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КІРІСПЕ
Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы (бұдан әрі –
Стратегия) Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспарының «Орта және шағын қалаларды дамыту» 5.9 бастамасы (Қазақстан
Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен
бекітілген) шеңберінде әзірленді және қалалық басқару мен экономикалық
саясаттың, оның ішінде қалалық ортаны жайластыру, қоршаған ортаны қорғау,
жұмысқа орналастыру, көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен
қолжетімділігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы қағидаттарын ескеретін
шараларды қамтиды.
Стратегияны әзірлеу қажеттілігін Елбасы 2018 жылғы 5 сәуірдегі
астананы одан әрі дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте белгіледі. Осы
бастамаға сәйкес Ақтөбе қаласы функционалдық қалалық аудан құра отырып,
іргелес елді мекендермен қатар дамуы тиіс.
Ақтөбенің функционалдық қалалық ауданын өсу полюсі ретінде дамыту
Қазақстанның Батыс өңірінің экономикалық және еңбек әлеуетін
шоғырландыруға, инфрақұрылымдық әсерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Стратегия Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019
жылғы 11 қаңтардағы №3 бұйрығымен бекітілген Республикалық және
облыстық маңызы бар қалалардың стратегияларын әзірлеу жөніндегі әдістемеге
сәйкес әзірленді. Осы Стратегияның ережелерін Ақтөбе қаласы мен Ақтөбе
облысының аумақтарын дамыту бағдарламаларын, бас жоспарлар мен басқа да
бағдарламалық құжаттарды әзірлеу және өзектендіру кезінде пайдалану қажет.
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1 Ақтөбе қаласын дамытудың ағымдағы жағдайын талдау
1.1 Демография
Халық санының динамикасы
2009-2018 жылдар кезеңінде халық саны 23,4%-ға артып, 2019 жылдың
басында 487 992 адамды құрады, бұл орташа облыстық деңгейден жоғары
(облыс бойынша орташа - 13,9%). Жыл сайынғы халық санының өсуі жылына
орта есеппен 102,4%-ды құрады (1-сурет).
Соңғы 5 жылда (2014-2018 жылдары) облыстың басқа қалалары мен
аудандарынан келген халықтың есебінен жоғары оң көші-қон сальдосы
байқалады. Алайда, облысаралық және халықаралық көші-қон ағындарында
қалада теріс көші-қон сальдосы қалыптасты (2018 жылы 680 адам және
тиісінше 1 165 адам). Жалпы, 2009-2018 жылдары жалпы көші-қон өсімі
20 689 адамды құрады (2-сурет).
2009-2015 жылдар аралығында Ақтөбе қаласы үшін табиғи өсімнің
14,2%-дан 19,78%-ға дейін өсу үрдісі тән болды. Табиғи өсімнің үдеуі туғандар
санының өсуі және қайтыс болғандар санының төмендеуі нәтижесінде орын
алады (3-сурет).
2016 жылдан бастап табиғи өсімнің біртіндеп төмендеуі байқалады, ол
2018 жылға қарай 17,81%-ды құрады. 2018 жылға қарай туу коэффициенті
24,13%-ды құрады, бұл 2009 жылғы деңгейден 2,53%-ға артық.
Түйінді тұжырымдар
1) Көші-қон ағыны есебінен халық санын арттыру;
2) Көші-қон ағындарының негізгі факторы неғұрлым жоғары табыс алу,
неғұрлым қолайлы өңірге көшу кезінде білім алу мүмкіндігі болып табылады.
Халықтың құрылымы
Халықтың негізгі үлесін еңбекке қабілетті жастағы тұлғалар құрайды,
олардың жиынтық үлесі 2009 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде
халықтың жалпы санынан шамамен 61-75%-ды құрады (4-сурет).
0-ден 15 жасқа дейінгі адамдардың жас санаты 2018 жылы халықтың
жалпы санының 29,2%-ын құрады, 2009 жылмен салыстырғанда
8,5 пайыздық пунктке өсті.
Зейнеткерлік жастағы халық халықтың жалпы санының 9,9%-ын құрады,
2009 жылмен салыстырғанда 4 пайыздық пунктке өсті.
Түйінді тұжырымдар
1) Халықтың жас құрылымындағы өзгерістер туу деңгейінің өсуіне
және өлім-жітім деңгейінің төмендеуіне байланысты;
2) Зейнеткерлік жастағы халықтың үлесін ұлғайту еңбекке қабілетті
халыққа жүктемені ұлғайтуға алып келеді.
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NEET1 үлесі
Ақтөбе облысы әлеуметтендірудің ешқандай әдістерімен қамтылмаған
15-28 жастағы жастардың үлесімен 5-ші орынды алады (5-сурет).
Ақтөбе қаласының жастарына жүргізілген сауалнамаға сәйкес (жастар
арасынан 140 сұралғандар) «Жұмысқа орналасу, жастар арасындағы
жұмыссыздық және жалпы мәселелер» 10%, «Сапалы білім беру қызметтерін
алу мүмкіндігі жоқ» 4% маңызды мәселе ретінде атап өтеді.
Түйінді тұжырымдар
1) NEET жастар санының азаюы жастардың дамуы үшін жағдай
жасау және оны өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына белсенді
қатысуға тарту, жастардың азаматтық белсенділігін арттыру, жастар
бірлестіктерінің жұмысына ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету және
т.б. есебінен мүмкін болады.
1.2 Экономика
Ресурстық әлеует
Ақтөбе қаласы хромит кен орындарымен қаладан шығысқа, гипс,
құрылыс құмы, құм-қиыршық тас қоспалары, құм, керамзит саздары, саздақтар,
гипс және құрылыс тасы, әктас, сондай-ақ минералды сулар мен тұздар кен
орындарымен тығыз байланысты ірі индустриялық орталық болып табылады.
Қаланың кең таралған пайдалы қазбаларының көлемі олардың облыстық
теңгерімінен 21,0%-ды құрайды. Минералды шикізаттың болуы және үлкен
табиғи-ресурстық әлеует қаланың жоғары инвестициялық тартымдылығын
қамтамасыз етеді.
Түйінді тұжырымдар
1) Пайдалы қазбалардың елеулі минералдық-шикізат базасының болуы;
2) Шикізат базасын одан әрі нығайту және жаңа инвестицияларды
тарту үшін геологиялық барлау жұмыстарының басым объектілерін
қамтамасыз ету;
3) Табиғи ресурстарды кешенді қалдықсыз пайдалану, табиғатты
ұтымды пайдалану және табиғи әлеуетті молықтыруды қамтамасыз ету
деңгейін арттыру қажеттілігі.
Өнеркәсіп
2009 жылдан бастап өнеркәсіптің дамуының оң динамикасы бар біркелкі
сипат байқалады. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2018 жылы 4,3 есе немесе 2009
жылмен салыстырғанда 452,7 млрд. теңгеге өсті және өңдеу өнеркәсібі мен
электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау көлемінің едәуір ұлғаюы есебінен
588,7 млрд. теңгені құрады, оған елеулі инвестициялар салынады (6-сурет).
1

NEET ұғымы жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау және сипаттау үшін әртүрлі халықаралық
ұйымдардың талдамалық және бағдарламалық құжаттарында кеңінен қолданылады. NEET (NEET - Nothing
Employment, Education or Training) термині «жұмыс істемейтін, оқымайтын және жұмыс табуға
тырыспайтын жас адам» дегенді білдіреді.
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2018 жылы қала өнеркәсібінің жалпы көлемінде өңдеу өнеркәсібі
өндірісінің үлес салмағы 84,7%-ды құрады. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру
және ауа баптау саласы маңызды орын алады – өнеркәсіптің жалпы көлемінің
12,9%.
Қала экономикасының өсуіне дамыған металлургия, химия, жеңіл, тамақ
өнеркәсібі, сондай-ақ ликер-арақ өнімдерін өндіру ықпал етеді. Қалада
өндірілген өнімнің жалпы көлемінің 30% астамы металлургия өнеркәсібінің
үлесіне, 10%-ға жуығы химия өнеркәсібіне тиесілі (7-сурет).
10 жыл ішінде өндірістің (нақты көріністе) елеулі өсімі табиғи құм –
3 есе, ет – 2,4 есе, шұжық өнімдері – 1,3 есе, өңделген сүт – 36%, ірімшік және
сүзбе – 3,4 есе, өзге де сүт өнімдері – 2 есе, макарон өнімдері – 2,4 есе, жылу
энергиясын өндіруде 70 еседен астам екендігі байқалады (1-кесте).
Қаланың ірі кәсіпорындарының арасында Ақтөбе ферроқорытпа зауытын
(елдің ферроқорытпаларының шамамен 22%), Ақтөбе хром қосылыстары
зауытын, «Ақтөбе мұнай жабдықтары зауыты» АҚ (сорғы-компрессорлық
құбырлар (СКҚ) және олардың муфталары – 15 мың тонна), «Қазақстан мұнай
жабдықтары зауыты» АҚ (жылына 50 мың тонна),
120 метрлік теміржол
рельстерін шығаруды жолға қою бойынша әлемдегі үшінші (АҚШ пен
Жапониядан кейін) Ақтөбе рельс-арқалық зауыты, «Технодом СТ-KZ» ЖШС –
тіркеме техника, автоцистерна, жартылай тіркемелер өндірісі, «Спецтехника»
ЖШС – арнайы техниканы құрастыру, грейдер өндірісі, «Автотехника НПО»
ЖШС – 2018 жылы «Актюбрентген» АҚ медициналық мақсаттағы әртүрлі
рентгендік-диагностикалық жабдықтарды өндіру бойынша түрлі көлемдегі
автоцистерналарды өндіруді басталды және тамақ өнеркәсібінің, олардың
ішіндегі ең ірілері ұн, өсімдік майы, макарон, кондитерлік өнімдер және басқа
да өнімдер өндірумен айналысатын бірқатар кәсіпорындарды бөліп көрсетуге
болады.
Қалада алкоголь өнімін өндірумен айналысатын бірнеше ірі және орта
кәсіпорындар бар.
Түйінді тұжырымдар
1) Шағын кәсіпорындармен ұзақ мерзімді келісімшарттардың болмауы;
2) Қала экономикасы шикізат бағасының конъюнктурасына байланысты
және «голланд ауруы» белгілері байқалады: екі секторға айтарлықтай
тәуелділік, мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың жоғары үлесі;
3) Қала экономикасы жеткілікті теңгерілмеген және шектеулі
экспорттық әлеуетке ие. Экспортталатын тауарлардың төмен
технологиялық күрделілігі бар және негізінен өндіруші және аграрлық
секторлардың тауарлары ұсынылған.
Агроөнеркәсіп кешені
2018 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі
2009 жылмен салыстырғанда 3,2 есеге өсті.
Қаланың ауыл шаруашылығының мамандануы көптеген жылдар бойы
мал шаруашылығы бағыты болды. Соңғы жылдары жағдай өзгеруде, өсімдік
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шаруашылығы өнімдерін шығару бойынша өсу қарқынының артуы байқалады.
Сонымен, 2018 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің жалпы
көлеміндегі өсімдік шаруашылығы үлесі 50,9%-ды пайызды құрады (8-сурет).
Өсімдік шаруашылығының мамандануы дәнді және дәнді-бұршақты
дақылдарды өсіру және көкөніс өсіру болып табылады. Қалада сүтті және етті
мал шаруашылығы, қой шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, жылқы
шаруашылығы, құс шаруашылығы, түйе шаруашылығы дамып келеді.
Өңір үшін өнімділікті арттыру, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу, жұмыртқа өндіру және топырақтың құнарлылығын сақтау мәселелері
өзекті болып отыр. Шағын шаруашылықтар тиімділігі төмен.
Өсімдік шаруашылығы өнімдері бойынша 2009 жылмен салыстырғанда
көкөніс (1,9 есе), күнбағыс (2,7 есе), картоп (20%-ға) өсіру бойынша
айтарлықтай өсім байқалады.
