырушы инфрақұрылымды одан әрі
дамыту жоспарланып отыр: өнеркәсіп және ауыл шаруашылығын дамыту
аймақтары, қазіргі заманғы көлік инфрақұрылымы, инновациялық
өндірістер.
Нәтижесінде біріктірілген агломерацияны қалыптастыру күтілуде:
агломерация аймағының оның өзегі - Ақтөбе қаласымен белсенді
экономикалық өзара әрекет етуі.
Болашақта Ақтөбе қаласы көп функционалды бизнес және сервис
орталығы ретінде жайғастырылады, оның аумағында өнеркәсіптік
қуаттар шоғырланатын болады.
Агломерацияның аудандары мен шағын орталықтарының өндірістік
функцияларды орындайтын болады:
- Хромтау ауданы агломерацияның маңызды өнеркәсіптік
аймағының қызметін атқарады. Хромтау қаласының қазіргі әлеуеті
дамыған өнеркәсіп, агроөнеркәсіп кешені, құрылыс индустриясы,
агломерацияның көлік инфрақұрылым каркасын дамыту жағдайында
өмір сүру инфрақұрылымы бар орталық болуына мүмкіндік береді.
- Алға ауданы агломерация аймағын азық-түлік және құрылыс
материалдарымен қамтамасыз ету қызметін атқарады. Алға қаласы азық-
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түлік қамтамасыз етумен байланысты өндірістік функцияларды
орындайды.
- Мұғалжар ауданы Ақтөбе агломерациясының ірі индустриялық
аймақтарының бірі болады. Агломерацияның шағын орталығы –
Қандыағаш қаласы агломерация ядросының халықты тарту және
өндірістік қуаттарды перспективалық орталығы ретінде агломерацияны
азық-түлік, көлік және транзит қызметтерімен қамтамасыз етуді
атқаратын болады.
- Қарғалы, Қобда және Мәртөк аудандарында орталық қаланың
азық-түлік өнімдерімен
және агломерация аймағының өңдеуші
кәсіпорындарын ауылшаруашылық шикізатымен қамтамасыз ету
қызметін атқаратын болады.
Ақтөбе агломерациясының перспективалық индустриалды
мамандануы 2030 жылға қарай мемлекеттің белгілі бір басымдықтарын
есепке ала отырып, Қазақстанның өңірлерінің экономикасын
индустриялық-инновациялық
әртараптандыру
саясатының
басымдылықтарына сәйкес келетін болады.
Тау-кен металлургиялық кешенін дамыту басымдылықтары никелькобальт рудаларын өндіру және терең өңдеу, титан-цирконий бағытын
жаңғырту, темір руда бағытындағы қуаттылықтарды ұлғайту, табиғи
құмды өндіру үшін кәсіпорындардың дамуын тұрақтандыру, шикі мұнай
(агломерациялық кәсіпорындарда өңдеу есебінен) хром оксиді, хром
троксидті, шойын, ферроқорытпалар, тот баспайтын болаттан жасалған
зауыт салу және электрлі болатты өндіруді бастау болып табылады.
Кеден одағына кіретін елдерден импортты азайту мақсатында өзінің
минералдық-шикізат базасы (саз, тас, қиыршық, қиыршық тас, гипс,
әктас, шикі мұнай, битум қоспалары) бар мақсатты жұмыс жүргізілетін
болады.
Агломерация аумағында, 93 резервтік кен орны бар. оның ішінде
Ақтөбе
қаласының аумағында: 2 саз және құмды-тазалағыштар
резерваттары, 1-құрылыс тасы, 5-құм-қиыршық тас қоспасы, 3-құрылыс
құмы, 2-сазды саз, аглопориті орналасқан.
Перифериялық агломерациясы аймағында 80 резервтік кенорындар
бар. 11 мұнай кен орындары,
кобальт, никельдің резервтік 24
кенорындары, хром 6 резервтік кенорны, алтынның 4 резервтік кенорны
11 кірпіш шикізатының резервтік кенорны (саз, құм), құрылыс құмының
10 резервтік кенорны, керамзит пен алгопориттің 2 резервтік кенорны,
құрылыс тастың 8 кенорны, 1 дала қаратып тастар кенорны, 2 цемент
шикізаты кенорны, құм-қиыршық тастың 1 резервтік кенорны.
Қосымша хром концентратын алу мақсатында «Дөн» тау-кенбайыту комбинатының (бұдан әрі – Дөн КБК) шламды сақтау
қоймасының қалдықтарын байыту перспективалық
бағыт болып
табылады.
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Металлургиялық өндіріс Ақтөбе агломерациясының
металлургиялық кластерін одан әрі дамыту үшін негіз бола алады, егерде
шикізат ресурсының жеткілікті және Ақтөбе агломерациясының ішкі
сату нарығытың жеткілікті болу есебімен өңірдің көлік инфрақұрылымын
дамыту.
Әр түрлі құрылыс материалдарын өндіру үшін негіз болатын минералды
шикізаттың кең спектрі болуы бәсекелестік артықшылығы және 2030
жылға дейін экономиканың нақты секторын құрайтын компоненттердің
бірі болады.
Өзінің минералдық-шикізат базасы болған жағдайда керамикалық
отқа төзімді кірпіш, блоктар, плиткалар және осы салаларды одан әрі
дамыту үшін негіз бола алатын отқа төзімді керамикалық құрылыс
материалдарымен агломерация аймағы аз деңгейде қамтамасыз етілетіні
белгіленуде.
2020 жылға қарай, жаңа өнімдерді шығару бойынша инвестициялық
жобаларды тиімді іске асырудың негізін салу, «Ақтөбе» индустриалды
аймағының аумағында орналасатын жоғары тәуелділігі бар құрылыс
материалдарын шығару бойынша (керамикалық гранит пен керамикалық
плиткалар, темірбетонды шпалдар, үш қабатты қабырға блоктарын
өндіру) іске қосумен жөндеу жұмыстарын жоспарлау.
Фосфорит кендері мен калий тұздарының ірі кенорны базасында
минералды тыңайтқыштарды өндіру негізінде тау-кен химиясын дамыту перспективалық перспективалы сегмент болып табылады, оларды өңдеу
базасында Ақтау зауыты «ҚазАзот» азот тыңайтқыштары құрамына
қосумен күрделі минералды тыңайтқыштар өндірісін қарастыру қажет.
Пластмассадан, полиэтиленден, бутадиеннен және синтетикалық
каучуктан жасалған, синтетикалық негіздегі лактар, эмальдар,
бояулардың жаңа түрлерін өндіру жөніндегі жобаларды іске асыру
арқылы тұтыну нарығында жұмыс істейтін мұнай-химия салаларының
үлесін арттыру қажет.
Медициналық және фармацевтикалық өндірістерде даму
перспективалары Ақтөбе қаласындағы Актюбрентген медициналық
зауытын жаңғыртуға және дәрі-дәрмек өндіретін зауыттың құрылысына
байланысты болады.
Машина жасауды дамыту перспективалары мұнай-газ машина
жасау және әр түрлі салалар үшін құралдар жасау болып табылады.
Ақтөбе агломерациясында және оның жекелеген учаскелерінде
машинажасауды
дамыту
үшін
2020
жылға
қарай
Ақтөбе
агломерациясына өте тәуелді болып қала беретін инженерлік өнімдерді
өндіруге арналған инвестициялық жобаларды іске асыруға негіз қалау
қажет. Қара металдардан орталық жылытуға арналған радиаторлар,
ыстық су немесе бу қысымы төмен бу шығару үшін орталық жылыту
қазандықтары газды, сұйықтықты немесе электр қуатын өндіруге немесе
тұтынуға арналған есептегіштер.
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Ақтөбе агломерациясында облыстың құс, макарон өнімдері, кеспе,
кускус, өңделген сүт және сүт өнімдері, ерте көкөністер сияқты азықтүлік өнімдерімен 100% деңгейде қамтамасыз ету қажет.
Сонымен қатар, сары май, зәйтүн майы, ірімшік және ірімшік,
жеміс, күріш, қатты түрдегі сүт, шоколад, шикі қант өндіру жөніндегі
жобаларды іске қосу үшін негіз қаланып, екінші кезеңде, Екінші кезеңде
инвестициялық жобаларды тікелей жүзеге асыру басталу қажет
2030 жылға қарай макарон өнімдерінің, сүт өнімдерінің, сары
майдың және сүзбе өндірісінің талдауы негізінде және де халық санын
есебімен
тамақ
өнімдерін
тұтынудың
ғылыми
дәлелденген
физиологиялық нормаларына сәйкес макарон өнімдерін тұтыну 1,592,4
мың тоннаны, құс еті – 10616,0 мың тонна, сиыр сүтінен жасалған сүт
өнімдері - 30521,0 мың тонна, сиыр майы - 3118,5 мың тонна, сүзбе 6701,4 мың тоннаны құрайды.
Мал азығын өндірудің перспективалық бағыты құс еті мен малға
арналған ақуызды қоспалы теңдестірілген азық өндірісі болып табылады.
Басқа мал азықтарының сіңіруіне және биологиялық құндылықтарын
арттыруға ықпал етуге арналған астық бардтары.
Бұл бағыт ет, жұмыртқа мен сүттің өзіндік құнын азайтады және
өндірісін арттырады
Ақтөбе агломерациясының агроөнеркәсіптік кешенін тиімді дамыту
бойынша шараларды іске асыру, ең алдымен, шикізаттың жетіспеушілігі,
оның төмен сапасы мен жоғары құны, бәсекеге қабілетті дайын өнім
шығаруға мүмкіндік бермейтін өндірісте ескірген технологияларды
пайдалану, тауарды өткізудегі өзекті мәселелерді шешуге бағытталуы
тиіс. және т.б.
Агломерация құрамына кіретін аудандарда ШОБ дамыту
мақсатында
шағын кәсіпкерлікті басқаруды жетілдіруге қызмет
көрсететін, қазіргі заманғы басқару әдістерінде кадрларға арналған
мамандандырылған оқыту бағдарламаларын іске асыруға, шағын және
орта кәсіпорындардың өз тәжірибесімен бөлісе алатын және жинақталған
мәселелерді бірлесіп шешетін ақпараттық алмасу кеңістігін құру үшін
бизнес-инкубаторлар құрылады.
3 бөлім. Стратегиялық мақсаттар
Ұзақ мерзімді жоспардың негізгі мақсаты - әлемдік деңгейдегі
құндылық тізбегіне салынған адами капиталдың жоғары деңгейі бар,
Ақтөбе агломерациясын қалыптастыру.
Осы мақсатқа жету үшін келесі стратегиялық бағыттар бойынша
шешім жолдары жоспарланып отыр:
1) Индустриялық-инновациялық орталық;
2) Кедергісіз бизнес;