Мал шаруашылығы өнімдері бойынша жылқы (84%-ға), түйе (4%-ға)
және құс басының (9%-ға), жұмыртқа (107%-ға) және жүн өндірісінің
(24%-ға) өсімі байқалады.
2018 жылы ауыл шаруашылығы малдарының жалпы санының негізгі
үлесі (57,5%) қой мен ешкілерге тиесілі. Елеулі үлес ірі қара малға тиесілі
(31,6%). Ауыл шаруашылығы малдарының жалпы саны 9%-ды, шошқа
1,8%-ды құрайды. Ең аз үлесті түйе басы алады (0,6%) (2-кесте).
Түйінді тұжырымдар
1) Қайта өңдеу өндірісінің жеткіліксіздігі;
2) Қазіргі заманғы агротехнологияларды нашар енгізу;
3) Ауыл шаруашылығындағы өндірушілердің ұсақ тауарлығы.
Туризм
Ақтөбе қаласында сапалы туристік өнім жасау үшін үлкен туристік
тартымдылыққа және жоғары әлеуетке ие. Қалада іскерлік туризм жақсы
дамыған, мәдени-танымдық, медициналық, отбасылық спорттық туризмді
дамытуға барлық жағдай жасалған.
Қалада туристерді орналастыру үшін 3 324 адам сыятын 53 объект жұмыс
істейді. 2018 жылы орналастыру орындарының санаттары бойынша қызмет
көрсетілген келушілер саны 95,4 мың адамды құрады. Қонақ үйлердің орташа
толтырылуы 20,3%-ды құрайды.
Жалпы, туризм көрсеткіштері республикалық деңгейден жоғары. Қалада
ішкі және сыртқы туризм нарықтарына өз қызметтерін ұсынатын
49 турагент пен туроператор тіркелген.
Бұл ретте, Ақтөбе қаласы тұрғындарының ішкі туризм бойынша
шығыстары 2018 жылы 6 160,2 млн. теңгені, ал көшпелі туризмге арналған
шығыстар 2 847,6 млн. теңгені құрады. Ақтөбе қаласына келушілердің
шығындары 171,1 млн.теңгені құрады.
Ақтөбе және Ақтөбе облысының бас туристік порталы Visit Aktobe
(www.visitaktobe.kz) жұмыс істейді. Сайт турлар, демалыс орындары (қонақ
үйлер, ас үйлер, қонақ күтуге арналған үйлер, жағажайлар, лагерлер), Ақтөбе
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облысының және Ақтөбе қаласының туристік картасын, турагенттер,
туроператорлар мен экскурсоводтар бойынша ақпаратты, өткізілетін ісшаралар, көрмелер мен фестивальдар бойынша жаңалықтарды қамтиды.
Туризмді дамыту үшін қызмет көрсету саласының жаңа объектілерін іске
асыру және жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту, тамақтандыруды ұйымдастыру
және орналастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 2018 жылы туризм
саласында барлығы 7 іс-шара іске асырылды.
2016 жылы Ақтөбе облысының туризмін дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасы бекітілді, ол туризм объектілерінің қолжетімділігін арттыру,
кадрлар даярлау, облыс пен қаланың туристік брендін ақпараттық қамтамасыз
ету және жылжыту бойынша іс-шараларды іске асыруды көздейді.
Ақтөбе қаласының туризмін дамытуға тарихи Ұлы Жібек жолы, Батыс
Еуропа – Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі бойында құрылатын туристік
кластер серпін береді. Кластер орналастыру, демалу және өңірлердің бірегей
туризм объектілеріне байланыстыра отырып қажетті сервистік көрсетілетін
қызметтерді алу үшін қазіргі заманғы туристік инфрақұрылымды құруды
көздейді.
Осының барлығы туризмді дамытуға және Ақтөбе қаласының өңірлік
және республикалық маңызы бар туристік орталық ретіндегі функцияларын
айтарлықтай ұлғайтуға ықпал етуі мүмкін.
Сонымен қатар, қалада туризмді дамыту үшін халықаралық стандарттар,
қызмет көрсету саласы бойынша туризмнің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін
тиісті инфрақұрылым құру, халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету
үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру, келу және ішкі туризм
көлемін ұлғайту есебінен бюджет пен халықтың кірістерінің тұрақты өсуін
қамтамасыз ету қажет.
Түйінді тұжырымдар
1) Ішкі және келу туризмін дамыту үшін қаланың жоғары рекреациялық,
мәдени, тарихи және табиғи әлеуеті;
2) Қаланың туристік брендінің болмауын негіздейтін туристік
маркетингтің төмен деңгейі, Ақтөбе қаласын тартымды туристік бағыт
ретінде қарқынды ілгерілетудің жеткіліксіздігі;
3) Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігі бөлігінде
туристік инфрақұрылымды дамытудың жеткіліксіз деңгейі, жіктелген
орналастыру құралдарының және туризм саласындағы білікті мамандардың
аз ғана саны.
Инвестициялар
2018 жылы Ақтөбе қаласы бойынша өнеркәсіптің негізгі капиталына
салынған инвестициялар көлемі 45 941,4 млн. теңгені құрап, 2009 жылмен
салыстырғанда 4,3 есе өсті. Инвестициялардың ең көп көлемі өңдеу
өнеркәсібінің негізгі капиталын ұлғайтуға бағытталған – 27 038,2 млн.теңге
(59%). Инвестициялардың ең көп көлемі 2012-2014 жылдары байқалады
(9-сурет).
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Түйінді тұжырымдар
1)Инвестициялық белсенділіктің ұлғаюы, бұл едәуір дәрежеде ұлттық
экономиканың өсуімен байланысты;
2) Ақтөбе қаласының өңдеу өнеркәсібі салаларының жоғары
инвестициялық тартымдылығы.
Халықты жұмыспен қамту
Ақтөбе қаласының тұрғындарын жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау
тұрақты жағдаймен сипатталады.
2009-2018 жылдар кезеңінде экономикалық белсенді халық саны
69,6 мың адамға артып, 2018 жылы 244,4 мың адамды құрады. Бұл ретте,
олардың халық санындағы үлесі 15 және одан жоғары 69,5%-дан 72,9%-ға дейін
жетті. Жұмыспен қамтылған халық 68,8 мың адамға өсіп, 2018 жылы 232,6 мың
адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі 2009 жылы 6,3%-дан
2018
жылы 4,8%-ға дейін қысқарды. Экономикалық белсенділіктің деңгейі 2018
жылы 29,4%-ды құрады (10-сурет).
Экономика секторлары бойынша жұмыспен қамту құрылымы
2009 жылмен салыстырғанда қатты өзгерді. Сонымен, ауыл, орман және балық
шаруашылығында жұмыспен қамтылғандар үлесі айтарлықтай азайды, ол 2009
жылы 6,7%-дан 2018 жылы 0,4%-ға дейін қысқарды. Өнеркәсіпте және
құрылыста жұмыспен қамтылғандар үлесі 2009 жылғы 32,7%-дан
2018 жылы 29,3%-ға дейін азайған. Қызмет көрсету саласында жұмыспен
қамтылғандар үлесі – 2009 жылғы 60,6%-дан 2018 жылы 70,3%-ға дейін артты
(11-сурет).
Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша өтініш білдіргендердің жалпы
санынан жұмысқа орналастырылған жұмыссыздар үлесінің динамикасын
талдай отырып, жұмыспен қамту қызметтерінің жұмысын оңтайландыруды,
сондай-ақ әлеуметтік және тұрақты жұмыс орындары санының өсуін көрсететін
оң үрдістерді атап өтуге болады.
Білім беру өнімі жоғары біліктілік деңгейі бар, еңбек өнімділігінің өсуіне
және күрделілігіне қабілетті сапалы жаңа жұмыс күші болып табылады.
Сонымен, 2018 жылы 2014 жылмен салыстырғанда жоғары және
аяқталмаған жоғары білімі бар адамдар саны 26,9 мың адамға өсіп, 104,8 мың
адамды құрады. 2015 жылы орта кәсіптік білім алған адамдардың оң үрдісі
байқалады (3-кесте).
2018 жылы 2009 жылмен салыстырғанда басшылар мен мемлекеттік
қызметшілердің саны 3,1 мың адамға, жоғары білікті мамандардың саны
6,5 мың адамға, қызмет көрсету және сату саласы жұмыскерлерінің саны
3,0 мың адамға, өндірістік жабдық операторларының, жинаушылар мен
жүргізушілердің саны 5,9 мың адамға өсті, сондай-ақ білікті емес
қызметкерлердің саны 1,3 мың адамға ұлғайды. Қалған салалар бойынша2
құлдырау байқалады (4-кесте).
2

Техник-мамандар және әкімшілік ету саласында қызмет ететін өзге де қосалқы кәсіби персонал, өнеркәсіп,
құрылыс, көлік және басқа да ұқсас сабақтар жұмысшылары
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Бес жылдық кезеңде жалдамалы жұмыскерлердің нақты санының
7,8%-ға төмендеуі байқалады. Осылайша, құрылыс саласында 48%-ға, тау-кен
өнеркәсібінде 32,7%-ға, тұру және тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер
саласында 30%-ға, ақпарат және байланыс саласында 38%-ға, кәсіби, ғылыми
және техникалық қызмет саласында 95,8%-ға, «Жылжымайтын мүлікпен
операциялар» саласында 3,8 есе төмендеді.
Жалдамалы жұмыскерлердің орташа айлық жалақысы соңғы бес жылда
24%-ға өсті. Жалдамалы жұмыскерлердің орташа айлық еңбекақысының едәуір
өсуі өңдеуші өнеркәсіпте және құрылыста 45%-дан астам байқалады.
Түйінді тұжырымдар
1) Жұмыспен қамту қызметіне жүгінулер саны қысқаруда, бұл
жұмыспен қамту мәселелері бойынша халықпен кеңес беру жұмысының
жеткіліксіз жүргізілгенін көрсетеді;
2) Қаладағы жұмыспен қамту мәселесі көбінесе жұмыс орындарының
сапасына байланысты.
Шағын және орта бизнес
2017 жылы шағын кәсіпкерлік кәсіпорындарының саны 2015 жылмен
салыстырғанда 25%-ға өсіп, 7 994 бірлікті құрады, орта кәсіпкерлік
кәсіпорындарының саны 6%-ға (82 бірлік), шаруа немесе фермер
қожалықтарының саны 2,25 есе (304 бірлік) өсті (5-кесте).
Жеке кәсіпкерлер саны 8% төмендеді және 24 986 бірлікті құрады.
2017 жылы ШОК3 жұмыспен қамтылғандардың негізгі үлесі шағын
кәсіпкерлік кәсіпорындарында (45,9%) және дара кәсіпкерлерде (41,1%)
байқалады (6-кесте).
Ақтөбе қаласының ШОК барлық субъектілерімен өндірілген өнім көлемі
2015-2017 жылдар аралығында 18,8%-ға өсті.
Өнімнің айтарлықтай көлемі шағын кәсіпкерлік кәсіпорындарымен
өндірілген (2015 жылы – 68,7%, 2016 жылы – 76,5%, 2017 жылы – 74,4%)
(7-кесте).
Түйінді тұжырымдар
1) Қаланың қолайлы бизнес-климаты;
2) Негізгі проблемалар білікті персоналдың қолжетімділігіне, қала
активтері мен жердің қолжетімділігі туралы қаржыландыру мен ақпаратқа
байланысты.
Қаланың креативті экономикасы
Креативті экономиканы дамыту орталығы Ақтөбе қаласындағы
функционалдық қалалық ауданды дамытудың басымдығы болып табылады.
Ақтөбе қаласының креативті экономикасына интеллектуалды меншікті
(жарнама, сәулет, дизайн, музыка, атқарушылық өнер, баспасөз, бағдарламалық
қамтамасыз ету және есептеу жүйелері, теледидар және т.б.) құруға және
пайдалануға негізделген салалар жатады.
3

Шағын және орта кәсіпкерлік
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Сонымен қатар, өңір экономикасында өнеркәсіптік кешен басым ол
орталығы Ақтөбе қаласындағы функционалдық қалалық ауданның
экономикалық өсуінің және экономикасын әртараптандырудың негізгі көзі.
Өнеркәсіптік әлеует қара металлургияны, машина жасауды, химия
өнеркәсібін, мұнай өңдеуді дамытуда іске асырылатын болады.
Қаланың тауарлық мамандануы СЭҚ ТН-мен4 сәйкес келетін тауарларды
кодтаудың халықаралық үйлестірілген жүйесінің (HS code5) төрт таңбалы
кодтарының деңгейінде деректер негізінде анықталған. Сонымен, Ақтөбе
қаласында жұмыс істеп тұрған 1 221 тауарлардың 117-ін экспорттайды, оның
ішінде 18 тауар бойынша қаланың салыстырмалы артықшылығы бар (RCA6>1).
Экспорт бойынша 18 тауар (рельстер, хром оксидтері мен гидроксидтері,
ферроқорытпалар, мұнай газдары және өзге де газ тәрізді көмірсутектер,
ниобий, тантал, ванадий немесе цирконий кендері мен концентраттары және
т.б.), 14-інің жағымсыз өнімдік күрделілігі бар, олар бойынша Ақтөбе қаласы
2017 жылы әлемдегі барлық елдер арасында алдыңғы қатарлы салыстырмалы
артықшылыққа ие болды.
Тұтастай алғанда, креативті экономиканы құру ішкі және сыртқы
инвестицияларды тарту жөніндегі әлеуетті пайдалануға байланысты.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар санынан инновациялық-белсенді
кәсіпорындардың үлесі 9,4% құрады және 2008 жылмен салыстырғанда
4,9 пунктке артты (12-сурет).
Бұл ретте, 2017 жылдың қорытындысы бойынша қала кәсіпорындарының
өндірілген инновациялық өнімінің көлемі 38 007,4 млн. теңгені құрады немесе
2008
жылдың
көрсеткішінен
9,4
есе
артық,
ал
2016 жылмен салыстырғанда 2,3 есе өсті. Өндірілген инновациялық өнімнің
облыстық көлеміндегі үлес салмағы 96,4%-ды құрады.
Мемлекеттік қолдау қажеттілігін анықтай отырып, креативті
экономиканы егжей-тегжейлі талдау үшін креативті экономика саласында жыл
сайынғы статистикалық жинақ, сондай-ақ креативті экономиканың жай-күйі
туралы талдамалық есеп қалыптастыру қажет.
Түйінді тұжырымдар
1) «Білім экономикасы» секторларының ағымдағы әлеуеті, оның ішінде
креативті әлеуеті қаланың амбициясына сәйкес келмейді;
2) Кәсіпорындардың инновациялық қызметінің әлсіз белсенділігі.
1.3 Өмір сүру сапасы
Денсаулық сақтау
Қала тұрғындарына медициналық көмекті 26 аурухана мен 143 емхана,
медициналық мекемелер мен жеке дәрігерлік кабинеттер көрсетеді.
4

Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы
ТМД-да СЭҚ ТН (сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы) пайдаланылады, ол іс жүзінде HSмен толық сәйкес келеді.
6
Анықталған салыстырмалы артықшылық индексі (RCA) - ел экспортының жалпы көлеміндегі белгілі бір түрі
бойынша өнім экспортының үлес салмағының экспорттың әлемдік көлеміндегі сол өнім түрінің үлес
салмағына қатынасы ретінде есептеледі.
5
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Медициналық ұйымдарда 2 270 дәрігер және 3 908 орта медициналық
жұмыскер жұмыс істейді. 10 мың тұрғынға шаққанда бұл 47,2% және
81%-ды құрайды.
Сандық медицина белсенді енгізілуде. Қазіргі уақытта денсаулық сақтау
мекемелерінде аурулар тарихы электрондық форматта жүргізілуде. Денсаулық
сақтау мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз етуде, медицина
жұмыскерлерінің біліктілігін арттыруда оң өзгерістер қаланың денсаулық
сақтау саласының бірқатар статистикалық көрсеткіштерін жақсартуға
мүмкіндік берді.
Жалпы, қалада 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылған іс-шаралардың нәтижесі
ретінде халық денсаулығының қолайлы медициналық-демографиялық жағдайы
мен қанағаттанарлық көрсеткіштері белгіленген.
Түйінді тұжырымдар
1) Қаланың денсаулық сақтау саясаты ауруларды емдеуге көбірек
бағытталған, осыған байланысты аурулардың алдын алу және ерте сатыда
емдеу деңгейі жеткіліксіз болып табылады;
2) Денсаулық сақтау мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз
етуді жақсарту, медицина жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру.
Сәби және ана өлім-жітімінің деңгейі
Нәрестелер өлімінің 2009 жылғы 18,4%-дан 2018 жылғы 7,2%-ға дейін
төмендеуі байқалады (13-сурет).
Сәби өлімінің төмендеуінің оң серпініне дені сау ана мен баланы
қамтамасыз етуге, жүктілік пен босану кезіндегі асқынулардың алдын алуға
бағытталған шаралар кешенін іске асыру ықпал етті.
2009-2018 жылдары облыс бойынша жыл сайын ана өлімі тіркелген. Ана
өлімінің көрсеткіші 100 мың тірі туғандарға шаққанда 2009 жылы 17,9, 2015
жылы 15, 2018 жылы 5,1 құрады. Бұл көрсеткіш есепті кезеңде тірі туған
балалардың санына байланысты өзгереді. Барлық жағдайларда да ана өлімжітімінің себептері жүктілікпен, босану және босанғаннан кейінгі кезеңмен
байланысты емес патология болып табылады (14-сурет).
Түйінді тұжырымдар
1) Табысы төмен болғандықтан денсаулық сақтау жүйесінде білікті
кадрлардың тапшылығы;
2) Қаланың медициналық ұйымдарының, әсіресе емханалар мен
перинаталдық орталықтардың едәуір жүктелуі.
Өмір сүру ұзақтығы
10 жылдық уақыт аралығында халықтың өмір сүру ұзақтығы 10,5%-ға
(ерлерде - 13,6%-ға және әйелдерде - 7,2%-ға) өсті (15-сурет).
2017 жылдың қорытындысы бойынша ағымдағы жылға қарағанда өмір
сүру ұзақтығы 73,68 жасты құрады, 2013 жылы 71,43 жас және 2008 жылы
66,66 жас.
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Түйінді тұжырымдар
1) Халықтың әл-ауқатының жақсаруы және медицинаның дамуы өмір
сүру ұзақтығына оң әсер етті.
Білім беру
2018-2019 оқу жылының басында қалада 240 мекеме жұмыс істейді.
80 күндізгі жалпы білім беретін мектеп оқушыларының контингенті 75 296
оқушыны құрады, бұл 2017-2018 оқу жылына қарағанда 6 192 оқушыға
(69 104 оқушы) артық.
Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар саны - 25 772 адам (оның ішінде
мемлекеттік
тапсырыс
орналастырылған
жеке
балабақшаларда
11 568 бала).
Ақтөбе қаласында 6 жоғары оқу орны жұмыс істейді, оның ішінде
4 мемлекеттік және 2 жеке меншік, 31 ТжКБ7 және колледждер (8-кесте).
2018 жылы колледждер саны 27 бірлікті құрады, бұл 2009 жылмен
салыстырғанда 4 бірлікке аз. Колледждерде оқитындардың кетуі байқалады.
Ақтөбе қаласының 11 үздік колледжі «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ 2018
жылғы колледждердің рейтингісіне енді (9-кесте).
Студенттер саны 2009 жылы 24 335 адамнан 2015 жылы 20 336 адамға
дейін азайды, одан әрі 2018 жылы 24 459 адамға дейін өсті. Халықтың жалпы
санындағы олардың үлесі осындай динамикамен сипатталады және 4,5%-дан
6,5%-ға дейін ауытқиды (16-сурет).
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті
Жоғары оқу орындарының бас рейтингі (ҚР ТАРА8) - 7 орын.
Халықаралық рейтингтер: International Colleges & Universities –
ҚР 108 ЖОО арасында 33-орын9; Webometrics Ranking of World Universities –
ҚР 122 ЖОО арасында 59-орын10; ARES-2018 ҚР 95 ЖОО арасында –
81-орын. С+ бағалауы.
М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина
университеті
Жоғары оқу орындарының бас рейтингі (ҚР ТАРА) – 6-орын.
Халықаралық рейтингтер: ARES-2018 – ҚР 95 ЖОО арасында 30-орын.
BB+ бағалауы.
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті (BAISHEV ÝNIVERSITET)
Жоғары оқу орындарының бас рейтингі (ҚР ТАРА) – 11-орын.
Халықаралық рейтингтер: ARES-2018 – ҚР 95 ЖОО арасында 66-орын.
ССС бағалауы.
Түйінді тұжырымдар
1) 2050 жылға қарай халық санының 1 млн. адамға дейін өсуіне
байланысты орта мерзімді перспективада ғана өсетін мектепке дейінгі және
мектептегі білім беру жүйесіне едәуір жүктеме;
7

Техникалық және кәсіптік білім
Қазақстан Республикасының Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі
9
https://www.4icu.org/kz
10
http://webometrics.info/en/Asia/Kazakstan
8
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2) Мектептегі білім беру сапасы біркелкі емес. Инклюзивті проблемалар
бар;
3) ТжКБ түлектері құзыреттерінің еңбек нарығының талаптарына
сәйкес келмеуі, білікті педагогикалық персоналдың жеткіліксіздігі, жас білікті
мамандар үшін ТжКБ саласының тартымсыздығы;
4) Педагогтарға еңбекақы төлеудің төмен деңгейі және орта
мектептердегі орын санының жеткіліксіздігі;
5) Қала студенттер үшін тартымды, бірақ жоғары білім сапасы
халықаралық стандарттар бойынша бәсекеге қабілетті емес және шетелдік
студенттер үшін тартымдылығы төмен.
Мәдениет
2018 жылы мәдениет және өнер мекемелерінің желісіне Ғ. Жұбанова
атындағы 2 облыстық кәсіби театр және облыстық филармония, Халық
шығармашылығы үйі, көрме залы, 4 музей, 13 кітапхана, 6 мәдениет үйі кіреді.
Қалада ҚР Тұңғыш Президенті атындағы мәдениет және демалыс саябағы
ашылды, ол реконструкциялаудан кейін сулы-жасыл желекжолды қоса алғанда
кеңейді, сонымен қатар Ақтөбе қаласында А. Пушкин атындағы мәдениет және
демалыс саябағы, Ретро саябақ жұмыс істейді.
Ақтөбе
қаласының
музейлері:
«Кеңес
Одағының
Батыры
Ә. Молдағұлованың облыстық мемориалдық музейі» ММ, «Ақтөбе облыстық
тарихи-өлкетану музейі» ММ, «Ақтөбе облыстық көркем және сәндікқолданбалы өнер музейі» ММ, «Руханият» Ақтөбе облыстық музейі» МКҚК.
Қалада 6 мәдениет үйі жұмыс істейді: «Қалалық мәдениет үйі» МКҚК,
«Геолог» қалалық мәдениет үйі» МКҚК, «Қалалық Сазды мәдениет үйі»,
«Құрайлы» қалалық мәдениет үйі, «Қалалық қазақ саңыраулар қоғамының
мәдениет үйі» ММ және «Қалалық қазақ соқырлар қоғамының мәдениет үйі».
9 мыңнан астам адамды қамтитын «Қалалық орталықтандырылған
кітапхана жүйесі» ММ-нің 13 филиалы бар.
Оның ішінде 5 ауылдық округте 10 мәдениет мекемесі, 3 мәдениет үйі
мен 7 кітапхана жұмыс істейді.
Қалада 3 республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші
(теміржолшылардың мәдениет үйі, Кеңес Одағының батыры, ұшқыш-ғарышкер
В.И.