10

3) Азық-түлік қауіпсіздігі;
4) Халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту;
5) Көлік және логистика орталығы;
6) Smart city орталығы;
7) Медициналық кластері;
8) Ақтөбе агломерациясы білім орталығы;
Стратегиялық бағыт 1:Индустриялық-инновациялық орталық
Ақтөбе агломерациясын жалпы қосылған құнның жаһандық
тізбектеріне біріктіру аймақтың индустриалдық-инновациялық дамуы
арқылы жүзеге асырылатын болады.
Агломерация аймағында қолданыстағы кен орындарының әлеуетін
барынша арттыру үшін жұмыс жүргізілетін болады:
Мартук ауданында: титан-цирконий кендерін өндіру зауытының
құрылысы және қоңыр көмірдің қорларын игеруі;
Хромтау ауданында: кобальт, никель және никель-кобальт, хромит,
мыс-мырыш кендерін терең өңдеу;
Алға ауданында: металл емес кен орындарын игеру (кірпіш
шикізатының 2 резервтік алаңы, 3 құмды кен орны, 2 шоғырланған саз,
аглопорит)
Қарғалы ауданында: кейіннен тау-кен байыту фабрикасын (кобальт
және никельдің 9 резервтік кен орны негізінде) және цемент шикізаты
базасында цемент зауытын салу арқылы темір, никель-кобальт кенін
және қоңыр көмірді өндіру
Мұғалжар ауданында: Ақтөбе фосфориттік бассейні негізінде
минералды тыңайтқыштардыңжалпы қоры 1,5 млрд.тоннаөндірісін құру.
Сонымен бірге, жасалған серіктестік бағдарламалары шеңберінде
агломерация аумағында ірікәсіпорындардың айналасында шағын
компаниялар құрылады.
Қандыағаш, Алға қалаларының және Хромтау моноқаласының
белсенділігін арттыру мақсатында «зәкірлік» жобаларын, соның ішінде,
өңдеу өнеркәсібі саласында іске асырылуы жоспарлануда.
Сонымен қатар, бірқатар индустриялық инвестициялық жобаларды
төртінші индустриалды революция аясында іске асыру және жұмыс істеп
тұрғандарды жаңғырту.
Фармацевтика,мұнай өңдеу, мұнай химиясы(дизельдік отынды,
мұнай қалдықтарынан және сұйық мазут, мұнай өнімдерін өнеркәсіптік
майларға қайта өңдеу) саласындағы инвестициялық жобаларды іске
асыру мақсатындаинвесторларды тарту жоспарланып отыр.
Инвестициялық жобаларды сапалы іріктеуді ескере отырып, Ақтөбе
қаласының өнеркәсіптік аймағының әлеуетін 100% пайдалану
жоспарланып отыр.
Инновациялық-белсенді
кәсіпорындардың
үлесін
арттыру
жоспарланып отыр.
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Агломерация аумағында «EXPO-2017» халықаралық көрмесінде
ұсынылған үздік әлемдік технологиялармен жобаларды жүзеге асыру
жоспарланып отыр.
Агломерация
аймағында
орналасқан
жұмыс
істемейтін
кәсіпорындардың қалпына келтірілу және барынша арттыру үшін жұмыс
жүргізілетін болады.
Тұтастай
алғанда,
агломерация
аймағында
орналасқан
кәсіпорындардың 100% пайдалануын қамтамасыз ету, сондай-ақ жаңа
нарықтарға шығу, тауарларды жеткізу географиясын кеңейту.
Ақтөбе агломерациясының экологиясын жақсарту мақсатында
жаңартылатын энергия көздері саласындағы инновациялық жобаларды
жүзеге асыру жоспарлануда.
Ғылыми
және
өндірістік
құрылымдарды
құруға
және
технологияларды одан әрі коммерцияландыруды қамтамасыз ету
мақсатында ғылыми ұйымдар мен кәсіпорындардың инновацияға
тартылуына ерекше назар аударылатын болады.
Жер қойнауын пайдаланушылардың қаражаты есебінен ғылымизерттеу,
ғылыми-техникалық
және
тәжірибелік-конструкторлық
жұмыстарды қаржыландыру бойынша жұмыстар жүргізу жоспарлануда.
Стратегиялық бағыт 2: Кедергілерсіз бизнес
Аймақтағы басым міндеттердің бірі шағын және орта бизнесті
дамыту болып табылады.
Жыл сайын «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында
агломерация ауданының тұрғындарын микрокредиттеу арқылы,
инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды
және
гранттық
қаржыландыру жобаларын жүзеге асыруды ұлғайту жоспарланып отыр.
Халықтыңшағын
және
орта
бизнестің
қолданыстағы
субъектілерінің жыл сайынғы өсуіне ықпал ету мақсатында кәсіпкерлікті
оқыту аясы кеңейтіледі.
Сондай-ақ, агломерация аумағында кәсіпкерлік субъектілерін
ашуға, еліміздіңбасқа өңірлерінен кәсіпкерлер тартылады.
Қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде кеңес беру және
қаржылық қолдау көрсету арқылы кәсіпкерліктің әртүрлі салаларында
франчайзингті дамыту жоспарлануда (мейрамхана бизнесі, қызмет
көрсету, өндіріс т.б.).
Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кәсіпкерлікті
қолдауға арналған механизмдер бойынша облыс тұрғындарымен
кездесулер ұйымдастыру және кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру
жұмыстары жүргізілетін болады.
Сонымен бірге «Ақтөбе - кәсіпкерлікті дамытудың кедергісіз
қаласы» жобасын жүзеге асыру жоспарланып отыр.
«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына және халықаралық талаптарға сәйкес, өздігінен сауданы жоюға,
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сондай-ақ қолданыстағы бөлшек сауда нысандарын жаңартуға үлкен
назар аудару жоспарланып отыр.
Ақтөбедегі жаңа сауда-ойын-сауық орталығын және жаңа сауда
нысандарын салу үшін инвесторларды тарту бойынша жұмыс
жүргізілетін болады.
Стратегиялық бағыт 3: Азық-түлік қауіпсіздігі
Ақтөбе агломерациясында Ақтөбе қаласының айналасында азықтүлік белдеуін құруға ерекше назар аударылатын болады.
Сонымен қатар, агроөнеркәсіптік кешеннің сүт және ет өндіру және
өңдеу (сүт және ет өнімдерін өндіру және т.б.) салалары дамитын
болады.
Агломерация аумағында негізгі азық-түлік өнімдерінің (ет, құс, сүт
және сүт өнімдері, көкөністер) өндірісін ұлғайту бойынша жұмыс
жүргізіледі.
Ет және сүтті өңдеу бойынша кәсіпорындарының жылдық қуатын
арттыру және «Ақтеп» ЖШС базасында ет кластерін одан әрі дамыту
жоспарланып отыр.
Агломерация аумағында орналасқан аудандарда кем дегенде
бірзәкірлік жоба ашу жоспарлануда.
Агломерация аумағында суармалы жерлерді қалпына келтіру және
пайдалану100% деңгейіне жеткізу жоспарлануда 2020 жылы суармалы
жерлер аумағы 25 мың.га жеткізу жоспарланып отыр.
Агломерация
аумағында
ауыл
шаруашылық
жерлерінің
топырақтың ерекшеліктерін ескере отырып, егіс алаңдарын ұлғайтуды,
егіс алқаптарының диверсификациясын қамтамасыз ету бойынша жұмыс
жүргізілетін болады.
Ауыл шаруашылығында бірқатар инвестициялық жобаларды іске
асыру маңызды бағыт болып табылады, ауыл шаруашылық дақылдарын
және мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бойынша (сүт
фермалары, жылыжайлар, құс фабрикасы, көкөніс қоймалар, бордақылау
алаңдары және т.б.) бағыттар маңызды болып табылады.
Аграрлық секторда «Актеп» ЖШС және «Айс» ЖШС мал
шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы салаларында технологиялар
мысалында (мысалы, «ақылды суару», минералды тыңайтқыштардың
интеллектуалды жүйелері, зиянкестер мен арамшөптерді бақылау және
т.б.) ұқсастығымен жүзеге асырылатын болады.
Бұдан басқа, «100 нақтықадам» жоспардың 60.61-тармақтарының
шеңберінде сүт, сүт өнімдері мен ет өңдеу үшін стратегиялық
инвесторларды тарту бойынша жұмыс жүргізілетін болады.
«Фермерлерге қызмет көрсету орталығы» пилоттық жобасын
цифрлы технологияларды қолдана отырып, сондай-ақ «Болашақ Аулы»
пилоттық жобасын жүзеге асыру жоспарланып отыр.
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Бұдан басқа, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақ ауыл
шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты,
шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттары
арасында ауыл шаруашылығында жаңа жетістіктерді енгізу үшін тығыз
ынтымақтастық орнатылатын болады.
2020 жылға қарай түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру
үшін индустриялық-аграрлық аймақты толыққанды дамыту үшін
құрылады.
2030жылға қарай ауыл шаруашылық өнімдерін өндеу және өнімнің
өз құнын төмендету аясында индустриалды-аграрлық аумағы дамитын
болады.
Стратегиялық бағыт 4: Өмір сапасын жақсарту
Осы бағыттың аясында тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту,
тұрғын үйдің сапасын арттыру, жаңа әлеуметтік маңызы бар объектілерді
салу, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның жағдайы
жақсаратын болады.
Жалпы, агломерация аумағында тұрғын үй құрылысы Ақтөбеде және
оған іргелес орналасқан елді мекендерде талантты жастардың жаппай
келуіне тартымды жағдайларды (пәтерлердің сапасы мен саны) жасауға
бағытталатын болады.
Агломерация аумағындағы нысандардың сапасын жақсарту және
нарықтық бәсекелестікті дамыту үшін жыл сайынғы тұрғын үйді
пайдалануға беру және қазақстандық және халықаралық құрылыс
компанияларын тарту жоспарланып отыр.
Сондай-ақ, салынып жатқан объектілердің сапасы мен сәулет
көрінісін жақсарту мақсатында тұрғын үй құрылысына заманауи
құрылыс материалдарын пайдалануды қамтамасыз ету үшін жұмыс
жүргізу қажет.
Агломерацияның жасыл аймағын дамытуды қамтамасыз ету
жоспарланып отыр.
Жаңа әлеуметтік инфрақұрылым
Бүгінгі таңда Ақтөбе қаласында келесі нысандардың құрылысы
жүрізіліп жатыр және бірқатар нысандардың құрылысы жоспарланып
отыр:
- Мемлекеттік-жеке әріптестік аясында 2500 орынға арналған Мұз
сарайы;
- Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында Жеңіл атлетика
аренасы;
- Тарихи-өлкетану мұражайы;
- Мемлекеттік-жеке әріптестік аясында «ACE Tennis Center» теннис
орталығы;
- Ақтөбе қаласындағы Неке сарайының құрылысы;
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- «Аналарға тағызым» мұражай үйі;
- Ақтөбе қаласындағы ҚР Тұнғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев
атындағы саябағын кеңейту;
- Ангарлық футбол алаңы;
- Бокс орталығы құрылысы (ДШСК);
- Мүгедек балаларды иппотерапиямен емдеу және емдеуге арналған
стационармен қамтылған арена;
- Агломерация аумағында орналасқан аудан орталықтарында
спорттық-сауықтыру спорт кешені.
Сондай-ақ, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жаңа жеңіл
атлетика аренасы мен Ақпараттық технологиялар орталығын салу
жоспарланып отыр.
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
Сумен қамтамасыз ету
Ақтөбе агломерациясының аумағы толықтай Жайық-Каспий
гидрографикалық бассейнінің аумағында орналасқан.
Пайдаланылған қорлардың жиынтық шамасы 672,4163 мың м3/тәул
(245,4319 млн. м3/жыл) құрайды, оның ішінде:
шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін – 440,5893 мың м3/тәул;
өндірістік-техникалық сумен жабдықтау үшін – 152,4270 мың
3
м /тәул;
шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық сумен
жабдықтау үшін – 79,400 мың м3/ тәул.
Орташа есеппен бір тұрғынға 1,079 м3/тәул. жиынтық барланған
қор тиесілі, ал шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін барланған
қорлар –
0,707 м3/тәул.
Ақтөбе облысының барлық қалалары, көптеген аудандық
орталықтары және барлық тау-кен рудасы мен мұнай өңдеу
кәсіпорындары шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жер асты
суларының барланған қорларымен қамтамасыз етілді.
Агломерацияның экономика салаларының қажеттіліктері үшін
жалпы су алуда шахта-кеніш суларын ескере отырып жер асты сулары
78,1%-ды құрайды. Жер асты суларының негізгі тұтынушысы – суармалы
егін шаруашылығы, ал жер асты суларының негізгі тұтынушысы –
шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері (қала халқы).
Өндірістік есептерге сәйкес 2020 жылға қарай су экономика
салаларының су ресурстарын жиынтық алуы 145,720 млн. м3 және 2030
жылға қарай 241,823 млн. м3 құрайды, оның ішінде тиісінше:
Ақтөбе қалалық әкімшілігі бойынша – 50,257 млн. м3 және 71,412
млн. м3;
Алға ауданы бойынша – 13,388 млн. м3 және 20,076 млн. м3;
Қарғалы ауданы бойынша – 19,679 млн. м3 және 31,743 млн. м3;
Қобда ауданы бойынша – 8,368 млн. м3 және 30,123 млн. м3;