Пацаевтың
ескерткіш-бюсті,
Кеңес
Одағының
батыры
Ә. Молдағұлованың ескерткіш-бюсті) және 66 жергілікті маңызы бар тарих
және мәдениет ескерткіші бар.
2018 жылы 1 352 іс-шара өткізілді, оған 827900 адам қатысты.
Қаланың мәдениет мекемелерінің қазіргі қажеттіліктері мен ағымдағы
жағдайын ескере отырып, жаңа мәдениет объектілерін салу, қолданыстағы
мәдениет объектілерін реконструкциялау және жөндеу қажеттілігі бар.
Түйінді тұжырымдар
1) Мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі
жұмыстарды жүйелі негізде жүзеге асыру;
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2) Мәдениет объектілерінің материалдық және техникалық базасының
жеткіліксіздігі, халыққа қызмет көрсетудің қазіргі заманғы стандарттары
мен нормаларына сәйкес келмеуі;
3) Мәдениет мекемелері ғимараттарының қанағаттанғысыз жағдайы
(күрделі жөндеудің болмауы);
4) жұмыс істейтін мәдени мекемелердің жаңа және қосымша үйжайларының қажеттілігі.
Рухани дамуы
«Рухани жаңғыру» аясындағы «Туған жер» бағдарламасының алты кіші
бағдарламаның бірі «Рухани Қазына» болып табылады, ол туған өлкенің салтдәстүрлеріне, тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылық пен құрметтің қайта
өрлеуін көздейді.
«Рухани жаңғыру» жобалық офисінің жұмысы аясында өткізілетін
барлық іс-шаралар ақтөбеліктерге патриотизм мен кіші отанға деген
сүйіспеншілікті тәрбиелеуге бағытталған.
Бөгенбай батырға, Есет батырға ескерткіш ашылды.
9 Халықаралық, 13 республикалық, 3 өңірлік, 11облыстық және 350-ден
астам қалалық іс-шаралар өткізілді.
Халықтың табысы
2017 жылы қала халқының ақшалай табысы жылына орташа жан басына
шаққанда 635 545 теңгені құрады – жалпы республикалық көрсеткіштен 64 802
теңгеге артық.
2017 жылы еңбек қызметі халық табысының негізі болып қалады (81%).
Әлеуметтік трансферттер11 15%-ды құрады, өзге де кірістер12 4%-ды құрады.
Жалақы
Жұмыспен қамтылған халық мемлекеттік басқару, білім беру, денсаулық
сақтау және әлеуметтік қызметтер сияқты орташа жалақысы бар салаларда
шоғырланған. Жоғары ақы төленетін салалар кәсіби көрсетілетін қызметтер,
қаржы, ақпарат және байланыс болып табылады.
Халықтың шығыстары
2017 жылы қала халқының ақшалай шығыстарының құрылымында тамақ
өнімдерін сатып алуға арналған шығыстар басым болды – 47,5% (осы санаттағы
шығыстардың ең көп үлесін ет және ет өнімдері, нан өнімдері және жарма
тауарлары құрайды – 23,8%), ақылы көрсетілетін қызметтерге арналған
шығыстар үлесі 25,5%-ды құрады.
Түйінді тұжырымдар
1) Қаладағы кіріс деңгейі Қазақстан Республикасы бойынша орташа
көрсеткіш болып табылады, бұл ішкі көші-қон ағынының болмашы себебі
болып табылады;

11
12

Зейнетақы, жәрдемақы, стипендиялар, АӘК және тұрғын үй көмегі
Меншіктен түсетін табыс, туысқандардан түсетін материалдық көмек, алименттер және басқалар
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2) Сапалы жұмыс орындарының тапшылығы бар. Жұмыспен қамтылған
халық орташа жалақысы бар салаларда шоғырланған;
3) Жұмыспен қамту құрылымы халықтың әл-ауқатының нашарлауына
әсер етеді: нақты табыстар қысқарады, азық-түлік тауарларына арналған
шығыстар үлесі өсуде.
Баспана қолжетімділігі
ФҚА13 аумағында жалпы тұрғын үй қоры 243 697,9 м2 құрады, орташа
есеппен 1 адамға шаққанда 14,8 м2 тұрғын үймен қамтамасыз етілген, Ақтөбе
қаласы бойынша тұрғын үймен қамтамасыз ету 1 адамға 24,6 м2 құрады.
Бүгінгі күні Ақтөбеде 1 968 көп қабатты тұрғын үй және 970 аула бар.
МЖӘ шеңберінде ескі және апатты үйлер учаскелерінде жаңа тұрғын үй салу
бойынша іс-шаралар іске асырылуда. Жалға берілетін тұрғын үй құрылысы
жүргізілуде.
Мемлекеттік қордан тұрғын үй алу кезегінде 22 177 отбасы тұр. Ақтөбе
қаласында жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін алуға тіркелген
азаматтар саны 140 087 адамды құрайды.
Түйінді тұжырымдар
1) Халықтың жан басына шаққандағы тұрғын үймен орташа
қамтамасыз етілуінің төмендігі;
2) Тұрғын үй құны мен халықтың табысы арасындағы елеулі алшақтық.
Сапалы тұрғын үй қала тұрғындарының басым бөлігі үшін меншікке сатып
алуға қолжетімсіз.
1.4 Көліктік инфрақұрылым
Теміржол көлігінің инфрақұрылымы
Ақтөбе қаласы елдің ірі теміржол тораптарының бірі болып табылады.
Облыстық орталықтың республиканың барлық облыстарымен, сондай-ақ Ресей
Федерациясымен, Өзбекстанмен және басқа елдермен байланыстыратын
жеткілікті тармақталған теміржол желісі бар. 4 бағыт бойынша жолаушылар
тасымалы және мемлекетаралық қатынаста транзиттік тасымалдар жүзеге
асырылуда.
Ақтөбе қаласында пайдалану локомотив депосы және жолаушылар вагон
депосы жұмыс істейді.
Ақтөбе қаласының вокзалы арқылы күн сайын 34 бағыт бойынша жүретін
7-ден
23-ке
дейін
пойыз
өтеді.
Ақтөбе
станциясы
бойынша
10 жолаушылар пойызы, оның ішінде 4 бағыт бойынша транзиттік бағыттар,
6 бағыт бойынша республикаішілік бағыттар қатынайды.
Сондай-ақ «Ақтөбе – Шалқар» әлеуметтік маңызы бар ауданаралық
қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалы жүзеге асырылуда.

13

Функционалдық қалалық аудан
18

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Түйінді тұжырымдар
1) Бір жолды теміржолдардың басым саны;
2) Электрлендірілген теміржолдардың болмауы;
3) Жолдың жоғарғы құрылысының (магистральдық теміржол желісінің)
үлкен тозуы;
4) Теміржол вокзалының халықаралық талаптарға сәйкес келмеуі;
5) Транзиттік ағындардың қала арқылы өтуі;
6) Жылжымалы құрамның ескірген паркі: локомотивтердің, жүк және
жолаушылар вагондарының тозуы;
7) Жүк поездары қозғалысының орташа техникалық жылдамдығы.
Автомобиль көлігінің инфрақұрылымы
Автомобиль көлігінің инфрақұрылымы республикалық, облыстық және
аудандық маңызы бар автомобиль жолдарымен ұсынылған.
Ақтөбе облысы арқылы «Батыс Еуропа – Батыс Қытай»
трансконтинентальды автомагистралі өтеді, автожолдардың тармақталған
желісі республиканың оңтүстігі мен солтүстігіне, Ресейдің Еділ өңіріне және
халықаралық трассаларға шығарады.
Өңір аумағы бойынша екі магистральды автокөлік дәлізі өтеді: «Омбы –
Майқапшағай» және «Алматы – Риддер – Ресей Федерациясының шекарасы».
Ақтөбе қаласының автожолдарының жалпы ұзындығы 659 км
құрайды,оның 369,9 км қанағаттанарлық жағдайда (59,3%), 251,1 км
(40,7%) қанағаттанарлықсыз жағдайда.
Қазіргі уақытта:
- ұзындығы 319 км «Ақтөбе – Атырау – РФ шекарасы (Астраханға)»
республикалық маңызы бар автожол учаскелерін реконструкциялау;
- «Ақтөбе қаласының оңтүстік айналма жолы» 0-35,3 км учаскесіндегі
автомобиль жолын реконструкциялау жүргізіледі. Осы жобаны іске асыру
басталғаннан бері барлығы 21,5 км реконструкцияланған;
- Ақтөбе қаласынан АФЗ ауданында жол өтпесін салу. Өтпе жолдың
жалпы ұзындығы 66,85 м құрайды;
- «Ақтөбе-Орск» а/ж 0-8 км учаскесін реконструкция.
Түйінді тұжырымдар
1) Жол жабындарының көтергіш қабілетін үдемелі жоғалту.
Автомобиль жолдары инфрақұрылымына тартылатын инвестицияларға
қарамастан, жолдардың техникалық жай-күйін жақсарту өзінің өзектілігін
жоғалтпайды.
Жолаушылар көлігі
Қазақстан мен Ресейдің ірі қалаларымен, сондай-ақ облыстың елді
мекендерімен автобус қатынасын екі автовокзал – «Экспресс» және «Сапар»
қамтамасыз етеді.
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Облыс автокөлігімен жолаушыларды тасымалдау жолаушылар көлік
құралдарының бірнеше түрімен, оның ішінде: автобустармен, шағын
автобустармен, жеңіл автокөлікпен жүзеге асырылады.
Қалалық жолаушылар көлігі, негізінен, қаланың автобус жүйесімен
ұсынылған, бұл әртүрлі сыйымдылықтағы 500-ден астам автобустармен
қамтылған шамамен 50 бағыт.
Түйінді тұжырымдар
1) Қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың төмен деңгейі;
2) Көлік
инфрақұрылымының
қаланың
автомобиль
көлігінің
қолданыстағы қарқындылығының талаптарына сәйкес келмеуі;
3) Жол-көлік инфрақұрылымына үлкен жүктеме;
4) Жаңа құрылыс салынатын аудандарда жол желісін дамытудың
жеткіліксіз деңгейі.
Әуе көлігінің инфрақұрылымы
«Ақтөбе халықаралық әуежайы» АҚ Батыс Қазақстанның перспективті
және дамып келе жатқан әуежайы болып табылады және үздік республикалық
әуежайлардың бестігіне кіреді.
Ақтөбе қаласының әуежайы күн сайын 6 бағыт бойынша
авиатасымалдарды жүзеге асырады: Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау және
Мәскеу. Сондай-ақ Шарм-Эль-Шейхке рейстер, чартерлік авиарейстерді
жөнелту және қабылдау жүзеге асырылады.
Өткен жылдары ұшу-қону жолағын, жарық сигнал беру жабдықтарын
және аэровокзал кешеніне реконструкциялау жүргізілді, бұл әуежайға ұшу
массасы бойынша шектеусіз барлық әуе кемелерін қабылдауға, өткізу қабілетін
сағатына 500 адамға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Жүк операторлары Ақтөбе қаласының әуежайын транзиттік хаб ретінде
пайдалануға үлкен қызығушылық білдіреді, себебі бұл тасымалдың өзіндік
құнын төмендетеді және Еуразиялық одақ нарығына тауарларды жеткізу
жылдамдығын арттырады.
Өңірдегі әуежайдың негізгі бәсекелестері Орск қаласының әуежайы
(Ақтөбе қаласынан 150 км), Орынбор қаласының әуежайы (Ақтөбе қаласынан
350 км), Орал қаласының әуежайы және Атырау қаласының әуежайы болып
табылады.
Техникалық сипаттамалар және инфрақұрылымды дамыту бойынша тек
Атырау, Орынбор қалаларының әуежайлары ғана бәсекеге түсе алады.
Ақтөбе облысы халқының 40% авиациялық көлік қызметін пайдаланады.