15

Мартұқ ауданы бойынша – 17,111 млн. м3 және 25,989 млн. м3;
Мұғалжар ауданы бойынша – 20,751 млн. м3 және 29,122 млн. м3;
Хромтау ауданы бойынша – 16,166 млн. м3 және 33,358млн. м3.
Агломерация аумағы тұтастай жер асты және жер үсті
ресурстарына ие, олардың көлемі толығымен экономика салаларының
қажеттіліктерін қазіргі заманғы деңгейде және перспективада қамтамасыз
етеді.
Агломерация аумағында:
- Халықтың қол жетімділік деңгейін орталықтандырылған сумен
қамтамасыз ету;
- Ақтөбе қаласында жаңбыр мен еріген суды ағызу үшін қарқынды
кәріз жүйелерін салу, қайта жаңарту және күрделі жөндеу жұмыстарын
кеңейту;
- Агломерация аймағында орналасқан өзендерде тазарту және
қорғау бойынша жұмыстарды жүргізу жоспарлануда.
Су бұру
Бүгінгі таңда Ақтөбе агломерациясына кіретін 112 елді мекеннің
ішінде 14 елді мекен орталықтандырылған су бұрумен қамтамасыз
етілген, оның ішінде: жалпы халық саны 471 000 адамнан асатын 10 –
ауылдық елді мекен, 4 – қалалық елді мекен.
Ақтөбе қаласындағы өткен ғасырдың 1980 жылдары салынған
қолданыстағы кәріздік тазарту құрылыстары сарқынды сулардың
шығарылуымен жұмыс істеуге шамасы жетпейді.
Облыс аумағында өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының және басқа
қызмет түрлерінің қарқынды дамуына байланысты халықты
орталықтандырылған су бұру жүйесімен қамтамасыз ету мәселесі өзекті
болып табылады.
Сумен қамтамасыз ету мен су бұруды қамтамасыз ету бойынша
негізгі шаралар мыналарды қамтиды:
1) Ағынды суларды тазарту деңгейін шекті рұқсат етілетін
концентрацияға (бұдан әрі – ШРК) жеткізе отырып, елді мекендер
топтары үшін кәріздік тазарту құрылыстарының (бұдан әрі – КТҚ)
кешендерін
салуды
қоса
агломерацияның
елді
мекендерін
орталықтандырылған су бұру жүйесі бар кәріз жүйесімен қамтамасыз ету,
сонымен бірге ауыл шаруашылығы дақылдарын суғару үшін
(санитариялық-қорғаныштық жасыл екпелерді, орманды белдеулерді,
техникалық ауыл шаруашылығы дақылдарын суару), сондай-ақ
тазартылған су сапасын балық шаруашылығы мақсатындағы су
қоймаларына
арналған
сапаға
жеткізе
отырып
(«Қазақстан
Республикасының жер үсті суларын қорғау қағидалары» 01.01.03-94
басқарушы нормативтік құжат (бұдан әрі – БНҚ) табиғи су қоймаларына
шығаруды жүзеге асыру үшін Мартөк пен Қобда ауданының
орталықтарында жаңа тазарту құрылыстарын салу. Бұл ретте, баламалы
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шешім ретінде техникалық мүмкіндіктер мен құрылыстың экономикалық
орындылығын ескере отырып жекелеген үй иелері немесе үй иелеренің
топтары үшін жергілікті тазарту құрылыстарының қондырғысын қолдану
ұсынылады;
2) тазартылған ағындар бөлігін агломерацияның өнеркәсіптік
аймақтарының қажеттіліктеріне арнап айналмалы сумен жабдықтауда
пайдалану;
3) тазалау мен залалсыздандырудың қазіргі заманғы әдістерін
пайдалана отырып амортизация мерзімі өткен су құбыры тазалау
ғимараттарын реконструкциялау және жаңғырту;
4) жер асты суларының кен орындарын қайта бағалауды орындау;
5)
кәсіпорындарда айналмалы, тұйық және бірізді сумен
жабдықтау көлемін жаңа жетістіктер мен технологиялар негізінде
ұлғайту;
6) өнеркәсіптік сумен жабдықтауды техникалық суға ауыстыру
(техникалық суды қолдану мүмкін болған кәсіпорындарда);
7) су шаруашылығы жүйелерін су өлшеудің, суды есепке алу мен
суды реттеудің жаңа құралдарымен жабдықтау;
8)
прогрессивті су үнемдеу технологияларын енгізуді
экономикалық ынталандыруды қоса су пайдаланудың тиімділігін
арттыру;
9) амортизация мерзімі өткен кәріз жүйелері мен құрылыстарын
реконструкциялау және алмастыру;
10)
тазалау мен залалсыздандырудың қазіргі заманғы әдістерін
қолдана отырып КТҚ реконструкциялау, жаңғырту, оның ішінде Ақтөбе
қаласындағы КТҚ жаңғырту және Алға, Қандыағаш, Хромтау және
Бадамша қалаларында КТҚ реконструкциялау;
11) өзен ағынын реттеу (суару, сумен жабдықтау, тасқынға қарсы
іс-шаралар және т.б.).
Газбен жабдықтау
Елді мекендерді газдандыру халықтың өмір сүруінің тұрғын үйкоммуналдық жағдайларын жақсарту процесінде өзекті мәселелердің бірі
болып табылады.
Облысты газбен жабдықтау «Бұқара – Орал» және «Жаңажол –
Ақтөбе» газ магистралдарынан жүзеге асырылады. «ҚазТрансГаз» АҚмен Меморандум шеңберінде облыста елді мекендерді газдандыру
бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Газбен жабдықтауға бірінші
кезекте аудан орталықтары, агломерация аймағына кіретін ауылдық елді
мекендер және даму әлеуеті жоғары ауылдар жатады.
Табиғи газды тұтыну көлемін ұлғайтуды қамтамасыз ету үшін
қалааралық және кентаралық газ құбырларын салу, сондай-ақ 2030 жылға
дейін ұзындығы 161 км «Бұқара – Орал» МГҚ АГБС-300 газ құбырының
жаңа желісін салу мүмкіндігі қарастырылған.
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Жалпы, агломерация саласында газбен қамтамасыз етілген
тұрғындардың үлесін жыл сайын арттыру жұмыстары жоспарланып
отыр.
Туризмді дамыту
Бүгін Ақтөбе қаласында жылына 180 мың адамға арналған аквапарк
бар ойын-сауық кешені, әлемге танымал француздық «IBIS» қонақүй
желісінің қонақ үйі салынуда.
Қарғалы су қоймасында демалыс аймағын салуды және
агломерация аумағында кемінде 10 жол бойындағы қызмет көрсету
объектісін салуды жоспарлап отыр.
Агломерация аумағында туризм индустриясын дамыту мақсатында
туризмнің келесі түрлері бойынша шаралар кешенін әзірлеу қажет.
Экологиялық және жағажай туризмі
Экологиялық туризмді дамыту мемлекеттік қорықтар аумағында:
Қарғалы
ауданындағы
«Эбита»,
Мұғалжар
ауданы
Ақтөбе
агломерациясының шекарасына дейін «Орқаш» және КөкжидеҚұмжарған, сондай-ақ, Мәртөк ауданының Шевченко ауылындағы
реликтік ормандарда, үштұғыр фермені өсетін жерлерде ұсынылады.
Табиғи қорықтардағы экологиялық туризм туризмнің басқа
түрлерімен: велосипед, жаяу жүргіншілер, ат, мәдени, танымдық,
орнитологиялық және басқа да түрлермен біріктірілуі мүмкін.
Туристік көрсету нысандары мамыр айынан маусым айларында
болуы мүмкін, ол Ақтөбе өзенінде орналасқан Ащылсай мен АқтөбеОрск тасжолынан 10 шақырым жерде орналасқан Волчий сарқырамасы.
Рекреациялық инфрақұрылымды дамыту үшін Ақтөбе қаласында
және оған іргелес жатқан орман-парктік аймақтар орналастыру керек:
Батыс-Сазды демалыс-ландшафтық аймағында;
Сазды ауылының маңындағы су қоймасы;
«GreenLand» демалыс орталығы жанында орналасқан жасыл төбе;
Демалыс жағалау саябағынан алыс емес жерде;
Оранжерей ауылының сол жағында орналасқан Жыланды табиғат
саябағы;
Ақжар ауылының маңында орналасқан Ақжар табиғат паркі;
Пригородный ауылының сол жағындағы Қарғалы орман саябағы;
«Шымкент-Самара» М32 трассасы және Қарғалы өзенінің арасында
орналасқан табиғи саябақ.
Осы аумақтардың тартымдылығын арттыру үшін, орман
саябақтарының: Жасыл Төбе, Сазды және Ақтөбе су қоймасының
жағалау аумағында
этнографиялық кешендердің (этно-ауылдар)
орналасу мәселесін қарастыру ұсынылады.
Экологиялық туризмді дамыту үшін келесі іс-шаралар ұсынылады:
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1) туризм инфрақұрылымын дамыту үшін отандық және шетелдік
инвесторларды тарту, туристік нысандарды қайта жаңарту және салу
дамыту бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу;
2) табиғи және тарихи-мәдени көрнекті, маршруттар мен
экскурсиялар бойынша арнайы мәліметтер базасын қалыптастыру;
3) туристік маршруттарға үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын және т.б.)
көрсеткіштер белгілеу;
4) Қазақстанның инвестициялық имиджін қалыптастыруды
қамтамасыз ету мемлекеттік органдар мен ұйымдардың сайттарында ішкі
және
сыртқы
нарықтарда
эко-туризм
жарнамалық-ақпараттық
қамтамасыз ету және насихаттау, үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын, т.б.).
Жағажайтуризмі түріне ұйымдастыру аясында және жергілікті
халықты қамтамасыз ету мен қонақтары қалған 31 жағажай алаңдарында
рекреациялық инфрақұрылым мәселесін зерделеу керек.
Экология
Ақтөбе
агломерациясы
Қоршаған
орта
компоненттері
индустриалды дамыған өңірі ретінде саналады.
Елек өзенінің ластануы және жер асты суларының бор және хром,
соның ішінде көптеген ұзақ мерзімді проблемаларды, өнеркәсіптік және
отын-энергетикалық кешен теріс әсерін, өнеркәсіптік және тұрмыстық
қалдықтарды жинақтау, тозу қолайсыз экологиялық ахуал.
Ақтөбе Хром зауыты Ақтөбе ферроқорытпа зауыттары агломерация
аумағындағы ең ірі кәсіпорындар болып табылады. «Қазхром ТҰК» АҚ
Дөн тау-кен өндіру комбинаты «Ақтөбе ТЭЦ» АҚ, «Ақбұлақ»АҚ
ауданында он ірі ластаушы қатарына кіретін кәсіпорындар.
Өзекті аймағына арналған қатты қалдықтарды жинақтау мәселесі
(облыс бойынша қалдықтарды 75,0%-дан астам адам агломерациясы
балл тиесілі). Қайта өңдеу ішінара облыс орталығында құрылған, алайда,
ол қалыптастыру көлемі бойынша 1,5% өңделеді. Қалдықтарды кәдеге
жарату үшін жеткілікті полигондар Ақтөбе, Алға және Хромтау
қалаларының қоспағанда, қазіргі заман талаптарына сай емес.
Қоршаған ортаның басым көпшілігін қорғау саласындағы
бағыттары мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану болып:
- өнеркәсiптiк және көлiк құралдарынан ластаушы заттарды
шығарумен атмосфералық ауаның ластануын болдырмау;
- қоршаған ортаның радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- ластануды болдырмау, су ресурстарын қорғау және ұтымды
пайдалану;
- жер ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану;
- өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару;
- биологиялық әртүрлілікті және ерекше қорғалатын табиғи
аумақтарды қорғау;
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- агломерация аймағының табиғи және экологиялық негіздерін
дамыту болып табылады.
Атмосфералық ауаны қорғаудың негізгі шаралары:
- агломерация аймағында ауаға ластаушы заттар шығаруды азайту
жөніндегі шараларды күшейту;
-ірі әуе ластаушылар үшін атмосфераға ластаушы заттардың
қалдықтарын азайту жөніндегі іс-шаралар жиынтығы - Ақтөбе
ферроқорытпа зауыты, Дон тау-кен байыту комбинаты, АҚ «ТНК»
Казхром филиалдары «Ақтөбе ТЭЦ» АҚ,«Интергаз Орталық Азия» АҚ,
УМГ «Ақтөбе» және т.б.) атмосфераға ластаушы заттардың артық
қалдықтарын болдырмау;
- Су дәріздерінің барлығын қалпына келтіру, салу жұмыстарын
жүргізу күкірт, ауылішілік дәріздерді қалпына келтіру (Ақтөбе қаласын
қоспағанда);
-Ақтөбе қаласында бұрынғы ет комибинатын 35 гектар аумағын
қалпына келтіру, түзету жобасы әзірленуде. 90 жылдың аяғы 2000
жылдың бастарында ең ірі аталған алаңға спирт қалдықтары төгілген, бұл
ауа ластануының, жағымсыз иістер шығудың бірден-бір себепкері.
- Қоршаған ортаға залалын тигізетін Ақтөбе, Алға, Хромтау
аудандарының өндірістік аймақтарына мониторинг жүргізу, және
жағдайын тексеру;
- РМК «Қазгидромет»параметрлері мен кеңістіктік желі бірлік
анықталған ластаушы заттардың мониторинг тізбесін кеңейту;
Кем дегенде 50%, компаниялар СҚА 1000 м немесе одан астам бар
үшін - компаниялар ІІ және ІІІ сынып үшін ауданы кемінде, 60% кәсіпорындардың IV, V Сынып, соның ішінде ең көп отырғызу буферлік
аймақтар (СҚА) өндірістік компаниялар, - тұрғын үй құрылысы міндетті
ұйымдастыру тобы ағаштар мен бұталаротырғызды, оның аумағының
40% кем емес;
- №4 жаңа зауыт Ақтөбе ферроқорытпа зауытының, Ақтөбе ТЭЦ
және іргелес буферлік аймақ аумағында жасыл кеңістіктер санының
ұлғаюы;
Байланысты өнеркәсіп кәсіпорындарының болмауы және Қобда
ауданында өз энергия көзіне аграрлық секторда шағын және орта
бизнесті дамыту үшін жаңартылатын энергия көздерін дамыту қарастыру
керек.
Сонымен қатар, біз 2017 жылы Астанада өткен халықаралық
ЭКСПО көрмесінде Ақтөбе қаласының кәсіпорындары мен жаңа
технологиялар мен жобаларды агломерациясы жерлерде енгізу
ұсынылымы көрсетілді.
Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану жөніндегі шаралар
мыналарды қамтиды:
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- «жоғары деңгейдегіластану»Елек өзені, Үлкен Қобда, Қара Қобда,
Қарғалы, Қосестек, Ақтасты өзендерін «нормативтік таза» деңгейіне
түсіру;
- стандартты (2020жылға дейін) үшін кәріз емдеу келтіру Ақтөбе
АҚ «Ақбұлақ» кешенді тазарту құрылыстарын кешенді қайта құру;
- Ақтөбе қаласының дамушы өңірлерінде кәріз желілерін салу, жеке
сектор, оның ішінде және өнеркәсіптік аймақ, Оңтүстік-Батыс, ГМЗ,
Заречный, Рауан, Ақжар, Жаңақоныс, Ясный-2 (су жинау алаңы жанында
орналасқан және басқа да салалары Елек және Ақтөбе су қоймасы) және
т.б
- коммуналдық жинағышқа Ақтөбе разрядтау сарқынды суларды
орнату нысандары мен қондырғыларды, жергілікті ағын суларды тазарту;
- санитарлық-экологиялық су жіберуАқтөбе қалалық су сақтау
құрылыстарында ағынды суларды сұйылту үшін су қоймасын құрылысы;
- ластануды азайту мақсатында қалалық жасыл кеңістіктер суару
және тазартылған ағынды суды қайта пайдалану мүмкіндігін қарау. АО
«Ақбұлақ» тазартылған сарқынды суларын қалалық сарқынды судан
шығарып тастау.
- ыстық дақтар р жою. өнеркәсіптік қалдықтарды, қалдық сақтау
тоған рекультивациялау және бұрынғы химиялық зауыттың Алға
индустриялық сайттың кәдеге жарату 500 га ауданда Елек бор;
- инженерлік 12 км2 алаңда (алты валентті хром бар Елек өзенінің
ластануы тазалау жер асты суларының ластанған учаскелерін алты
валентті хром мониторинг жерасты суларын тазалау үшін жұмыс істейді;
- базалық көрсеткіштерін алу және дәлірек тарихи ластану сайттар
бор әсерін анықтау мақсатында Іле өзенінің жер үсті суларының
сынамаларын іріктеу үшін «Қазгидромет» РМК калибрлеу қосымша
құру;
- тазалау және абаттандыру жағажай және Іле өзенінің түйіскен
жеріне арна Сазды өзені;
- тиісті белгілерін орнатумен зерттеу ауданы өзендер мен су
қоймаларының су қорғау аймақтары мен белдеулерін жобалау бойынша
жұмыстар жалғастыру;
- су қорғау аймақтары мен (техникалық қызмет көрсету,
автотұрақтар, автокөлік жуу, т.б. қоса алғанда) өзендер жағалау
белдеулерін аясында түрлі нысандар салу тыйым қатаң бақылау;
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару қызметі мыналарды
қамтиды:
- бұрынғы химиялық зауыттың Алға қаласында маңында
орналасқан (400 га) өндірістік алаңында орналасқан шамамен 1 млн тонна
көлемінде жинақталған тарихи қалдықтарды жою.
- Ақтөбе өнеркәсіптік аймағында орналасқан арақ қойма
қалдықтарын жою;
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- 1987 жылдан бері Ақтөбе қаласының солтүстік-батыс шетінде
өнеркәсіптік аймақта орналасқан полигон аймағы - 20 гектар, көлемі 3
млн. тоннадан астам қоқыс шығарылған Ақтөбе қаласындағы қатты
тұрмыстық және басқа да қалдықтарға ескі қалалық полигонды жою және
рекультивациялау;
- Ақтөбе қаласында қалдықтарды өңдеу зауытының құрылысы;
Агломерация аймағының табиғи және экологиялық негіздерін
дамыту, табиғи экожүйелерді және биоалуантүрлілікті сақтау үшін
Хромтау аймағында Айдарлыаша учаскесінде 2020 жылға дейін, 2030
жылға дейін Қарғалы ауданындағы Қарғалы ауданының 25 мың гектарға
арналған мемлекеттік аймақтық табиғи паркі, сондай-ақ 11 жергілікті
маңызы бар табиғат ескерткіштері.Сонымен қатар, жұмыс орман
шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық
базасын нығайту үшін қажет;
Агломерация аумағында жасыл кеңістікті қорғау үшін 2020 жылға
қарай Ақтөбе қаласы мен облыстарының жасыл аймақтарын 4385 га
дейін арттыру, 2030 жылға қарай 17100 га аумағын ұлғайту жұмыстарын
жүргізу қажет.
Қабылданған шаралар Ақтөбе агломерациясының экологиялық
ахуалын, оның ішінде қарқынды және белсенді агломерация аймағын,
агломерацияны тарту орталықтарын, әлсіз агломерация процестерінің
аймақтарын тұрақтандыруға және жақсартуға мүмкіндік береді.
Стратегиялық бағыт 5: Көлік және логистика орталығы
Ақтөбенің агломерациясы көлік-логистикалық хабты дамыту үшін
негіз болып табылатын тиімді географиялық орналасуы болып табылады.
«Қостанай-Мақат», «Ақтөбе-Орск» учаскелерінде Астраханға
қолжетімділікпен «Астана-Ақтөбе-Мақат-Бейнеу-Ақтау» бағытымен
«Орталық-Батыс»
магистральдарын
қайта
құру
сияқты
ірі
инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру, автокөлік «Ақтөбе
қаласының үлкен Оңтүстік айналма жолы», теміржол вокзалының жаңа
автовокзалы агломерацияның көліктік шеңберін одан әрі дамыту үшін
негіз болады.
Бұл жыл сайынғы өсімі қамту салу, реконструкциялау, және
автомобиль жолдары жөндеу орта агломерациясы аймағына, жолдар
қалпына келтіру, жаңа әдістерін қолдануды қамтамасыз ету жоспарланып
отыр.
Қазақстан және халықаралық әуе компанияларымен әуе тасымалы
саласында Ақтөбеден алыс және жақын шет елдерге жаңа рейстер ашу
мәселесі қарастырылады.
Агломерация аймағында жолдарды салу, қайта жаңарту, жолдарды
күрделі және орташа жөндеуді жыл сайын ұлғайтуды қамтамасыз ету,
автомобиль жолдарын қалпына келтірудің жаңа әдістерін қолдану
жоспарланып отыр.
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Транзит қозғалысының (жүк, жолаушылар тасымалы) және
агломерация аймағының көліктік байланысының көлемін жыл сайын
ұлғайтуды қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалады. Осылайша, жүк
және азық-түлік қорларын сақтауға арналған көліктік-логистикалық
орталықтарды салу жоспарланып отыр, оның ішінде 59 мың м2 ауданы
және жылына 984 мың тонна айналымы бар.
Ақтөбе қаласында автобус паркін 100% жаңарту жоспарлануда, бұл
қоғамдық көліктің сапасын және оның тартымдылығын арттырады.
Таксиалдар жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірыңғай
стильге жеткізіледі.
Қазіргі заманғы жаяу жүргіншілер ортасын дамыту үшін Ақтөбеде
велосипед жолдары құрылады, тек 2018 жылы кем дегенде 3 жаяу
жүргіншілер өткелінің құрылысы күтіледі.
Стратегиялық бағыт 6: Ақтөбе облысындағыSmart city
Smart City технологиялары бойынша Ақтөбе агломерациясын
кешенді дамытуды қамтамасыз ету маңызды бағыттардың бірі болады.
Ақылды қаланы дамытудың негізгі бағыттары білім беру, денсаулық
сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, қауіпсіздік, көлік және т.б.
болады.
«Қауіпсіз мектеп» басқару жүйесін басқару, білім беруді цифрлау
(Wi-Fi орнату, дерекқорда бекітілген турникеттер және ата-аналарға
SMS-ескертулер және т.б.), студенттердің жазбаларын енгізу және білім
беру жүйесін енгізу үшін ақпараттық-білім беру жүйесін енгізуге үлкен
мән берілетін, деректер базасын электрондық форматта болатын болады.
Денсаулық сақтау саласында қала тұрғындарының бірыңғай
медициналық картасы құрылады, дәрігерге кезек электронды жүйе
арқылы енгізілетін болады.
Ақтөбе қаласындағы қылмыстарды азайту және қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үй аулаларында және
автомобиль жолдарында бейнебақылау камералары орнатылады.
Көшелерді жарықтандыру жүйесі де ауыстырылып, орнатылады.
Ақтөбе қаласындағы қоғамдық көліктің қозғалысын қадағалау үшін
ақылды аялдамаларды орнату, ашықтықты қамтамасыз ету және
жайлылықты арттыру мақсатында Ақтөбе қаласының қоғамдық
көліктерінде жолаушылардың электронды сатылымын енгізу маңызды.
Бұдан басқа, теміржол вокзалының, әуежайдың аумағында кіру және
шығуды бақылаумен автоматтандырылған автотұрақ енгізіледі.
Стратегиялық бағыт 7: Медицина кластері
Денсаулық сақтау секторын дамытудың векторларының бірі - батыс
Қазақстан, Қызылорда облысы, сондай-ақ Ресейдің шекаралас өңірлері
тұрғындарына қызмет көрсететін медициналық кластерді дамыту.
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Агломерация аймағында медициналық кластерді әрі қарай дамыту
ядролық медицина орталығын, кешенді диагностика орталығын («Check
up» орталығы), консультативтік-диагностикалық бөлімшесі бар облыстық
перинаталды орталықты, стационарлық мекеме құру арқылы облыстық
туберкулезге қарсы диспансерді, балалар онкомология бөлімін салу
арқылы жүзеге асырылатын болады.
3 жыл ішінде агломерация аймағының елді мекендері 100%
медициналық амбулаториялар, медициналық орталықтармен қамтамасыз
етіледі.
Бұдан басқа, («Aktobe Medical Center») медициналық орталығының
материалдық-техникалық базасы жаңартылатын болады. Газтурбиналық
электр станциясының құрылысы, инсульт орталығының ашылуы,
кардиохирургия бөлімшесі, ангиографпен реанимация бөлімшесі,
медициналық симуляция оқу орталығы және т.б.
Сондай-ақ, агломерация аумағында күрделі жөндеуді, ағымдағы
жөндеуді және қажетті медициналық техниканы сатып алу бойынша
медициналық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту
бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.
Медициналық қызметтердің сапасын арттыру мақсатында шетелдік
мамандар мастер-класс өткізуге, медицина қызметкерлерінің біліктілігін
арттыруға және оқытуға, оның ішінде шетел дәрігерлерін даярлау және
қайта даярлау арқылы жұмысқа қабылданылатын болады.
Сондай-ақ, әлемдік деңгейдегі клиникалармен (Оңтүстік Корея,
Түркия, Израиль және т.б.) әріптестік туралы келісімдер жасалып,
күшейтілетін болады.
Медициналық қызметтер сапасы ГОСТ ISO 9001-2011 стандартына
(MSISO 9001: 2011) сәйкестігі үшін медициналық ұйымдардың сапа
менеджменті жүйесін енгізу және сертификаттау, сондай-ақ каскадты
оқытудағы сапаны басқару бойынша қызметкерлерді тарту арқылы
көбейтіледі.
Бірлескен Комиссия Халықаралық (JSI) халықаралық сапа
стандарты енгізілетін болады.
Сондай-ақ, тамыр зақымдануы, қан айналымы жүйесі, тірек-қимыл
аппаратының патологиясы, трансплантациялау (бауыр, бүйрек) және
басқа да ауруларды диагностикалау мен емдеуде инновациялық
технологияларды әзірлеу және енгізу қарастырылған.
Стратегиялық бағыт 8: Ақтөбе агломерациясының оқу
орталығы
Ақтөбе агломерациясы аумағында халықаралық білім беру
орталығын құру білім беру секторын дамытудың негізгі бағыттарының
бірі болып табылады.
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2020 жылға қарай агломерация аймағында балаларды 3-тен 6 жасқа
дейін 100% қамтуға мүмкіндік беретін кемінде 100 мектепке дейінгі
мекеме ашылады.
Мектеп құрылысы агломерация аймағында төтенше жағдайлар мен
үш ауысымды мектептерді толығымен жоюға мүмкіндік береді.
Жекеменшік мектептер құрылысы үшін инвесторлар тартылып,
студенттердің оқу орындарының тапшылығын азайту үшін мемлекеттік
білім беру тапсырыстарын орналастырады.
Сонымен бірге, білім беру сапасын жақсарту бойынша кешенді
шаралар қабылданатын болады, қалалық және ауылдық мектептер
арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты төмендету бойынша
шаралар қабылданды. педагогикалық кадрларды даярлау және
персоналдың ағымдағы жетіспеушілігін төмендету.
Жалпы білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық
жабдықталуын жыл сайын жүйелі түрде арттыру (күрделі жөндеу,
техникалық қызмет көрсету, жабдықтарды сатып алу және т.б.)
қамтамасыз етілетін болады.
Білім беру секторының нысандары 100% цифрланады, оның ішінде
ақпараттық жүйені пайдалану, компьютерлермен жабдықтау және т.б.
Сондай-ақ, балаларға арналған технопарктер мен барлық қажетті
инфрақұрылымы бар бизнес-инкубаторлар құрылады.
Балалардың қалғандары үшін кемінде 4 жылдық оқу-жаттығу
лагерлері ашылады, «Асем» халықаралық деңгейінде.
Орта мектептерде, Ақтөбе агломерациясын ТжКБ және жоғары оқу
орындары үш тілді принципін біртіндеп енгізуді қамтамасыз етеді.
Жоба аясында «барлық Тегін кәсіптік білім беру» жыл сайын оқыту
қамту, сондай-ақ оқыту, нарықтық қажеттіліктеріне сәйкес оқыту, дуалды
жүйесін дамыту жалғасты жұмысын кәсіпорындармен қарым-қатынас
арттыру ұлғайтылады.
Сонымен қатар, ЖОО мен колледж студенттерінің тұрғын үймен
қамтамасыз етілуінің 100% мәселесін шешу үшін жатақхана салу
жоспарлануда.
«Бақытты бала» жобасын толық көлемде іске асыруды қамтамасыз
ету үшін «Нектар» мамандандырылған балалар үйінің құрылысы мен
жұмыс істеуі, церебральды сал ауруымен ауыратын балаларға арналған
балаларды сауықтыру орталығы және аутизм балаларына арналған
орталық құру жоспарлануда.
Бұл ұзақ мерзімді жоспардың жүзеге асырылуы нәтижесінде
тікелей инвестицияларды және индустриялық-инновациялық дамуды,
көліктік, коммуникациялық, сауда-логистикалық, инжинирингтік,
коммуналдық және әлеуметтік инфрақұрылымды бірыңғай кешені,
қолдау (қала құрылысы, көлік және экологиялық-табиғи) агломерация,
қауіпсіздік жүйелерінің негізі және тұтастай Ақтөбе агломерациясын
басқару.
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4-тарау. Ұзақ мерзімді жоспардың орындалу кезеңдері
Ұзақ мерзімді жоспардың орындалуы екі кезеңде жүзеге
асырылады.
Бірінші кезең - 2018-2024 жылдар.
Екінші кезең - 2025-2030 жылдар.
Бірінші кезеңде қала құрылысының басымдықты міндеттері немесе
ең өткір проблемалары шешілетін болады. Агломерация аумағында
орналасқан елді мекендердің өздігінен және жүйесіз кеңейуін болдырмау
бойынша шаралар қабылданатын болады. Экономиканың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру және жоғары білікті еңбекпен тұрақты жұмыспен
қамтамасыз ету, инфрақұрылымға шамадан тыс қысымның алдын алу,
ішкі көші-қонды (күндізгі, апталығы, апта) реттеу және басқа да шаралар
қабылданатын болады.
Екінші кезеңде агломерациялардағы халықтың өмір сүру
жағдайларын дамыған елдердің ірі қалаларының деңгейіне жеткізу
бойынша
шаралар
қабылданатын
болады.
Шикізат,
қаржы,
технологиялық және мәдени алмасулар жүйесінде маңызды түйін ретінде
агломерацияны және аймақты әлемдік нарыққа шығару бойынша
шаралар қабылданатын болады.
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Ақтөбе агломерациясын құрудың
2030 жылға дейінгі
ұзақ мерзімді жоспарына
қосымша
Ақтөбе агломерациясын құрудың 2030 жылға дейінгі
ұзақ мерзімді жоспарын жүзеге асыру бойынша 2018-2024 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары
№
р/б