Авиациялық саланың одан әрі дамуына және өңірдің экономикасын
тұрақтандыру салдарынан халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға
байланысты авиациялық көлік қызметтеріне сұраныс артады.
Жұмыс істеп тұрған әуежай қалалық құрылыс шекарасында орналасқан,
бұл ұшу-қону операцияларының қауіпсіздігі, қаланың тұрғын үй алаптарына
шудың және экологиялық әсерді төмендету жөніндегі арнайы шараларды талап
етеді.
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Жергілікті атқарушы органдар барлық авиакомпаниялармен тығыз
байланыста жұмыс істейді, Қазақстан, Ресей арқылы алыс шет елдерге
транзиттік маршруттарды ашу мәселелері пысықталуда.
Түйінді тұжырымдар
1) Әуежайдың жердегі инфрақұрылымының нашар техникалық
жабдықталуы және тозуы;
2) Ішкі және халықаралық әуе транзиттік тасымалдар жүйесіне әлсіз
тартылу;
3) Әуе кемелерінің ескірген паркі;
4) Авиакөлік инфрақұрылымын жердегі техникамен, жүк қоймаларымен
және терминалдармен жарақтандырудың қажетті деңгейінің болмауы;
5) Ұшу-қону операцияларының қауіпсіздігі, қаланың тұрғын үй
алаптарына шудың және экологиялық әсерді азайту жөнінде арнайы шаралар
жүргізу қажет.
1.5 Инженерлік инфрақұрылым
Сумен жабдықтау
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қала халқының 80%-ы қол
жеткізе алады.
Су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 900 км-ден астам (60%-дан
астам тозу) құрайды.
Қызмет ету мерзімінің аяқталуына байланысты су құбыры желілері
ауыстыруды талап етеді, жиі авариялар, электр жабдықтарының тозуы
байқалады.
Өнімділігі тәулігіне 61,0 мың м3 Ақтөбе қаласының су құбырын тазарту
құрылыстары 1987 жылы пайдалануға берілді және реконструкциялауды қажет
етеді. Орталығы Ақтөбе қаласындағы функционалдық қалалық ауданға
енгізілген 16 елді мекенде сумен қамтамасыз ету және су бұру жағдайы әртүрлі.
Қазіргі уақытта 2 146 адам тұратын 6 ауылда орталықтандырылған сумен
қамтылмаған.
Осы факторлардың барлығы сумен жабдықтау қызметтерінің сапасына
әсер етеді, бұл мәселенің өзектілігін респонденттердің 33% атап өтті.
Су бұру
Ескірген кәріз жүйесі (482 км желілердің 339-і тозған), оның
коллекторларының негізгі бөлігі 1950-1960 жылдары салынған, 2013 жылы
экологтар қаладағы ауаның ластануының негізгі себебі деп танылды. Бүгінгі
күні 20 мыңнан астам абоненттердің кәрізге қолжетімділігі жоқ. Тәуелсіз
техникалық сараптама нәтижелері бойынша қазіргі уақытта кәріз желілерінің
тозуы 74%-ды құрайды.
ФҚА-ға енгізілген ауылдық елді мекендерді су бұру жүйелерімен қамту
сумен жабдықтау көрсеткіштерінен едәуір артта қалып отыр. Сарқынды
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суларды бұру мектептердің, ауруханалардың әкімшілік-шаруашылық
ғимараттарынан және көп қабатты құрылыстардан жүзеге асырылды.
Нөсер кәрізі
Ақтөбе қаласында нөсер кәріз жүйесі іс жүзінде жоқ. Ашық нөсерлік
арналар мен жабық нөсерлік кәріз коллекторларының ұзындығы бойынша
шағын жергілікті учаскелері салынды. Жерүсті суларын тазалауға арналған
құрылыстар жоқ.
Нөсерлі кәріздердің бірыңғай жүйесінің болмауына байланысты
ластанған жерүсті ағындары өзендердің экологиялық жағдайын бұза отырып,
қаланың су артерияларына ағызуды жалғастыруда.
Энергиямен жабдықтау
Ақтөбе қаласы электр энергиясының нарығы екі негізгі электр станциясы
– қуатылығы 135,1 МВт «Қазхром» ТҰК» АҚ АФЗ және қуатылығы 102 МВт
«Ақтөбе ЖЭО» АҚ-дан, сондай-ақ транзитпен РАҚ БЭЖ (РФ) (сағатына 2,8
млн. кВт) және қала мен бүкіл облыс қуаттарының тапшылығын өтейтін
Солтүстік
Қазақстанның
энергия
жүйесінен
(сағатына
1 157,1 млн. кВт) жеткізумен қалыптасады.
Ақтөбе қаласының электр желілері мен құрылыстарының көп бөлігі
60-80 жылдары құрылған. Пайдалану мерзімі 30 жыл және одан да көп
шамамен 50% ҚС. Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша қазіргі заманғы
талаптар мен ұсынымдарды қанағаттандырмайтын және реконструкциялауды
талап ететін бірқатар жабдықтар бар.
ФҚА-ға
енгізілген
елді
мекендерді
электрмен
жабдықтау
инфрақұрылымының
қазіргі
жағдайы
да
ауыстыруды
және
реконструкциялауды талап етеді.
Газбен жабдықтау
Белогор карьері ауылынан басқа (тұрғындар саны 152 адам) Ақтөбе
қаласы толығымен газдандырылған. ФҚА елді мекендері орталықтандырылған
газбен жабдықтаумен толық қамтылмаған (8 ауылдық елді мекен табиғи газбен
жабдықталмаған). 2025-2030 жылдарға газ тапшылығы болуы мүмкін.
Жылумен жабдықтау
Қаланың жылумен қамтамасыз ету жүйесіне «Жылуэнерго» АҚ қызмет
көрсетеді, ол 240 км астам магистралды және таратушы жылу желілерін,
79 жылу пунктін, жалпы белгіленген қуаты сағатына 187,4 Гкал
23 қазандықты және 6 сорғы станцияларын пайдалануды жүзеге асырады.
Жылу электр станциялары жылу энергиясының барлық көлемінің 56,7%ын, қазандықтар – 14,2%-ын, өзгелер – 29,1%-ын өндірді. Қалада жеке жылыту
жүйелерінің ұлғаю үрдісін атап өткен жөн, 2018 жылы оларға
40%-дан астамы тиесілі.
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Жылу желілерінің басым бөлігі тозудың жоғары дәрежесімен
сипатталады: тозған желілер 64,4%-ды құрайды, ауыстыруды қажет ететіндер
жылу желілерінің жалпы ұзындығының 59,9%-ын құрайды. Орталығы Ақтөбе
қаласындағы ФҚА енгізілген АЕМ-де пешті жылумен жабдықтау, сондай-ақ
әкімшілік және коммуналдық ғимараттарды жылумен жабдықтау үшін
жергілікті қазандықтар бар.
Түйінді тұжырымдар
1) Инженерлік инфрақұрылымның негізгі желілері мен құрылыстарының
тозуы, артта қалған технологияларды қолдану және соның салдарынан
инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша едәуір шығыстар
және төмен тиімділік;
2) Қала әкімшілігіне кіретін елді мекендерді, сондай-ақ орталығы Ақтөбе
қаласындағы функционалдық қалалық ауданға кірген АЕМ-ді (сумен
жабдықтау, су бұру, газбен жабдықтау) тіршілікті қамтамасыз ету
қызметтерімен толық қамтымау;
3) Нөсерлі кәріз жүйесінің дамымауы;
4) Қолда бар инфрақұрылымдық қуаттардың сәйкес келмеуі.
1.6 Smart-city тұжырымдамасын цифрландыру және іске асыру
«Байланыс инфрақұрылымын дамыту және халықтың цифрлық
сауаттылық деңгейін арттыру» мақсатын іске асыру үшін «Ақтөбе облысының
аумағын 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасы» шеңберінде азаматтардың
цифрлық сауаттылығын арттыру бойынша іс-шаралар өткізілді. 2018 жылы 32
мыңға жуық адам компьютерлік сауаттылықты арттыру курстарынан өтті
(респонденттердің 32% цифрлық технологиялар саласында біліктілікті арттыру
курстарынан өтті).
Ақтөбеде ақылды қаланың тұжырымдамасы «Smart City» деп аталады.
Ақылды қала тұжырымдамасының негізіне қаланың инфрақұрылымын
жетілдіру және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
салынған. Жобаны 2020 жылға дейін «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасы аясында бірнеше бағыттар «Қауіпсіз қала», «Ақылды» тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық, білім беру, медицина және электрондық әкімдік
бойынша іске асыру жоспарлануда.
«Smart City» ақылды қаласының тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде
ТҮКШ басқару орталығы құрылуда және AktobeBus мобильдік қосымшасы
және т.б. жұмыс істейді.
«Қауіпсіз қала» бағыты аясында Ақтөбеде 130 қоғамдық қауіпсіздік
камерасы, 10 интеллектуалды жол айырығында ЖҚЕ бұзушылықтарын фото
және бейнетіркеу жүйесі, 11 желілік учаскеде фототіркеу жүйесі орнатылады.
Болашақта «Қауіпсіз қала» аппараттық-бағдарламалық кешені барлық
камераларды біріктіруге мүмкіндік береді, сондай-ақ оған басқа ұйымдар мен
жеке бизнес камераларының кірігуін қамтамасыз етеді.
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Ақтөбе облысының ІІД Жедел басқарудың резервтік орталығын (бұдан
әрі – ЖБО) және қалалық қызметтердің диспетчерлік пункттерін қамтитын
қаланы басқарудың командалық орталығын құру бойынша жұмыстар
жүргізілуде. Осы командалық орталық базасында қаланың барлық шұғыл
қызметтерін 112 біріккен қызметіне біріктіру жоспарлануда.
«AktobeBus» мобильді қосымшасы арқылы қала тұрғындары нақты
бағыттың қозғалысын бақылай алады, өйткені әрбір автобус GPS-трекерлермен
жабдықталды. Қалада жолақы төлеудің электрондық жүйесін енгізу
жоспарлануда.
«Білім беру», «Денсаулық сақтау», «ТҮКШ», «Көлік», «Қала картасы»
бөлімдері бар «AktobeSmartCity» мобильдік қосымшасы жұмыс істейді.
City.post.kz сайты әзірленді, ПИК, тұрғындар мен әкімдіктің өзара ісқимылына арналған платформа.
Balabaqsha.akt.kz сайт іске қосылды, оның көмегімен балабақшаға кезекке
тұруға, бос орындардың бар-жоғын тексеруге және мектепке дейінгі мекемеге
жолдама алуға болады. Оқушылардың үлгерімін бақылауды, электрондық
журнал мен күнделікті қамтитын «Күнделік» жүйесі енгізілуде.
Сондай-ақ геопортал (geoportal.akt.kz) құрылды, ол қаланың бас жоспары
мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы, жоспарланған және өткізілген
конкурстар, қолданыстағы кәсіпкерлік объектілері туралы, қалалық көлік
бағыттарының схемалары, перспективалы жер учаскелері мен аукциондар
туралы және т.б. ақпаратты қоса алғанда, веб-сервистер арқылы географиялық
ақпаратқа қол жеткізуді ұсынатын болады.
Жоспарда қоғамдық көлікті электронды терминалдармен жабдықтау,
бірыңғай диспетчерлік қызмет орталығы біріктірілген «ақылды аялдамалар»,
«ақылды көлік тұрақтары», «ақылды бағдаршамдар» кіретін интеллектуалды
көлік жүйесін құру қарастырылған. Сонымен қатар, Ақтөбеде қала
тұрғындарының әлеуметтік картасы мен бірыңғай медициналық картасын құру
жоспарлануда.
Түйінді тұжырымдар
1) Қала цифрландырудың орташа сатысында, Smart City жобасы
цифрлық трансформацияның негізгі элементтерінің бірі болып табылады;
2) Цифрлық шешімдер өндірісіндегі негізгі ресурс ретінде «ашық
деректердің» қолжетімділігі шектеулі;
3) Әкімдік пен ведомстволық бағынысты ұйымдарда цифрлық
элементтерді енгізу деңгейінің жеткіліксіздігі қала мен қала шаруашылығын
басқаруға цифрлық шешімдерді енгізу тиімділігін төмендетеді.
1.7 Қоршаған орта
Ақтөбе қаласының аумағындағы экологиялық жағдай қолайсыз ретінде
сипатталады және өз кезегінде оның әлеуметтік-экономикалық дамуының
тежеуші факторларының бірі болып табылатын қоршаған ортаға қарқынды
техногендік жүктемемен байланысты.
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Урбанизациялаудан туындаған қаланың экологиялық проблемаларына
атмосфералық ауаның ластануының жоғары деңгейі, жерүсті және жерасты
суларының ластануы, өндіріс және тұтыну қалдықтарының жағдайы жатады.
Олардың ішінде Елек трансшекаралық өзені бассейнінің алты валентті
хроммен және бормен ластануы (республикалық деңгей), Елек өзенінің
«Ақбұлақ» АҚ тазартылмаған сарқынды сулармен ластануы және тазарту
құрылыстары кешенінің авариялық жағдайы, Ақтөбе қаласының атмосфералық
ауасының күкіртті сутегімен ластануы, қатты тұрмыстық қалдықтардың пайда
болуы және кәдеге жарату проблемасы (жергілікті деңгей).
Көрсетілген проблемаларды шешу және экологиялық қауіпсіздікті
бақылауды қатаңдату бойынша кешенді жұмыс жүргізу қажет.
Жасыл экономиканы дамыту
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі
тұжырымдаманы іске асыру мақсатында барлық өңірлік бағдарламалық
құжаттарды, оның ішінде Ақтөбе қаласын дамытудың 2016-2020 жылдарға
арналған бағдарламасын сәйкестендіру бөлігінде жұмыс жүргізілуде.
Халықтың өмір сүру деңгейіне, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға
және қоршаған ортаға жүктемені төмендетуге әсер ететін сәйкестендіргіштер
әзірленді.
Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес өңірде «4.0 жаңғырту»
бағдарламасы жүзеге асырылуда, ол сондай-ақ «жасыл экономиканы» іске
асыру жөніндегі жоспарға біріктірілген.
Ақтөбе облысында 2016-2020 жылдарға арналған өңірлік кешенді энергия
үнемдеу жоспары құрылып, іске асырылуда.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту кезең-кезеңімен
жүргізілуде, ол қаланың кәріз желілерін жаңарту жобасын іске асыруды,
энергия тиімді құрылыс жобаларын, көшені жарықтандыруды жаңғыртуды, су
тұтыну мен жылуды есептеу құралдарын орнатуды қамтиды.
Қалада автокөлік қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі
енгізілді, автомобильдерді газ отынына ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.
Бұдан басқа, қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесі
реформалануда, сондай-ақ жел генераторларын шығару зауытын салу бойынша
инвестициялық жобаны іске асыру жүргізілуде.
Атмосфералық ауа
«Қазгидромет» РМК бақылауының деректеріне сәйкес 2018 жылы Ақтөбе
қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп сипатталды
(АЛИ = 7). Стандартты индекс (СИ) көміртегі оксиді бойынша
13 (өте жоғары деңгей) тең.
Қала атмосферасының техногендік ластануының негізгі көздеріне
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, жылу көздерінің және автокөліктің
шығарындылары жатады. Ауа бассейнін басты ластаушы заттар күкірт
диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт сутегі, азот оксиді болып табылады.
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Атмосфералық ауада азот диоксидінің және формальдегидтің жоғары мөлшері
байқалады.
Қаланың атмосфералық ауасын ластаудың негізгі көздері металлургия,
химия, құрылыс және жылу энергетикалық өнеркәсіп кәсіпорындары болып
табылады.
Стационарлық көздерден шығатын атмосфераны ластайтын заттар
шығарындылары көлемінің динамикасы 2013 жылғы 17,1 мың тоннадан
2018 жылы 27,2 мың тоннаға дейін айтарлықтай ұлғаюын көрсетеді.
Автокөліктің зиянды заттарының жиынтық шығарындысы жылына
61 мың тоннаны құрайды. Атмосфераға шығарындылардың өсуін тежейді,
әкелінетін ЖЖМ сапасын, автокөлікті газ отынына ауыстыруды, Еуро-4
талаптарына жауап беретін жаңа автокөлік құралдарының үлесін арттыруды
бақылауды күшейту.
«Ақбұлақ» АҚ кәріз құдықтарынан шығарылатын шығарындылар көзі
болып табылатын Ақтөбе атмосфералық ауасының күкіртті сутегімен ластануы
өткір мәселелердің бірі болып отыр. Аталған проблеманы шешу үшін 2018
жылы қаланың тазарту құрылыстары кешенін жаңғырту жобасын әзірлеу
бойынша жұмыс басталды.
Қоршаған ортаға эмиссияларды тұрақтандырудың негізі экология
департаменті, облыс әкімдігі және өңірдің ірі кәсіпорындары арасында
жасалатын 3 жыл ішінде шығарындылар мен төгінділерді азайту туралы келісім
болуы тиіс.
Қатты тұрмыстық қалдықтар
Ақтөбе қаласында тұрмыстық қалдықтарды жоюдың жоспарлы-тұрақты
жүйесі жұмыс істейді. Қатты тұрмыстық қалдықтар, негізінен, алдын ала
сұрыптаусыз жиналады, оларды шығару алдында уақытша сақтау
контейнерлерде жүзеге асырылады, қалдықтарды шығару жеке ұйымдардың
қоқыс тасығыштарымен жүргізіледі.
Орташа алғанда жыл ішінде қалада шамамен 380 мың м3 қатты
тұрмыстық қалдықтар пайда болады.
Қалдықтар 2007 жылы салынған, жалпы ауданы 60 га және жобалық
қуаты 3 млн.тонна қалалық полигонға шығарылады. Қабылданатын
қалдықтардың жыл сайынғы көлемі шамамен 120 мың тоннаны құрайды.
Қалада 321 қазіргі заманғы еуроконтейнер орнатылды, пилоттық жоба
аясында 3 тереңдетілген ҚТҚ14 контейнері сатып алынды және орнатылды,
қосымша 60 контейнер сатып алу және орнату жоспарлануда.
450-ден 157 контейнерлік алаң реконструкцияланған.
Статистикалық деректерге сәйкес 2018 жылы қала әкімшілігінің
аумағында коммуналдық қалдықтарды жинаумен және шығарумен
айналысатын 8 ұйым (2017 жылы – 4) болды. Жиналған коммуналдық
қалдықтардың жалпы көлемі 2018 жылы 150,8 мың тоннаны құрады, бұл ретте
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1 ұйымның коммуналдық қалдықтарды шығарудың орташа көлемі
15-20 мың тоннаны құрайды.
2018 жылы кәдеге жаратылған және депонирленген қалдықтардың көлемі
141,7 мың тоннаны құрады.
2017 жылдан бастап Ақтөбеде қуаты жылына 200 мың тонна қоқыс
сұрыптау кешені жұмыс істейді. Кешен Ақтөбе қаласының ҚТҚ қабылдау және
сұрыптауды жүзеге асырады, бұл облыс бойынша түскен қоқыстардан әртүрлі
компоненттердің 15%-ға дейін сұрыптаумен ҚТҚ көлемінің 40%-ын құрайды.
Қалдықтарды бөлек жинауды ұйымдастыру мақсатында 2016 жылы
Ақтөбе қаласын қоса алғанда, Ақтөбе облысының ірі елді мекендері үшін
2020 жылға дейін ҚТҚ бөлек жинауды, сұрыптауды, кәдеге жаратуды және
қайта өңдеуді енгізу, жергілікті атқарушы органдардың қалдықтармен жұмыс
істеу саласындағы мамандандырылған кәсіпорындармен өзара іс-қимылы
жөніндегі Жол картасы қалыптастырылды.
Ақтөбе қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару саласындағы
негізгі проблемаларға көмудің айтарлықтай көлемі, қалдықтарды қайта өңдеу
жөніндегі қазіргі заманғы өндірістердің жеткіліксіз саны, қалдықтарды бөлек
жинау мәдениетінің төмен деңгейі, қалдықтардың пайда болуы мен қозғалысын
қажетті есепке алу мен бақылаудың болмауы жатады.
Көгалдандыру
Ақтөбе қаласы үшін оның орманы аз ауданда орналасуын есепке ала
отырып, (орманды - 0,16%) аумақты көгалдандырудың маңызы зор.
Қазіргі уақытта Ақтөбе қаласының жасыл желектерінің жалпы ауданы
шамамен 43 мың га құрайды, гүлзарлар ауданы 41,9 мың м 2, көгалдар – 136,7
мың м2 құрайды. Қалада жалпы ауданы 1,3 млн.м2 астам 66 сквер мен саябақ
бар, оның ішінде 2018 жылы ашылған «Астана» саябағы бар.
Жасыл желектердің түрлік құрамы жасы орта есеппен 55-60 жасты
құрайтын, жерасты байламы басым жапырақты ағаштардан тұрады.
2008 жылдан бастап 594 796 дана ағаш пен бұта отырғызылды, оның
ішінде жасыл белдеуді құру шеңберінде қала айналасында 559 358 дана көшет,
оның ішінде қылқан жапырақты 25 216 дана көшет отырғызылды.
Жоғары рекреациялық жүктеме, қолайсыз климат есебінен Ақтөбе
қаласының орман қорғау белдеулерінің жай-күйі нашар, көптеген екпелер
құрғақ болып табылады және жоспарлы кесуді, сондай-ақ жаңа ағаш
отырғызуды талап етеді.
Осыған байланысты қала әкімдігі қаладағы экологиялық жағдайды
жақсарту бойынша тиімді шаралардың бірі болып табылатын қаланың
айналасында жасыл белдеуді құру бойынша шаралар қабылдауда. Жыл сайын
қала айналасында 150 га алқапта орман дақылдары отырғызылады.
Қазіргі уақытта жасыл қорды түгендеу және Ақтөбе қаласын
көгалдандырудың перспективалық жоспарын әзірлеу көзделген облыстың
экологиялық дамуының кешенді бағдарламасының жобасын дайындау
жүргізілуде.
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Түйінді тұжырымдар
1) Республикалық деңгейдегі «тарихи» экологиялық проблемалардың
болуы және оларды тезірек шешу қажеттігі;
2) Ақтөбе қаласының әуе бассейнінің стационарлық көздермен,
автокөлікпен, шағын қазандықтармен және жеке сектормен ластануының
жоғары деңгейі;
3) Жерүсті және жерасты суларының ластануы;
4) Қалдықтарды басқару жүйесінің дамымаған инфрақұрылымы
5) Қала аумағын біркелкі емес және жеткіліксіз көгалдандыру.
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2. Ақтөбе қаласына қатысты тұжырымдамалары бар халықаралық
тәжірибе
Дортмунд қаласы. Рур облысы, Германия
Халық саны - 571 403 адам. Ауданы - 280,71 км².
Дәстүрлі салалардың дағдарысы қаланың экономикалық әл-ауқатына әсер
етті: жұмыссыздықтың өсуі, теріс экологиялық жағдай, жабылған
кәсіпорындардан кейін қалған қаланың көптеген қараусыз қалған учаскелері,
дамымаған әлеуметтік инфрақұрылым.
Алайда, ХХ ғасырдың соңында қала аумағын дамытуға жаңа тәсіл
қолданыла бастады: қаланы дамытудағы қалалық қоғамдастықтың рөлін
арттыруды ұғыну; стратегиялық мақсаттарды қалыптастыру және қол жеткізу
үшін қалалық қоғамдастық өкілдері арасындағы кооперацияны дамыту; қала
экономикасының құрамдас бөлігі ретінде көмір және металлургия
өнеркәсібінен түпкілікті кету.