1

2
3

Орындауға
Болжалды
Аяқтау
жауаптылар
Орындалу
Іс- шаралар
шығындар
нысаны
(жүзеге
мерзімі
(млн.теңге)
асырылуына)
Стратегиялық бағыт 1. Индустриялық-инновациялық орталық
Агломерация аймағында жыл сайын
ИИДБ,
кемінде 7 өнеркәсіптік
«Қазақинвест» ҰК»
инвестициялық жобаларды жүзеге
Облыс әкімі
АҚ, «Ақтөбе» ӘКК»
Тоқсан сайын,
асыруды қамтамасыз ету
аппаратына
ҰК» АҚ
Жеке
2018 – 2024
ақпарат
Ақтөбе қ. және
инвестициялар
жылдар
ұсыну
агломерация
аймағының
әкімдіктері
Төртінші өнеркәсіптік революция
ИИДБ,
Облыс әкімі
шеңберінде агломерация
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
аппаратына
Жеке
аймағының кемінде 20
агломерация
2018 – 2019
ақпарат
инвестициялар
кәсіпорындарына жаңғырту
аймағының
жылдар
ұсыну
жүргізуді қамтамасыз ету
әкімдіктері
«ЭКСПО-2017»
халықаралық Облыс әкімі
ИИДБ,
Тоқсан сайын,
Жеке
көрмесінде ұсынылған кемінде 18
аппаратына
СБжТБ,
2018 – 2024
инвестициялар
үздік әлемдік технологияларды
ақпарат
ЭжТКШБ,
жылдар
трансферттеу және жүзеге асыру
ұсыну
АШБ,

Қаржыландыру
көздері

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
Жеке
инвестициялар
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мәселесін пысықтау

4

5

Агломерация
аймағында
жаңартылатын энергия көздері
саласында кемінде 3 инновациялық
жобаны іске асыруды қамтамасыз
ету

Агломерация
аймағында
қолданыстағы кен орындарының
әлеуетін барынша пайдалануды
қамтамасыз ету:
- Мәртөк ауданында: титанцирконий рудаларын кен байыту
комбинатын салу және қоңыр
көмірдің барланған қорларын игеру;
- Хромтау ауданында: кобальт,
никель кен орындарын игеру және
никель-кобальт,
хромит,
мысмырыш кендерін терең өңдеу;
- Алға ауданында: кеннен басқа кен
орындарын
игеру
(кірпіш
шикізатының 2 резервтік кен орны,
құмның 3 кен орны, керамзиттің,

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
ЭжТКШБ,
АШБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
«Батысқазжерқойнау
ы» ӨД (келісім
б/ша), Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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6

7

8

аглопориттің 2 кен орны);
- Қарғалы ауданында: келешекте
кен байыту фабрикасын салумен
темір, никель-кобальт кендері және
қоңыр көмір өндіру (кобальт және
никельдің 9 резервтік кен орны
базасында) және цемент шикізаты
кен орнының базасында Цемент
зауытын салу.
- Мұғалжар ауданында: Ақтөбе
фосфоритті бассейнінің негізінде
барланған
1,5
млрд.
тонна
қорларымен
минералды
тыңайтқыштарды
шығаруға
арналған өндірістерді құру
Ақтөбе қаласының индустриалды
аймағын инвестициялық жобаларды
сапалы іріктеуді ескере отырып,
100% толтырылуын қамтамасыз ету
Агломерация
аймағында
орналасқан кәсіпорындардың 100%
қуаттылыққа шығуын қамтамасыз
ету
және
жаңа
нарықтарға
шығуына, кәсіпорындар шығаратын
өнімдердің
жеткізілім
географиясын кеңейтуге ықпал ету
Агломерация аймағында тоқтап
тұрған кәсіпорындарды барынша
сауықтыру
және
жандандыру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат

ИИДБ,
«Ақтөбе» ӘКК» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. әкімдігі
ИИДБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
«Ақтөбе» ӘКК» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
КБ, «Қазақинвест»
ҰК» АҚ,

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар
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бойынша шаралар
қамтамасыз ету

9

10

11

ұсыну

«Ақтөбе» ӘКК» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ИИДБ,
СБжТБ,
«Казахинвест» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

қабылдауды

Фармацевтика
өнеркәсібі
саласында, мұнай өңдеу, мұнай
химиясы (дизель отынын, мұнай
қалдықтарынан
және
сұйық
отыннан мазут өндіру, мұнай
өнімдерін өнеркәсіптік майларға
қайта өңдеу және т.б.) саласында
инвестициялық жобаларды іске
асыру үшін инвесторларды тарту
мәселесін зерттеу
Индустрияландырудың
үшінші
бесжылдығы шеңберінде цифрлік
технологияларды қолданумен жаңа
инвестициялық жобаларды іздеуді
және жүзеге асыруды қамтамасыз
ету

Ғылыми-өндірістік құрылымдарды
құру және технологияларды одан
әрі
коммерцияландыруды
қамтамасыз ету үшін ғылыми
ұйымдар
мен
кәсіпорындарды

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ИИДБ,
СБжТБ,
ЭжТКШБ,
АШБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
ББ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар
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12

13

14

15

инновациялық
қызметке
тарту
мәселесін пысықтау
Ғылыми-зерттеу,
ғылымитехникалық
және
тәжірибелікконструкторлық
жұмыстарды
қаржыландыру үшін жер қойнауын
пайдаланушылардың
қаражатын
мақсатты бағыттауды қамтамасыз
ету мәселесін әзірлеу
Агломерация
аймағында
инновациялық-белсенді
кәсіпорындар үлесінің жыл сайын
кемінде 0,5% өсімін қамтамасыз ету
Агломерация аймағындағы жүйе
құраушы кәсіпорындармен серіктес
бағдарламалар шеңберінде олардың
айналасында шағын компаниялар
құру үшін жекелеген жұмыс
жүргізу

Хромтау моноқаласы, Қандыағаш,
Алға
қалаларының
әлеуетін
«зәкірліқ» жобаларын іске асыру
арқылы арттыру, соның ішінде
өңдеу өнеркәсібі саласында

әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ИИДБ,
«Батысқазжерқойнау
ы» ӨД (келісім
б/ша), Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ, КБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
«Ақтөбе» ӘКК» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ИИДБ,
КБ, «Қазақинвест»
ҰҚ» АҚ,
Хромтау, Мұғалжар,
Алға аудандарының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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1

Агломерация аймағындағы
тұрғындарын шағын несиелермен
қамтуды жыл сайын кемінде 15%
-ке арттыруды қамтамасыз ету

2

Агломерация аймағында «Бизнестің
жол картасы 2020» бағдарламасы
шеңберінде
инженерліккоммуникациялық
инфрақұрылымды тарту бойынша
жобаларды қамтуды жыл сайын
кемінде 10%-ке арттыруды және
гранттық
қаржыландырудың
бөлінуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт 2. Кедергісіз бизнес
АШБ, КБ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша),
«АШҚҚҚ» АҚ АФ
(келісім б/ша.),
«Ақтөбе ауыл
Облыс әкімі
микрокредит» МҚҰ
Тоқсан сайын,
аппаратына
(келісім б/ша.),
2018 – 2024
ақпарат
«Даму» КДҚ» АҚ
жылдар
ұсыну
(келісім б/ша.),
«АКК» АФ АҚ
(келісім б/ша.),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

КБ, АШБ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша.),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет
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3

4

5

6

7

Бизнес жобаларды халықаралық
қаржы институттары ұсынатын
қолдау
шараларымен
(қаржыландыру,
субсидия,
гранттар және т.б.) қамтуды жыл
сайын арттыру қамтамасыз ету
Кәсіпкерлік негіздеріне оқытумен
қамтуды жыл сайын арттыруды
қамтамасыз ету, соның ішінде
«Бастау Бизнес» жобасы аясында
кемінде 15%-ке арттыру

Агломерация аймағында шағын
және орта бизнес субъектілерінің
санын жыл сайын кемінде 1 мыңға
дейін арттыруды қамтамасыз ету

Қолданыстағы
бағдарламалар
шеңберінде кеңес беру, қаржылық
қолдау
көрсету
арқылы
кәсіпкерліктің әртүрлі секторларын
(мейрамхана бизнесі, қызметтер,
өндіріс және т.б.) франчайзингпен
қамтуды дамыту және жыл сайын
кемінде 10%-ке арттыру
Агломерация аймағында бизнес
субъектілерін ашу үшін еліміздің

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

КБ, АШБ, СБжТБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

КБ, АШБ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша),
қаржы ұйымдары
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына

КБ, АШБ, СБжТБ,
ИИДБ, «Атамекен»

Тоқсан сайын,
2018 – 2024

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

КБ, «Атамекен»ӨКП
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
КБ,
«Атамекен»ӨКП
(келісім б/ша),
қаржы ұйымдары
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
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басқа өңірлерінен және шектес
аумақтардан кәсіпкерлерді тартуды
жыл сайын өсіруді қамтамасыз ету

8

9

10

БАҚ
арқылы
кең
ауқымды
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын
жүргізуді
және
облыс
тұрғындарымен
кәсіпкерлікті
қолдау
тетіктері
бойынша
кездесулерді
ұйымдастыруды
қамтамасыз ету

Үздік
стандарттарды
және
тәжірибені ескере отырып, бизнесті
жүргізуге жұмсалатын шығындарды
азайту
мәселесін
қарастыруды
қамтамасыз
ету
(бизнес
қауымдастықпен бірге)

Ақтөбе
қаласында,
сондай-ақ
агломерация
аймағындағы
аудандардар
орталықтарында
бизнес-инкубаторларды
құру
мәселесін қарастыру

ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ӨКП
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
КБ, АШБ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша.),
қаржы ұйымдары
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
КБ, бақылаушы
мемлекеттік
органдар, МКД
(келісім б/ша.),
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша.),
ТМРБжТҚҚКД
(келісім б/ша.),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
КБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Көзделген
қаржы шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар
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11

Ақтөбе қаласында «А» санатындағы
жаңа сауда-ойын-сауық орталығын
салу мәселесін пысықтау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

12

Агломерация аймағында көлемі
3000 мың ш.м. кем емес жыл сайын
кемінде
2
сауда
объектісін
пайдалануға беруді қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

13

Қазақстан
Республикасының
«Сауда қызметін реттеу туралы»
Заңына
және
халықаралық
талаптарға
сәйкес,
стихиялық
сауданы
жою,
сондай-ақ
қолданыстағы сауда объектілерін
жаңғырту жөніндегі шараларды
қабылдау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

14

1

2

«Ақтөбе - бизнесті дамытудың
кедергісіз қаласы» жобасын жүзеге
асыру

Агломерация аймағында негізгі
азық-түлік өнімдерін өндірудің (ет,
құс еті, сүт және ашытылған сүт
өнімдері, көкөністер), малдың
(МІҚ, МҰҚ) тоқсан сайынғы және
жыл сайынғы өсуін қамтамасыз ету
Агломерация
аймағында
ауыл
шаруашылығы
саласында жыл

КБ, «Қазақинвест»
ҰК» АҚ,
Ақтөбе қаласы
әкімдігі
КБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
КБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

КБ,
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
агломерация
2018 – 2024
аймағының
жылдар
әкімдіктері
Стратегиялық бағыт 3. Азық-түлік қауіпсіздігі
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі
аппаратына

АШБ,
«Қазақинвест» ҰК»

Тоқсан сайын,
2018 – 2024

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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сайын кемінде 25 инвестициялық
жобаны, соның ішінде ауыл
шаруашылығы дақылдарын және
мал шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу бойынша
(тауарлы-сүт
фермалары, жылыжайлар, құс
фабрикалары, көкөніс қоймалары,
бордақылау алаңдары және т.б.)
іске асыруды қамтамасыз ету

3

4

5
6

Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарының
60,
61тармақтарының шеңберінде сүт, сүт
өнімдерін өндіру мен етті өңдеу
бойынша кемінде 3 стратегиялық
инвесторды тарту
«Актеп»
ЖШС
негізінде
ет
кластерін одан әрі дамытуды,
сондай-ақ агломерация аймағының
аудандарында кемінде бір якорлық
жобаны ашу және жұмыс істеуін
қамтамасыз ету
Өңдеуші кәсіпорындарының ет
және сүтті қайта өңдеу бойынша
қуаттылығын жыл сайын 15% -ке
арттыруды қамтамасыз ету
Мал шаруашылығы және өсімдік
шаруашылығы
салаларында

ақпарат
ұсыну

АҚ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

жылдар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

АШБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
«Атамекен»ӨКП
(келісім б/ша.),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Тоқсан сайын,
2018 – 2024

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына

АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ,
Ақтөбе қ. және
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«Актеп» ЖШС және «Айс» ЖШС
негізінде аграрлық секторға сандық
технологияларды кеңінен енгізуді
қамтамасыз ету (мысалы, «ақылды
суару»,
минералды
тыңайтқыштарды
енгізудің
интеллектуалдық
жүйелері,
зиянкестер және арамшөптермен
күрес және т.б.)