Дортмундтың
даму
стратегиясы
табысты
жеке-муниципалдық
серіктестіктің үлгісі болып табылады.
Неғұрлым перспективалы индустрияларды дамытудың артықшылығы: IT
саласындағы білім беру, бағдарламалық қамтамасыз ету, логистика,
микроэлектроника индустриясын дамыту.
Қалада велосипедшілерге автомобиль көлігіне қарамастан қозғалуға
мүмкіндік беретін велосипед жолдарының тармақталған желісі бар.
Бохум қаласы. Рур облысы, Германия
Қала халқы - 375,2 мың тұрғын.
Бохумда 9 жоғары оқу орны, көмір өнеркәсібі мен теміржол музейлері,
планетарий, театрлар, саябақтар бар.
Бохум дамыған өнеркәсіптік және сервистік орталық болып табылады,
мұнда шойын құю және автомобиль зауыттары, құрал-саймандар мен
жабдықтар жасайтын кәсіпорындар бар. Сондай-ақ қалада жеке сыра қайнату
орындары, метеостанция, елдегі ең ірі жылжымайтын мүлік компаниясы бар.
Дортмунд және Бохум қалалары Рур облысының экономикалық
дамуының жалпы саясатының арқасында гүлденген, табысты қайта құрылған
ескі өнеркәсіптік қалалар болып табылады.
Рур облысындағы қайта құру өнеркәсіптен толық босатуға емес,
аймақтағы экономикалық қызмет спектрін кеңейту және жаңа салаларды
дамыту үшін оның әлеуетін пайдалануға бағытталған.
Қызметтер экономикасы мен креативті экономиканы ұйымдастыру
принциптері қайта құрылымдау саясатына біріктірілген, алайда облыстың
өнеркәсіптік мамандануына қажетті толықтыру ретінде қарастырылады.
Дамудың басты стратегиясы жоғары технологиялық өндіріс негізінде
экономикалық белсенділікті әртараптандыру болды.
Экологиялық технологиялар индустриясын дамыту - кемшіліктерді
құндылықтарға айналдыру қағидатын пайдаланудың тағы бір бағыты.
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Экологиялық кластердің пайда болуы аумақтың экологиялық және көбіне
имидждік проблемаларын шешу тәсіліне айналды, сонымен бірге
экономиканың жоғары технологиялық саласы пайда болды.
Германияда қоршаған ортаны қорғау саласындағы федералды заңнама
1970 жылдардың басында пайда болды және «ластаушы төлейді» қағидатына
негізделген. Ол бірінші кезекте, экологиялық ахуал тұрғысынан ең
проблемалық болып саналған Рур облысының кәсіпорындарына қатысты
болды. Облыстың ірі өнеркәсіп кәсіпорындары (ең алдымен металлургиялық
компаниялар) экологиялық технологияларды әзірлеуді инвестициялауға
мәжбүр болды.
Олардың тарапынан сұраныс тиісті ғылыми-зерттеу әзірлемелерінің
пайда болуына себеп болды. Сонымен қатар, басқа салалардың өнеркәсіп
кәсіпорындары да экологиялық технологияларға мамандана бастады. Мысалы,
химия өнеркәсібі кәсіпорындары қалдықтарды қайта өңдеуге бағытталған. 1980
жылдары жаңа материалдарды әзірлеу, тазарту құрылыстарын өндіру, сондайақ қалдықтарды жинау, сұрыптау, қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша
жоғары технологиялық кәсіпорындар пайда болды. Бұл бизнес-қызметтерге,
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге, көлік қызметтеріне сұраныс
тудырды.
Алайда, экологиялық проблемаларды шешу қажеттілігі осындай
кластерді құрудың алғышарты және оны қалыптастырудың маңызды кезеңі
ғана осы проблеманы жаңа нарықтарға шығу тәсілі ретінде саяси деңгейде
қабылдау, жаңа жұмыс орындарын құру және тұтастай алғанда экономиканы
әртараптандыру болды.
Осылайша, Рур облысы соңғы онжылдықта инновациялық даму жолында
елеулі табыстарға жетті және бұл тәжірибе 2030 жылға дейінгі кезеңге және
одан кейінгі перспективада Ақтөбе қаласын дамыту үшін ескеруге тұрады.
Бирмингем қаласы (АҚШ)
Қала халқы – 209,915 мың адам. Аумағының ауданы - 378,19 км2.
Көмір шахталары мен металлургиялық зауыттардың айналасында өскен
типтік ескі өнеркәсіптік қала бола отырып, Бирмингем урбанистік дағдарыстың
классикалық салдарына, оны еңсеру барысындағы проблемаларға және бұл
ретте туындайтын стратегиялық айрықтарға тап болды.
Қала өнеркәсібі негізінен болат өндіруге қажетті көмір, әктас және темір
кендерінің мол шоғырына негізделген. Бұл ауданда доломит, мәрмәр, барит,
боксит, пирит, кварц, саз, құм және қиыршық тас табылды.
Бирмингем экономикасын әртараптандырудың негізгі бағыттарының бірі
медициналық қызметтер ғана емес, медициналық саладағы білім беру, сондайақ ғылыми зерттеулер түсінілетін денсаулық сақтау болды. Бирмингем
округіндегі ең ірі жұмыс беруші болып бірнеше онжылдықтар бойы
Бирмингемдегі Алабама университеті табылады. Қаланың орталығында
орналасқан Университет - Алабама штаты қаржыландыратын автономды ұйым.
15
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UАB өзі үш негізгі бөліктен тұрады: UАB16 кампусы, шын мәнінде білім беру
орталығы, UАB медициналық институты, яғни аурухана; Оңтүстік зерттеу
институты - зерттеу орталығы.
Бүгінде Бирмингем - бұл медициналық салада жұмысқа орналасу
тұрғысынан тартымды қала. UAB тар шеңберлі маман-дәрігерлерге де,
медицина саласындағы зерттеушілерге де жұмыс орындарын ұсынады.
Университеттің білім беру, зерттеу және практикалық қызметті біріктіруі UABтің негізгі артықшылығы болып табылады, себебі әр түрлі бағыттағы
мамандарға тығыз ынтымақтасуға, зерттеу жұмыстарын тәжірибеде қолдануға,
емдеу процесінде туындаған мәселелерді жедел шешуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар қала мен өңір жалпы білім беру бағдарламалары
спектрінің тар болуымен ерекшеленеді, ал медицинамен байланысты емес
салалардағы еңбек нарығы айтарлықтай шектеулі. Бирмингем - медицинаны
зерттеу және тәжірибеде игеру үшін тамаша орын, алайда медициналық бейінге
жатпайтын студенттердің кәсіби өсу мүмкіндіктері аз.
Бүгінде қала алдында экономиканы әртараптандыру міндеті тұр, атап
айтқанда, биотехнологиялар мен IT саласын дамытуға баса назар аударылады.
Сондай-ақ университеттің білім беру бейінін кеңейту нұсқалары
қарастырылуда.
Бирмингемнің өнеркәсіптік өткеніне негізделген жағымсыз имиджді атап
өту керек: қала жеткіліксіз дамыған мәдени өмірмен, қылмыстың жоғары
деңгейімен және күрделі экологиялық жағдаймен байланыстырылады.
Экологиялық проблемаларды шешуді дағдарысты еңсеру стратегиясының бір
бөлігіне айналдырған Рур облысына қарағанда, Бирмингем ұзақ уақыт бойы
осы мәселелерге назар аудармаған.
Соңғы жылдары «мәдени индустрияны» дамытуға әрекет жасалуда.
Домна пештері орналасқан бұрынғы өндірістік аймақ аумағында туристерді
тасымалдайтын музей ашылды. Сонымен қатар, ол түрлі салтанаттарды:
банкеттер мен дискотекалардан бастап үйлену тойларына дейін өткізуге
арналған алаң ретінде пайдаланылады.
Калгари қаласы (Канада)
Калгари – Канаданың Альберта провинциясында 1,23 млн. тұрғыны бар
ірі қала.
Қалалық еңбектену орындарының шамамен төрттен бір бөлігі
Даунтаунда, 35% - шығыс өнеркәсіп ауданында, ал қалғандары қаланың қалған
бөлігінде шашырап орналасқан. Қаланы дамытудың стратегиялық саясаты осы
бағыттағы жолаушылар жоғары ағынын қолдау үшін қала орталығында жаңа
жұмыс орындарын құруды ынталандырады.
Дұрыс қалалық жоспарлаудың бір мысалы болып келесі факт табылады.
Бұрын Калгари тұрғындары қаланың солтүстік-шығыс бөлігіне тек жергілікті
әуежайға апаратын жолмен ғана баратын. Қазір аудан дәстүрлі жеке үйлерден
тұратын жай ғана орын емес, шағын жеке қалаға көбірек ұқсайды.
16
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Жаңа тұрғын үйлерді салумен қатар жергілікті сауда орталығын ашу
жоспарлануда. Сондай-ақ, ауданда қаланың осы бөлігін басқа аудандармен
байланыстыратын жаңа көшелер пайда болды. Сонымен қатар, қаланың осы
бөлігінде жаңа қалалық кітапхана, спорт орталықтарын ашу және храмдар салу
жоспарлануда. Жаңа мекемелердің ашылуы жаңа жұмыс орындарының
ашылуына ықпал етеді.
Әзірленген стратегияның негізгі мақсаттары халықтың жоғары өмір сүру
деңгейіне қол жеткізу, экономиканы дамыту және инновацияларды енгізу,
туристік, инновациялық және бизнес-орталықтың халықаралық брендін дамыту
болып табылады.
Жоғары мақсаттарға жету мақсатында бірқатар бастамалар әзірленді:
- бастауыш, орта және жоғары білімнің (қашықтықтан оқытуды қосқанда)
технологиялық
және
инновациялық
бағыттары
бойынша
оқыту
бағдарламаларын қамтамасыз ету;
- Калгари өңірлік серіктестік қоғамдарымен жұмыс есебінен қалаға
инвестициялар тартуды қамтамасыз ету;
- Калгариде бизнес және білім бойынша форум іске қосу;
- энергетикалық секторды дамыту және энергетикалық өнеркәсіп
компанияларын қолдау;
- Калгари университетінде орналасқан, Канададағы ең ірі озық
технологиялар кампустарының бірі болып табылатын инновациялық парктің
ашылуы;
- Калгари ықпалдастырылған көлік жүйесін және қалалық коммуникация
жүйесін дамыту;
- БАҚ арқылы халықаралық деңгейде Калгари брендінің танымалдығын
арттыру;
- запуск программы Амбассадор Калгари для руководителей высшего
звена иностранных компаний;
- жалпы қалалық жобалар дизайнының халықаралық конкурстарын өткізу,
әсіресе қала орталығында, соның ішінде Ист-Виллидж және Виктория паркінде.
Осы бастамаларды жүзеге асыру нәтижесінде Калгари Солтүстік
Америкадағы экономика мен халықтың ең жоғары өсу қарқынының біріне қол
жеткізді, ол ең алдымен энергетикалық өнеркәсіптің екі есе өсуіне,
инновациялар мен жаңа технологияларды енгізу деңгейінің айтарлықтай өсуіне
байланысты.
Ақтөбе қаласына халықаралық тәжірибені қолдану
Ақтөбе қаласының ағымдағы мамандануы мен ерекшеліктерін ескере
отырып, қаралған ескі өнеркәсіптік қалалардың оң тәжірибесінен медициналық
кластер құру бөлігінде Бирмингем қаласының тәжірибесін пайдалану
ұсынылады, ол қаланың визит карточкасы болады, соның арқасында Ақтөбе
қаласы медициналық салада жұмысқа орналасу тұрғысынан тартымды қала
болады. Сонымен қатар, медицина саласындағы тауарлар мен қызметтердің
толық кешенін ұсыну бөлігінде Қазақстанның батыс өңірінің орталығы болады.