7

8

9
10

Агломерация
аймағында
ауыл
шаруашылығының дәстүрлі емес
салаларында жыл сайын кемінде 20
нысанды ашуды қамтамасыз ету
Агломерация
аймағында 100%
суармалы жерлерді қалпына келтіру
және пайдалану (2017 жылы 20
мың гектардан 2020 жылы 25 мың
гектарға дейін) бойынша шаралар
қабылдау
Агломерация
аймағында
егіс
алқаптарын жыл сайын кемінде
7%-ке ұлғайту бойынша шаралар
қабылдау
Ауылшаруашылығы мақсатындағы
жерлер
топырағының
ерекшеліктерін ескере отырып,
ауыл шаруашылығы дақылдарын

ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

агломерация
аймағының
әкімдіктері

АШБ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ, «ҚазСуШар»
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының

жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Қарыздар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді
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11

егуді әртараптандыру бойынша
тұрақты жұмыс жүргізу
Жоғары сапалы шикізатты өндіру,
дайындау, сақтау және тасымалдау,
оны кооперативтермен өңдеуді жыл
сайын кемінде 10%-ке өсуін
қамтамасыз ету

әкімдіктері
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

12

Индустриялық-аграрлық аймақты
қажетті инфрақұрылым тартып,
құру бойынша және әлеуетті
инвесторларды
алдын-ала
іздестіруді қамтамасыз ету арқылы
жобаны іске асыру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

13

Цифрлық технологияларды қолдана
отырып, «Фермерлерге қызмет
көрсету
орталығы»
пилоттық
жобасын іске асыру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

«Болашақ
ауылы»
пилоттық
жобасын жүзеге асыру бойышна
мәселені пысықтау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Қазақ
ұлттық
аграрлық
университетімен, Қазақ егіншілік
және
өсімдік
шаруашылығы
ғылыми-зерттеу
институтымен,
шетелдік жоғары оқу орындарымен

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

14

15

АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
«Атамекен» ӨКП
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
АШБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі
АШБ, ҚСжҚҚБ,
салалық
басқармалар,
Ақтөбе қ. және Алға
ауданының
әкімдіктері
АШБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 жылдың 3
тоқсаны

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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және ҒЗИ-мен ауыл шаруашылығы
саласындағы жаңа ашылулар мен
жетістіктерді
енгізу
жөніндегі
тығыз ынтымақтастық орнатуды
қамтамасыз ету
Мақсатты индикатор - жыл сайын
кемінде 7 жобаға арттыру
Стратегиялық бағыт 4. Өмір сапасын жақсарту
1

2

3

4

Агломерация аумағында тұрғын
үйді іске қосу көлемін жыл сайын
кемінде 10% деңгейге арттыруды
қамтамасыз ету (2018 - 797 мың
ш.м)
Ақтөбе қаласының бекітілген Бас
жоспарына сәйкес салынып жатқан
тұрғын үй массивтерін ескере
отырып, Ақтөбе қаласының 63
тыңғылықты жоспарын әзірлеу
Пайдалы қазбалардың қолда бар
әлеуетін ескере отырып, құрылыс
кластерін одан әрі дамытуды,
құрылыс материалдарын өндіру
және тұтыну теңгерімін талдауды
қамтамасыз ету
Тұрғызылатын
нысандардың
сапасын арттыру және нарықтық
бәсекелестікті
дамыту
үшін
агломерация
аймағына
өазақстандық және халықаралық
құрылыс компанияларын тарту

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ,ИИДБ,
ТРжТПРБ,
«Қазақинвест» АҚ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар
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5

6

7

8
9

бойынша жүмыс жүргізу («БазисА» ЖШС, «BI-Group» ЖШС және
т.б.)
Тұрғызылатын нысандардың сапасы
мен
архитектуралық
бейнесін
жақсарту
үшін
тұрғын
үй
құрылысына заманауи құрылыс
материалдарын
пайдалануды
қамтамасыз ету
Салынып
жатқан
және
пайдаланудағы
үйлерді
интеллектуалдық
басқару
жүйелерімен жабдықтау деңгейін
арттыру
Құрылыс
компанияларымен
құрылыстың
жаңа
әдістерін,
заманауи материалдарды енгізуді,
ғимараттарды жобалау мен жаңа
тәсілдерін
қолданып,
ғимараттардың
экологиялық
тиімділігін арттыруды және қала
құрылысын
жоспарлауды
қамтамасыз
ету
бойынша
ынтымақтастық туралы мәселені
пысықтау
Халықаралық тәжірибені ескере
отырып, Ақтөбе қаласының
бірыңғай архитектуралық
тұжырымдамасын әзірлеу және
енгізу
Үздік халықаралық тәжірибені

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Көзделген

Республикалық

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі

ҚСжҚҚБ, МСҚББ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ҚСжҚҚБ,МСҚББ,

2018 жылдың 1
шілдесі
Тоқсан сайын,
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ескере
отырып,
агломерация
аймағында көне тұрғын үйлердің
орнына заманауи тұрғын үй салу
мәселесін
қарастыру
және
ұйымдастыру

аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

2018 – 2024
жылдар

қаражат
шегінде

бюджет,
Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

10

Жыл сайын агломерация аймағында
жеке тұрғын үй құрылысы үшін
кемінде 12 мың жер учаскесін
беруді қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

АШБ, МСҚББ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

11

Мемлекеттік-жеке
әріптестік
аясында тұрғын үй-коммуналдық
инфрақұрылымды
жаңғыртуды
қамтамасыз
ету
(тазартқыш
ғимараттарды реконструкциялау
және салу, сумен жабдықтау
жүйелерін салу және пайдалануға
беру)

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

12

Агломерация аймағында жасыл
кеңістікті жыл сайын кемінде 20%ке өсіруді қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ТРжТПРБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі

Ақтөбе қ. және

Тоқсан сайын,

Көзделген

Жергілікті

13

14

Халықаралық тәжірибені ескере
отырып, агломерация аймағының
аудандарын көркейтуді
жобалау
кезінде
(көгалдандыру,
жаяу
жүргіншілер жолдары, шағын
архитектуралық нысандар және
т.б.)
заманауи
шешімдерді
қолдануды қамтамасыз ету
Қолайлы демалыс ортасын құру

38

мақсатында агломерация аумағында
кемінде
40 саябақ
салуды қамтамасыз ету

аппаратына
агломерация
2018 – 2020
ақпарат
аймағының
жылдар
ұсыну
әкімдіктері
Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
аппаратына
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
2018 – 2019
ақпарат
әкімдігі
жылдар
ұсыну
Жаңа әлеуметтік инфрақұрылым
Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
аппаратына
ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
2018 жылдың 3
ақпарат
Ақтөбе қ. әкімдігі
тоқсаны
ұсыну
Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
аппаратына
ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
2018 – 2019
ақпарат
Ақтөбе қ. әкімдігі
жылдар
ұсыну
Облыс әкімі
ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Тоқсан сайын,
аппаратына
ЭжБЖБ, Ақтөбе қ.
2018 жылдың 3
ақпарат
әкімдігі
тоқсаны
ұсыну
ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Облыс әкімі
ЭжБЖБ, Ақтөбе қ.
Тоқсан сайын,
аппаратына
және агломерация
2018 – 2020
ақпарат
аймағының
жылдар
ұсыну
әкімдіктері

қаражат
шегінде

бюджет, Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

МЖӘ

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

МЖӘ

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

15

«Батыс-2»
ықшам
ауданында
бюджеттен тыс инвестициялар
есебінен этноауыл салу

1

Мемлекеттік-жеке
әріптестік
шеңберінде Ақтөбе қаласында 2500
орынға арналған Мұз сарайын салу

2

Бизнестің
әлеуметтік
жауапкершілігі аясында Жеңіл
атлетикалық манежін салу

3

Мемлекеттік-жеке
әріптестік
шеңберінде
Ақтөбе
қаласында
«ACE Tennis Center» теннис
орталығын салу

4

Агломерация
аймағында
орналасқан аудандар орталықтарын
дене
шынықтыру-сауы0тыру
кешендерімен қамтамасыз ету

5

Ақтөбе қаласындағы облыстық
тарихи-өлкетану
мұражайы
ғимаратының құрылысы

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

МАжҚБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 ж. 2 тоқсаны

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

6

Мәдениет

Облыс әкімі

МАжҚБ, Ақтөбе қ.

Тоқсан сайын,

Көзделген

Жергілікті

үйлерінің

құрылысы

39

және агломерация аймағындағы
мәдениет нысандарын күрделі және
ағымдағы жөндеуден өткізу
7

Ақтөбе қаласындағы Неке
сарайының құрылысы

8

«Аналарға
құрылысы

9

тағзым»

музей-үйінің

Ақтөбе қаласындағы Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Н.Ә.Назарбаев
атындағы саябақты кеңейту

10

Иппотерапия әдісімен физикалық
мүмкіндігі шектеулі балаларды
оңалту және емдеуге арналған ат
қорасы бар жабық манеж құрылысы

11

Ақтөбе қаласының Оңтүстік-Батыс
ауданында ангарлық типтегі футбол
алаңын салу мәселесін қарастыру

12

Ақтөбе қаласында Бокс орталығын
(ДШСК) салу мәселесін пысықтау

аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

және агломерация
аймағының
әкімдіктері

2018 – 2024
жылдар

қаражат
шегінде

бюджет, Жеке
инвестициялар

МАжҚБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 ж. 2 тоқсаны

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

МАжҚБ, ІСБ,
ҚСжҚҚБ, ББ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 ж. 2-3
тоқсандары

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

ҚСжҚҚБ, ДШжСБ,
ДСБ, ББ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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13

14

15

1

2

3

Ақтөбе қаласында Шаңғы базасын
салу мәселесін қарастыру
Ақтөбе қаласында көркем және
спорттық гимнастика бойынша
балалар-жасөспірімдер
мектебін
салуды қаржыландыру мәселесін
қарастыру
Ақтөбе
қаласында
жеңіл
атлетикалық
манежін
салу
мәселесін қарастыру (Маресьев к.
бойында)
Агломерация аймағындағы газбен
қамтылған халықты жыл сайын
0,2%-ке арттыруды қамтамасыз ету
(2018 жылғы 96,4%-тен 2024
жылы 97,6%-ке дейін)
Агломерация аймағындағы орталық
сумен қамтылған халықты жыл
сайын
0,5%-ке
арттыруды
қамтамасыз ету (2018 жылғы
96,4%-тен 2024 жылы 99,1%-ке
дейін)
Агломерация
аймағындағы
суқұбырлары желісін жыл сайын
реконструкциялау
және
модернизациялау
жұмыстарын
жүргізу

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
аппаратына
ДШжСБ, ҚСжҚҚБ,
2020 – 2024
ақпарат
Ақтөбе қ. әкімдігі
жылдар
ұсыну
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
«ҚазТрансГаз
Аймақ» АҚ

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет
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5

6

7

8

9
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Агломерация
аймағындағы
жылумен жабдықтау, электрмен
жабдықтау, су тарту желілерін салу,
реконструкциялау және күрделі
жөндеумен қамтуды арттыру
Ақтөбе қаласында жаңбыр мен
еріген
суды
бұру
нөсер
канализацияларын
салу,
реконструкциялау және күрделі
жөндеумен қамтуды ұлғайту
Ақтөбе
қаласында
МЖӘ
шеңберінде жаңа канализациялық
тазартқыш
ғимараттар
(КТҒ)
жүйесін салу мәселесін пысықтау
Ақтөбе
қаласында
312
атқ.дивизиясы даңғылы бойында
№1
сорғы
станциясын
реконструкциялауды
қаржыландыру мәселесін қарастыру
Ақтөбе
қ.
«Батыс-3»
шағын
ауданында
электр
энергиясын
өндіретін
қазандық
салуды
қаржыландыру мәселесін қарастыру
Тамды тоғанының 2-інші көтергіш
сорғы
станциясын
65,0
мың.м3/тәулік өнімділікке дейін
кеңейтуді қаржыландыру мәселесін
қарастыру
Агломерация
аймағында
орналасқан өзендерде тазалау және
жағабекіту жұмыстарын жүргізу

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,
ЭжБЖБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2020 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет, МЖӘ

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2019 – 2021
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2019 – 2021
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭжТКШБ,
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2019 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат

АШБ, ЭжТКШБ,
ТЖД, ҚазСуШар
(келісім б/ша)

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
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ұсыну

1

Ақтөбе қ. жобалық қуаты 180 мың
адамдық аквапаркі бар ойын-сауық
кешенінің құрылысы

2

Ақтөбе қ. әлемге әйгілі «IBIS»
француздық мейманхана жүйесінің
қонақүйі құрылысы

3

Ақтөбе қ. «Юрта Парк» демалыс
паркімен сауда – ойын-сауық
кешенінің құрылысы

4

Мәртөк ауданының Қазан а.
пантымен емдеу шипажайының
құрылысы

5

Қарғалы су қоймасында демалыс
аймағын салу

6

Агломерация аймағында жыл сайын
кемінде 10 жол бойындағы сервис
нысандарын салу

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
Туризмді дамыту

бюджет

СБжТБ,
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 жыл 2
тоқсан (1 кезең),
2019 жыл (2
кезең)

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

СБжТБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

КБ, СБжТБ,
«Қазақинвест» ҰК»
АҚ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

СБжТБ, ҚСжҚҚБ,
Мәртөк ауданы
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 ж. 4 тоқсан

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

СБжТБ, ҚСжҚҚБ,
Қарғалы ауданы
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018-2020 жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

СБжТБ, ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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Экология
1

Ақтөбе қ. қоқыс өңдеу зауытын
салу мәселесін пысықтау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ТРжТПРБ, ИИДБ,
ЭД (келісім б/ша),
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018-2021 жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

2

Автокөліктер
мен
өнеркәсіп
нысандарының ластаушы заттар
шығарындыларынан атмосфералық
ауаның ластану деңгейін төмендету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭД (келісім б/ша),
ИИДБ ТРжТПРБ, ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЭД (келісім б/ша),
ИИДБ ТРжТПРБ, ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Кәсіпорындарды
ң өз қаражаты

3

4

Атмосфераға ластаушы заттардың
шамадан тыс шығарындыларын
болдырмау
мақсатында
ауаны
негізгі ластаушы кәсіпорындар
үшін
атмосфераға
ластауыш
заттардың шығарындыларын азайту
жөніндегі шаралар кешенін өткізу
Агломерация
аймағындағы
өндірістік
кәсіпорындардың
санитариялық қорғау аймақтарын
(СҚА)
максималды
көгалдандыруды қамтамасыз ету,
соның ішінде IV, V класты
кәсіпорындар үшін – алаңғың
кемінде 60%, II және III класты
кәсіпорындар үшін – кемінде 50%,
СҚА 1000 м және одан асатын
кәсіпорындар үшін– тұрғын үй
құрылысын салу жағынан ағашбұта көшеттері жолағын міндетті

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері, ЭД
(келісім б/ша),
ТРжТПРБ

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Кәсіпорындарды
ң өз қаражаты
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5

6

7

8

1

түрде
ұйымдастыра
отырып,
кемінде
40
%
аумағын
көгалдандыру
Елек, Үлкен Қобда, Қара Қобда,
ЭД (келісім б/ша),
Қарғалы,
Қосестек,
Ақтасты Облыс әкімі
ТРжТПРБ,
өзендері суларын «ластанудың
аппаратына
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
жоғары деңгейінен» «нормативтікақпарат
агломерация
2018-2021 жылдар
таза су» деңгейіне төмендету
ұсыну
аймағының
мәселесін пысықтау
әкімдіктері
Ақтөбе қаласының өнеркәсіптік
аймағында
орналасқан
иесіз Облыс әкімі
ТРжТПРБ, ЭД
спирттік
өндіріс
қалдықтары
аппаратына
Тоқсан сайын,
(келісім б/ша) ,
(барды)
жинақтағышын
ақпарат
2018-2020 жылдар
Ақтөбе қ. әкімдігі
рекультивациялау
мәселесін
ұсыну
пысықтау
Алға қ. бұрынғы Алға химия
зауытының өнеркәсіп алаңында
Облыс әкімі
және іргелес аумақтарда (400 га)
ТРжТПРБ, ЭД
аппаратына
Тоқсан сайын,
орналасқан 1 млн. тоннаға жуық
(келісім б/ша) ,
ақпарат
2018-2021 жылдар
көлемде
жинақталған
тарихи
Алға ауданы әкімдігі
ұсыну
қалдықтарды ликвидациялау (жою)
мәселесін пысықтау
Санитариялық қорғау аймағын Облыс әкімі
ТРжТПРБ, ЭД
жақсарту мақсатында Ақтөбе қ.
аппаратына
Тоқсан сайын,
(келісім б/ша) ,
айналасында «Жасыл белдеу құру»
ақпарат
2018-2024 жылдар
Ақтөбе қ. әкімдігі
жобасын жүзеге асыру
ұсыну
Стратегиялық бағыт 5. Транспорттық-логистикалық орталық
Агломерация
аймағындағы Облыс әкімі
ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ
Тоқсан сайын,
автомобиль
жолдарын
салу,
аппаратына
Ақтөбе қ. және
2018-2024 жылдар
реконструкциялау, күрделі және
ақпарат
агломерация
орта жөндеумен қамтуды жыл
ұсыну
аймағының

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
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2

3

сайын кемінде 15%-ке арттыруды
қамтамасыз ету
Агломерация аймағының негізгі
автожолдарын
аяқтау
үшін
қаржыландырудың қажетті көлемін
қамтамасыз ету:
АФЗ
ауданындағы
Ақтөбе
қаласынан шыға берістегі жол
өтпесі;
Ақтөбе
қ.
«Сельмаш»
ауданындағы
Арынов
көшесі
бойындағы жол өтпесін салу;
- Ақтөбе қ. Тургенев көшесінен
Ғ.Жұбанова
көшесіне
дейінгі
автомобиль
жолын
ұзартуды
реконструкциялау;
- Ақтөбе қ. Сазды өзені мен
М.Мәметова көшесі арқылы өтетін
көпір өткелін салу;
312 атқыштар дивизиясы
даңғылынан
Әбілқайыр
хан
даңғылына дейінгі
М.Мәметова
көшесі бойындағы автомобиль
жолын күрделі жөндеу;
- «Ақтөбе қаласын оңтүстіктен
айналып өту» автомобиль жолын 0ден
35,3
км-ге
дейін
реконструкциялау.
Автожолдарды
реконструкциялауды
жалғастыру
үшін қаржыландырудың қажетті

әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат

ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ
Ақтөбе қ. және
агломерация

Қарыздар

Тоқсан сайын,
2018-2020 жылдар

Тоқсан сайын,
2018-2020 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Қарыздар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
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4

5

6
7

көлемін бөлу мәселесін пысықтау:
«Қандыағаш
Мақат»
учаскесіндегі
Атырау
арқылы
Астраханға шығатын «АстанаАқтөбе-Мақат-Бейнеу-Ақтау»
бағытындағы «Орталық - Батыс»;
- Ақтөбе-Орск 8 км-ден 119 км-ге
дейін.
Инвестициялар
және
даму
министрлігімен «Ақтөбе қаласын
оңтүстіктен үлкен айналып өту»
автомобиль жолын салу мәселесін
пысықтау
Орта жөндеуді
қажет ететін
агломерация
аймағындағы
облыстық, қалалық және аудандық
маңызы бар басым автомобиль
жолдарының тізбесін анықтау және
бекіту
Агломерация аймағының автожол
жамылғысының сапасын жақсарту
мақсатында 4 тармақта анықталған
жобалардың
жобалық-сметалық
құжаттамаларын әзірлеу
Облыстық, қалалық және аудандық
маңызы
бар
агломерация
аймағының
басымдықты
автожолдарын қаржыландыру үшін
республикалық және жергілікті
бюджеттерден қаржыландырудың
қажетті көлемін қамтамасыз ету

ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

аймағының
әкімдіктері

ЖКжАЖБ

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері
ЖКжАЖБ, ЭжБЖБ
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

бюджет,
Қарыздар

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

2018 жылдың 1
маусымы

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Тоқсан сайын,
2018-2019 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018-2019 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет
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8

9

10

11

12

мүмкіндігін зерттеу және қарау
Автожолдарды қалпына келтірудің
жаңа әдістерін қолдануды жоғары Облыс әкімі
деңгейге көтеруді қамтамасыз етуді
аппаратына
жыл сайын 15%-ке арттыру, соның
ақпарат
ішінде
«ресайклингтеу»
әдісін
ұсыну
қолдану
Ақтөбе қаласының дамуын ескере
отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ
Облыс әкімі
және
орталық
мемлекеттік
аппаратына
органдармен
Ақтөбе қаласы
ақпарат
халықаралық әуежайының ұшуұсыну
қону жолағының 680-қа бұрылуын
қаржыландыру мәселесін пысықтау
Қазақстандық және халықаралық
Ақтөбе
әуе
компанияларымен
Ақтөбе
қаласынан
қаласынан алыс және жақын
жаңа әуе
шетелдерге жаңа рейстер ашу
рейстерін ашу
мәселесін пысықтау
Ақтөбе қ. және агломерация
аумағындағы
темір
жолы
Облыс әкімі
вокзалдарын
модернизациялау
аппаратына
мәселесін пысықтау (Қандыағаш,
ақпарат
Хромтау, Алға қалалары мен
ұсыну
Мәртөк, Жайсаң, Тамды, Темір,
Бестамақ, Қаратоғай)
Агломерация аймағында ауданы 59 Облыс әкімі
мың.м2 және жыл сайынғы жүк
аппаратына
айналымы 984 мың тонна болатын
ақпарат
транспорттық-логистикалық
ұсыну
орталығын
салу
мәселесін

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
«СамұрықҚазына» АҚ

ЖКжАЖБ, СБжТБ
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Қажет
етілмейді

«Қазақстан темір
жолы» ҰК» АҚ

ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
Тоқсан сайын,
аймағының
2018-2020 жылдар
әкімдіктері
ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
Тоқсан сайын,
және агломерация
2018-2019 жылдар
аймағының
әкімдіктері
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пысықтау, соның ішінде «ҚТЖ
Экспресс» АҚ-мен
Агломерация аймағында жыл сайын
транзиттік тасымалдар (жүктер,
жолаушылар
тасымалы)
мен
транспорттық бағыттар көлемін
арттыруды қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
Тоқсан сайын,
аймағының
2018-2019 жылдар
әкімдіктері

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

14

Ақтөбе қ. автобус паркін жаңарту
есебінен қоғамдық көлік сапасын
және оның тартымдылығын көтеру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
Тоқсан сайын,
әкімдігі
2018-2021 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет, Жеке
инвестициялар

15

Ақтөбе қаласындағы велосипед
жолдарының және агломерацияның
ірі елді мекендерінде қазіргі
заманғы жаяу жүргіншілер ортасын
құру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
Тоқсан сайын,
аймағының
2018-2019 жылдар
әкімдіктері

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

13

16

Таксопарктер қызметін бірыңғай
стильді, қауіпсіздікті ескере
отырып, қолданыстағы заңнаманың
нормаларына келтіруді қамтамасыз
ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

17

Ақтөбе қаласында кемінде 3 жер
үсті жаяу жүргінші жолын салуды
қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе облысы
бойынша көліктік
бақылау
инспекциясы
(келісім б/ша),
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018-2019 жылдар

ЖКжАЖБ, Ақтөбе қ.
Тоқсан сайын,
әкімдігі
2018-2019 жылдар
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18

19

20

21

22
23

Орталық мемлекеттік органдармен
және «Қазақстан темір жолы» ҰК»
АҚ-мен қолданыстағы «АқтөбеҚандыағаш»,
«ХромтауҚандыағаш»
және
«АқтөбеМәртөк» теміржол учаскелерін
электрлендіру
Орталық мемлекеттік органдармен
және «Қазақстан темір жолы» ҰК»
АҚ-мен
«Бестамақ-Қурайлы»
бағытындағы
Ақтөбе
торабын
айналып өтетін батыс айналма
электрлендірілген
теміржол
желісінің құрылысын пысықтау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Орталық мемлекеттік органдармен
және «Қазақстан темір жолы» ҰК»
АҚ-мен «Бестамақ (Ақтөбе) Хромтау»
бағытындағы
электрлендірілген
теміржол
желісінің құрылысын пысықтау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. Ә.Молдағұлова даңғылы
және Сәңкібай батыр даңғылы
қиылысындағы айрығын салуды
қаржыландыру мәселесін қарастыру
Ақтөбе қ. жаңа Орталық теміржол
вокзалы
«Мультимодальды
транспорттық-ауыстырып мінгізу
торабын» салу мәселесін пысықтау
Ақтөбе қ. Москва ауданындағы
Вокзальная
көшесіндегі
жаңа

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына

ЖКжАЖБ

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
«Қазақстан темір
жолы» ҰК» АҚ

ЖКжАЖБ

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
«Қазақстан темір
жолы» ҰК» АҚ

ЖКжАЖБ

Тоқсан сайын,
2018-2024 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
«Қазақстан темір
жолы» ҰК» АҚ

ЖКжАЖБ, ҚСжҚҚБ,
Тоқсан сайын,
Ақтөбе қ. әкімдігі
2020-2022 жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

ЖКжАЖБ, ҚСжҚҚБ,
Тоқсан сайын,
Ақтөбе қ. әкімдігі
2020-2024 жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

ЖКжАЖБ, ҚСжҚҚБ,
Тоқсан сайын,
Ақтөбе қ. әкімдігі
2020-2024 жылдар

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар
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теміржол терминалы маңында жол
өткелін салуды қаржыландыру
мәселесін қарастыру
24

1

2

3

4

5

ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ЖКжАЖБ, ҚСжҚҚБ,
Тоқсан сайын,
ақпарат
Ақтөбе қ. әкімдігі
2022-2024 жылдар
ұсыну
Стратегиялық бағыт 6. Ақтөбе облысының Smart city
Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
«Смарт Ақтөбе» IT-технологиясын
аппаратына
Ақтөбе қ. әкімдігі
2018 - 2019
дамыту орталығын салу
ақпарат
жылдар
ұсыну
Облыс әкімі
Smart City технологиясымен Ақтөбе
Салалық
Тоқсан сайын,
аппаратына
агломерациясының кешенді дамуын
басқармалар, Ақтөбе
2018 – 2022
ақпарат
қамтамасыз ету
қ. әкімдігі, ІІД
жылдар
ұсыну
Ақтөбе қаласындағы тұрғын үй
Ақтөбе қ.әкімдігі,
аулаларында және автожолдарында Облыс әкімі
ІІД,
Тоқсан сайын,
кемінде 7,5 мың бейнебақылау
аппаратына
ЭжТКШБ,
2018 – 2022
камерасын
орнату
арқылы
ақпарат
ЭжБЖБ
жылдар
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз
ұсыну
ету жөніндегі жобаны іске асыру
Қаланың біртұтас медициналық Облыс әкімі
ДСБ, Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
картасын
құру,
агломерация
аппаратына
агломерация
2018 жылдың 4
аймағында дәрігерге электронды
ақпарат
аймағының
тоқсаны
кезек жүйесін енгізу
ұсыну
әкімдіктері
Агломерация
аймағындағы
Облыс әкімі
көшелерде 11,7 мың
ақылды
Ақтөбе қ. әкімдігі,
Тоқсан сайын,
аппаратына
жарықтандыру жүйесін (энергия
ЭжТКШБ
2018 – 2020
ақпарат
үнемдейтін шамдар) ауыстыру
жылдар
ұсыну
және орнату
Ақтөбе қ. Москва ауданында
халықаралық
автовокзал
салу
мәселесін қарастыру

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет, МЖӘ

Көзделген
қаражат
шегінде

МЖӘ,
Жергілікті
бюджет
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7

8

9

10

11

Теміржол вокзалына, әуежайға кірушығуды
бақылайтын
автоматтандырылған
көлік
тұрақтарын енгізу
Ақтөбе
қаласының
қоғамдық
көліктерінде
ашықтықты
қамтамасыз ету және жайлылықты
арттыру
мақсатында
жолаушыларды
электрондық
билеттеуді енгізу
Ақтөбе қаласындағы қоғамдық
көлік қозғалысын бақылау үшін
ақылды аялдамаларды орнату
«Қауіпсіз
мектеп»
қауіпсіздік
жүйесін басқару, білім беруді
цифрландыру (Wi-Fi, дерекқорда
тіркеу турникеттерін орнату
және
ата-аналарды
SMSхабарландыру және т.б.)
Оқушылардың үлгерім есебін енгізу
және барлық деректер базасын
электронды форматқа ауыстыру
үшін ақпараттық-білім беру жүйесін
енгізу
Smart
City
Aktobe
мобильді
қосымшасын
дамыту
(әртүрлі
қызметтерді және сервистерді
үйлестіру
бойынша
қала
тұрғындары үшін бірыңғай терезе)

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі,

Тоқсан сайын,
2018 – 2022
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ЖКжАЖБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі,

Тоқсан сайын,
2018 – 2022
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ,
Ақтөбе қ. әкімдігі,

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ,
Ақтөбе қ. әкімдігі,

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. әкімдігі,
ЖКжАЖБ
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Инфрақұрылымның болуы, жер
учаскелерін көрсететін «Геопортал»
қосымшасын әзірлеу және оны одан
әрі онлайн режимде техникалық
шарттар алу үшін модернизациялау

13

Энергияны
тиімді
пайдалану
орталығын пайдалануға беру

1

Ақтөбе қаласындағы медициналық
кластердің
халықаралық
стандарттарға сәйкес әрі қарай
дамуын қамтамасыз ету

2

Мемлекеттік-жеке
әріптестік
аясында
Ядролық
медицина
орталығын салуды қамтамасыз ету

3

4

Мемлекеттік-жеке
әріптестік
шеңберінде Кешенді диагностика
орталығын («Check up» орталығы)
салуды қамтамасыз ету
Бір
ауысымда
150
келушіге
арналған
консультативтікдиагностикалық бөлімімен 200
төсек-орынға арналған облыстық
перинаталдық
орталықтың
құрылысын қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. әкімдігі
салалық басқармалар
мен департаменттер

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Облыс әкімі
Тоқсан сайын,
аппаратына
ЭжТКШБ
2018 жылдың 4
ақпарат
Ақтөбе қ. әкімдігі.
тоқсаны
ұсыну
Стратегиялық бағыт 7. Медициналық кластер
ДСБ,
Облыс әкімі
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
аппаратына
агломерация
2018 – 2024
ақпарат
аймағының
жылдар
ұсыну
әкімдіктері
Облыс әкімі
ДСБ,
Тоқсан сайын,
аппаратына
ҚСжҚҚБ,
2018 – 2019
ақпарат
ЭжБЖБ
жылдар
ұсыну
Облыс әкімі
ДСБ,
Тоқсан сайын,
аппаратына
ҚСжҚҚБ,
2018 – 2019
ақпарат
ЭжБЖБ
жылдар
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

МЖӘ

МЖӘ

МЖӘ

МЖӘ

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

53

5

6

7

8

9
10

Көмекші мекемесі бар аурухананы
құру арқылы 300 төсек-орынға
арналған облыстық туберкулезге
қарсы
диспансер
құрылысын
қамтамасыз ету
Мемлекеттік-жеке
әріптестік
аясында
жаңа
балалар
онкогематология
бөлімінің
құрылысы
«Нұр-Ақтөбе» және «Батыс-2»
ықшам аудандарында ауысымда 500
келушіге
арналған 2 емхана
құрылысы
Ақтөбе
қаласындағы
қалалық
балалар
стоматологиялық
клиникасының құрылысы
Агломерация
аймағының
елді
мекендерін
дәрігерлік
амбулаториялар,
медициналық
орталықтармен 100% қамтамасыз
ету бойынша шаралар қабылдау
Ақтөбе медициналық орталығының
материалдық-техникалық базасын
жаңғырту (Aktobe Medical Center),
соның
ішінде:
газтурбиналық
электр станциясының құрылысы,
инсульт орталығының ашылуы,
кардиохирургиялық
бөлімше,
ангиограф орнатылған интенсивті
терапия
блогы,
реанимация

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2021
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

МЖӘ

МЖӘ

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

МЖӘ

МЖӘ

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 жылдың
3 тоқсаны

Жеке
инвестициялар

Жеке
инвестициялар

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Жыл сайын,
2018 – 2020
жылдар

МЖӘ,
Көзделген
қаражат
шегінде

МЖӘ,
Жергілікті
бюджет

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет
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11

12

13

14

бөлімшесі,
медициналық
симуляциялық тренинг орталығы
және т.б.
Тамыр зақымы, қан айналымы
жүйесі, тірек-қимыл аппаратының
патологиясы,
трансплантация
(бауыр, бүйрек) және басқа да
аурулармен
науқастарды
диагностикалау
мен
емдеуде
инновациялық
технологияларды
әзірлеу және енгізу
Іске
қосылған
халықаралық
деңгейдегі
денсаулық
сақтау
нысандарының үздіксіз жұмыс
жасауына ықпалды қамтамасыз етуг
(тәулігіне 500 келушіге арналған
емханасымен 60 төсек-орынды
офтальмологиялық
ауруханасы,
жедел жәрдем станциясы және
т.б.)
Нысандарды
аккредиттеуге
дайындауды және аккредиттеуден
өту рәсімін жүзеге асыруды
қамтитын
Joint
Comission
International (JSI) халықаралық сапа
стандартын енгізу
Медициналық ұйымдардың сапа
менеджменті жүйесін ГОСТ ISO
9001 стандартының (MSISO 9001:
2011)
стандарттарына
сәйкестендіруді
енгізу
және

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ

ДСБ,
ҚСжҚҚБ,

ДСБ,
ЭжБЖБ
ДСБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Қажет
етілмейді

Қажет етілмейді

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет
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15

16

17

18

сертификаттау
арқылы
медициналық қызметтердің сапасын
арттыру, сондай-ақ қызметкерлерді
каскадты оқыту әдісімен сапа
менеджментіне оқыту
Әлемдік деңгейдегі клиникалармен
(Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль
және т.б.) серіктестік орнату және
келісімдерді
жүзеге
асыруды
жандандыру.
Компьютерлермен және интернет
желілерімен
жабдықталу,
медициналық ақпараттық жүйені
пайдалану бөлігінде агломерация
аймағындағы денсаулық сақтау
нысандарын
ақпараттандыруды
100% қамтамасыз ету
Агломерация
аймағындағы
денсаулық сақтау нысандарының
материалдық-техникалық базасын
күрделі,
ағымдағы
жөндеуден
өткізу және қажетті медициналық
құрал-жабдықтарды
сатып
алу
бөлігінде нығайту
Медициналық персоналдың және
кадрлардың біліктілігін ретімен
арттыруды
және
кадрларды
дайындауды қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 жыл

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ,
ЭжБЖБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
МЖӘ

ДСБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну
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19

Мастер-класстар
өткізу
үшін
шетелдік
мамандарды
тарту,
сондай-ақ жергілікті дәрігерлерді
шетелдерде оқыту және қайта
даярлау

20

Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруды енгізу бойынша
сапалы дайындық жұмыстарын
жүргізу

1

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ДСБ

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

ДСБ,
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
агломерация
2018 – 2024
аймағының
жылдар
әкімдіктері
Стратегиялық бағыт 8. Ақтөбе агломерациясының оқу орталығы
Агломерация аймағында 3-тен 6
жасқа дейінгі балаларды 100%
ББ,
Облыс әкімі
қамтамасыз ету мақсатында кемінде
Ақтөбе қ. және
Тоқсан сайын,
аппаратына
100 мектеп жасына дейінгі балалар
агломерация
2018 – 2020
ақпарат
мекемесін ашу (2018 - 39 бірлік,
аймағының
жылдар
ұсыну
2019 жылы - 35 бірлік, 2020 жылы
әкімдіктері
- 32 бірлік)
Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар,
МЖӘ

2

Агломерация аймағындағы апаттық
жағдайдағы және үш ауысымды
мектептерді толық жою мақсатында
орнына жаңа мектептер құрылысын
салуды қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, ЭжБЖБ, Ақтөбе
қ. және агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергіліті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

3

Жеке
меншік
мектептер
құрылысына
инвестицияларды
тарту және оқушы орындарының
тапшылығын азайту мақсатында
оларға мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастыру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жеке
инвестициялар
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4

Агломерация
аймағында
білім
сапасын арттыру бойынша кешенді
шаралар қабылдау

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

5

Қалалық және ауылдық мектептер
арасындағы білім беру сапасындағы
алшақтықты қысқарту бойынша
шаралар қабылдау, соның ішінде
педагогикалық құрамды даярлау
және
ағымдағы
кадрлар
жетіспеушілігін қысқарту

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

6

Жалпы білім беретін мектептерде,
ТжКБ
және
жоғары
оқу
орындарында үш тілділік принципін
біртіндеп енгізуді қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, ІСБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

7

8

Материалдық-техникалық базаны
жүйелі түрде жыл сайын нығайту
(жаңарту)
және
білім
беру
нысандарының
жөндеу
жұмыстарын
(капиталды,
ағымдағы) жүргізу
Білім беру ортасында ақпараттық
жүйелерді пайдалану бөлігінде
цифрландыруды
кезең-кезеңімен
енгізу (2018 ж. - барлық аудан
орталықтары, 2019 ж. – барлық
ауылдық
округтердің
орталықтары).

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалықб
юджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Жергілікті
бюджет

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар
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Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2021
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Республикалық
бюджет,
Жергілікті
бюджет,
МЖӘ

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ.
әкімдігі

Тоқсан сайын,
2018 – 2020
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Облыс әкімі

ББ, ҚСжҚҚБ,

Тоқсан сайын,

Көзделген

Республикалық

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, ЖҚҮжӘБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

11

ТжКБ және ЖОО оқушыларын
100%
тұрғын
үймен
қамту
мақсатында жатақханалар салуды
қамтамасыз ету

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, ІСБ,ҚСжҚҚБ,
Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

12

Барлық қажетті инфрақұрылымы
бар (компьютерлер, зертханалар,
мектептен
тыс
ұйымдар
базасында
3D
принтерлер)
балаларға
технопарктері
мен
бизнес-инкубаторлар желісін құру

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

13

Ақтөбе агломерациясы аумағында
халықаралық деңгейдегі білім беру
кластерлерін
қалыптастыру
мәселесін пысықтау

14

Кемінде

9

«Бәріне арналған тегін кәсіптік
білім беру» жобасын іске асыру
шеңберінде кадрлар дайындаумен
қамтуды жыл сайын арттыруды
қамтамасыз ету
Дуальды оқыту жүйесін дамыту,
нарық сұранысына сәйкес кадрлар

10

даярлау,

кəсіпорындармен

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

Тоқсан сайын,
2018 – 2024
жылдар

байланысты нығайту

4

жыл

бойғы

оқу-
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15

сауықтыру лагерлерін ашу, соның
ішінде «Әсем» лагері

аппаратына
ақпарат
ұсыну

Ақтөбе қ. және
агломерация
аймағының
әкімдіктері

«Бақытты бала» жобасын толық
көлемде іске асыруды қамтамасыз
ету, соның ішінде:
- «Нектар» мамандандырылған
балабақшасын;
- БЦП бар балаларға арналған
оңалту орталығын;
- Аутист балалар орталығын салу
бойынша шаралар өткізу, жұмысын
қамтамасыз ету.

Облыс әкімі
аппаратына
ақпарат
ұсыну

ББ, ЖҚҮжӘББ,
ҚСжҚҚБ, Ақтөбе қ.
және агломерация
аймағының
әкімдіктері

2018 – 2019
жылдар

қаражат
шегінде

бюджет,
Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Тоқсан сайын,
2018 – 2019
жылдар

Көзделген
қаражат
шегінде

Жергілікті
бюджет,
Жеке
инвестициялар

Ескерту:
ЭжБЖБ - Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
ЖКжАЖБ - Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
ИИДБ - Индустриялық-инновациялық даму басқармасы
СБжТБ - Сыртқы байланыстар және туризм басқармасы
ЭжТКШБ - Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы
АШБ – Ауыл шаруашылық басқармасы
КБ – Кәсіпкерлік басқармасы
ББ – Білім басқармасы
ДСБ – Денсаулық сақтау басқармасы
МАжҚБ - Мәдениет, архиврет және құжаттама басқармасы
ЖҚҮжӘББ - Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
ҚСжҚҚБ - Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
ТРжТПРБ - Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы
МСҚББ - Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы
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ДШжСБ - Дене шынықтыру және спорт басқармасы
ІСБ – Ішкі саясат басқармасы
ЭД – Экология департаменті
ТЖД - Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті
ТМРБжТҚҚКД - Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің департаменті
ІІД – Ақтөбе облысының ішкі істер департаменті
Ақтөбе агломерациясының аумағы:
Ақтөбе қ. әкімдігі
Алға ауданының әкімдігі
Қарғалы ауданының әкімдігі
Мәртөк ауданының әкімдігі
Мұғалжар ауданының әкімдігі
Қобда ауданының әкімдігі
Хромтау ауданының әкімдігі