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Стратегияны әзірлеу шеңберінде қоршаған ортаны талдау экологиялық
мәселелер спектрінің бар екендігін көрсетті, ол Ақтөбе тұрғындары арасында
жүргізілген сауалнамаға сәйкес қаланың өзекті мәселелерінің бірі болып
табылады.
Осыған байланысты экологиялық кластерді құру бөлігінде Рур
облысының тәжірибесін қолдану Ақтөбе қаласы үшін өзекті және креативті
шешім болып табылады, себебі Рур облысының оң тәжірибесін іске асыру
кезінде Ақтөбе қаласы өз аумағында қалдықтарды қайта өңдеуге бағытталған
химия өнеркәсібі кәсіпорындарының, жаңа материалдарды әзірлеу, тазарту
құрылыстарын өндіру, сондай-ақ қалдықтарды жинау, сұрыптау, қайта өңдеу
және кәдеге жарату бойынша жоғары технологиялық кәсіпорындардың болуын
көздейтін экологиялық кластері бар алғашқы қала болады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы
03 наурыздағы №109 қаулысымен бекітілген Ақтөбе агломерациясы
аумақтарын дамытудың өңіраралық схемасын әзірлеу кезінде шетелдік
тәжірибені қолдану ретінде өнеркәсіп пен инновацияларды дамытуға ғана емес,
қала тұрғындары үшін қолайлы қоғамдық ортаны дамытуды көздейтін Калгари
қаласының даму тәжірибесі таңдалды.
Ақтөбе қаласының аумағы 2019 жылы 5 еседен астам ұлғайды, осыған
байланысты ыңғайлы жүріп-тұру үшін машиналар немесе қоғамдық көлік
қажет. Сонымен қатар, жаяу серуендеу және велосипед тебу адамдардың өмір
сүру сапасын жақсартады және оларға не арқылы қозғалысқа түсуге таңдау
құқығын береді.
Канадалық қаланың тәжірибесін пайдалана отырып, Ақтөбеде қала
орталығы арқылы өтетін веложол желісін және сауда орындары көп жаяу
жүргіншілер көшесін құру ұсынылады. Бұл ретте, веложолдар автомобиль
жолдарынан бетон және пластикалық элементтермен бөлінуі тиіс.
Велокөлікті дамыту үшін «Aktobe Bike» атты жобаны ұйымдастыру
жоспарлануда. Бұл жоба Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларына ұқсас
жүзеге асырылады. Осы жобаларды енгізу тез өсіп келе жатқан шағын
аудандардағы ішкі жолайрығы және қаланың басқа аудандарымен қатынас
орнату мәселесін шешеді.
Веложол желісі өтетін жаяу жүргіншілер көшесі қала үшін көп маңызға
ие болады, себебі Ақтөбеде адамдар қыдыра алатын және бірдеңе сатып алатын
көшелер көп емес – көше бойында жаяу жүргіншілер аймағын құру.
Калгарида көптеген жабдықталған балалар алаңы бар саябақ аймақтары
бар. Ақтөбеде жерүсті өткелдерін, жоғары сапалы ашық және жасыл желектерді
сақтау, ағаштар отырғызу арқылы көптеген кең демалыс аймақтарын құра
отырып, орталықта қоғамдық кеңістіктер құру қажет.
Стратегиялық жоспарлауға келетін болсақ, Калгари қаласының
тәжірибесін ескере отырып, жобаға стратегиялық жоспарлауға мүдделері әр
түрлі салаларда болатын және жоспарлау мен дамудың бүкіл процесіне әсер
етуі мүмкін (мысалы, Ақтөбе қаласындағы қоғамдық кеңес сияқты) адамдарды
одан әрі тарту ұсынылады. Халық пен жергілікті атқарушы органдардың
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осындай өзара іс-қимылы стратегиялық жоспарды орындаудың нәтижелілігін
арттырып қана қоймай, сондай-ақ екі жақты жауапкершіліктің белгілі бір
деңгейін де қалыптастырады. Бұл ретте, егер халық, жеке ұйымдар мен ЖАО
жоспарлау кезеңінде де, өңірлік бағдарламаларды іске асыру кезінде де өз ісәрекеттерін үйлестіретін және шоғырландыратын болса ғана процесс әрбір
деңгейде нәтижелі болады.
Германия, Канада және АҚШ қалаларын дамытудың оң тәжірибесін
ескере отырып, Ақтөбе қаласында «жаңа урбанизм» тұжырымдамасына сәйкес
қаланы ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидаттарын енгізу қажет:
- сәулет және қалалық жоспарлау сапасы - сұлулыққа, эстетикаға, қала
ортасының жайлылығына, көшелердің бойында бірыңғай сәулеттік стильді
ұстануға баса назар аудару;
- орталықта жоғары сапалы ашық және жасыл желектерді құру және
сақтау, ағаштар отырғызу арқылы көптеген кең демалыс аймақтарын құру
арқылы қоғамдық кеңістік. Қолда бар демалыс аймақтарын белсенді қалпына
келтіруді және жаңа демалыс аймақтарын құруды жалғастыру қажет. Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті атындағы орталық саябақты кеңейту
және реконструкциялау;
- неғұрлым жоғары тығыздық - ғимараттар, тұрғын үйлер, дүкендер мен
қызмет көрсету мекемелері жаяу жүргіншілердің қол жетімділігін жеңілдету,
ресурстар мен қызметтерді неғұрлым тиімді пайдалану және өмір сүруге
ыңғайлы және жағымды орта жасау үшін бір-біріне жақын орналасуы тиіс;
- қалада бәсекеге қабілетті, оның ішінде шетелдік студенттер үшін
тартымды білім беру кластерін құру мақсатында технологиялық парк
алаңдарында білім беру бағдарламаларын жаңарту және білім беру секторын
инновациялық бизнес жобалармен ықпалдастыру, зерттеулерді, әзірлемелерді
және жоғары технологиялық өндірісті одан әрі дамыту;
- медициналық кластерде медициналық зерттеулерді қолдау;
- денсаулық сақтау, білім беру, өнеркәсіп сияқты секторларда өздерінің
бәсекелестік
артықшылықтарын
дамыту,
қала
брендін
ілгерілету
бағдарламасын қабылдау және оның шетелде танылуын арттыру;
- сауданы, мәдени және спорттық аймақтарды дамыту.
«Жаңа урбанизм» саясатының элементтерін Ақтөбе қаласының
орталығымен барлық функционалдық қалалық аудан аумағында қолдану қажет.
3. Негізгі сын-қатерлер, негізгі проблемалар және бәсекелестік
артықшылықтар
Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ететін сыртқы
орта факторлары
Қалалық функционалдық ауданның Ақтөбе қаласындағы орталығымен
дамуына әсер ететін негізгі сыртқы факторлар:
- шикізат тауарларының, атап айтқанда, мыс, ниобий, тантал, ванадий
немесе цирконий, хром кендері мен концентраттарының, табиғи барий
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сульфатының (барит; витерит карбонатының), бидай және т. б. экспортынан
түсетін кірістерге тәуелді. Әлемде шикізат тауарларының экспортына сұраныс
әлемде табиғи ресурстармен (мысалы, ҚХР) қамтамасыз етудің салыстырмалы
төмен деңгейі бар дамушы экономикалардың және оларды биоотын өндірісі
үшін ресурс ретінде пайдаланатын ауыл шаруашылығы өнімдеріне табысы
жоғары елдердің пайда болуына байланысты;
- негізгі сауда серіктестерінің, әсіресе Ресей Федерациясының шекаралас
өңірлерінің экономикалық жағдайы (Ресей валютасының девальвациясы
Ақтөбе қаласы мен бүкіл Қазақстан экономикасының өсу қарқынының
айтарлықтай бәсеңдеуін тудыруы мүмкін);
- транзитпен байланысты сауда шығындарын төмендету кезінде
неғұрлым бәсекеге қабілетті болуы мүмкін тауарлардың экспортқа
бағдарланған өндірісіне ел ішінде инвестицияларды ұлғайту;
- Ақтөбе қаласы «күрделі» тауарлармен кіруі мүмкін жаһандық
өндірістік-өткізу тізбектерін дамыту.
Ішкі және сыртқы ортадағы процестер мен үрдістер
Ақтөбе қаласы Ақтөбе облысының, Ақтөбе агломерациясының және
функционалдық қалалық ауданның орталығы ретінде қарастырылады.
Халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың және қаланың
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттары тұрғын үй құрылысын
дамыту,
халықтың
білім
алуға,
денсаулық
сақтауға,
мәдени-тұрмыстық қызмет көрсетуге және инженерлік-көліктік инфрақұрылым
объектілеріне қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.
Халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту, қолжетімді тұрғын үймен
қамтамасыз ету «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы
және халықтың қалың жігінің тұрғын үйге қолжетімділігін арттыру үшін
тұрғын үй құрылысын ынталандыруға бағытталған «7-20-25» жаңа ипотекалық
бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылатын болады.
Мемлекеттік тұрғын үй саясатында тікелей бюджеттен тыс
қаржыландыруға баса назар аударылатын болады.
«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде тұрғын үй қорын ұлғайту және ипотекалық кредит беру бойынша
сыйақы мөлшерін субсидиялау, тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы
кредиттік тұрғын үй салу («Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
АҚ), халықтың әлеуметтік осал топтары үшін жалға берілетін тұрғын үй қорын
құру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту, халықты жалға берілетін және
коммерциялық тұрғын үймен қамтамасыз ету және үлестік тұрғын үй
құрылысын қолдау жоспарлануда.
2017
жылы
«Нұрлы
жол»
инфрақұрылымды
дамытудың
2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында
10 білім беру объектісі пайдалануға берілді, олардың арасында Ақтөбе
қаласында: «Батыс-2» шағын ауданындағы 600 орындық орта мектеп, «Батыс-
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2» шағын ауданындағы 320 орындық орта мектеп, «Болашақ» ауданындағы 300
орындық орта мектеп.
Қалалық қоғамдық орталықтар жүйесін дамытуда негізгі міндет
Ақтөбенің жалпы қалалық орталығын дамытудағы тарихи қалыптасқан екі
орталықты еңсеру болып табылады.
Парк кешендерінің номенклатурасы кеңейтілуде, олар «Жануар»
хайуанаттар бағы, дендропарк, ботаникалық бақ, балалар ойын-сауық паркі,
жануарларға арналған көрме-серуендеу бағы, Батыс Қазақстан жәрмеңкесінің
көрме бағы, «Прибрежный» бағы, гольф-парк, дайвинг-орталық, медиа-парк,
мемориалдық парк.
Ойын-сауық және демалыс объектілерін дамыту мақсатында Ақтөбе
қаласында жазғы аквапаркпен ойын-сауық кешенінің (аквапарк жазғы кезеңде
жұмыс істейді) және «YurtaPark» саябақ демалысымен (демалыс саябағы
жұмыс істейді) сауда-ойын-сауық кешенінің құрылысы жүргізілуде, осы
объектілерді кезең-кезеңімен іске қосу жоспарлануда. Сондай-ақ, Ақтөбе
қаласында «IBIS» және «Double Tree by Hilton» халықаралық қонақүйлер
желісінің құрылысы жүргізілуде.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында Ақтөбе қаласында
жекпе-жек сарайы, хоккей-жаттығу спорт кешені пайдалануға берілді.
ФҚА өзегінің және оған іргелес аумақтардың дамуындағы теңгерімсіздік
маятниктік көші-қонға ықпал етеді (күн сайын 10 000 жұмыс істейтін адам
Алға, Мәртөк және Хромтау аудандарынан агломерация өзегіне маятниктік
көші-қонды жүзеге асырады), бұл өз кезегінде Ақтөбе қаласының әлеуметтік,
коммуналдық және жол инфрақұрылымына жүктемені арттырады. Жоғары
орташа еңбекақы қаланың тартымдылығын арттыра түседі.
Ақтөбе қаласындағы орталықпен функционалдық қалалық ауданды одан
әрі дамыту үшін ұзақ мерзімді перспективада «қарапайым заттар
экономикасына» көшу және «күрделі» тауарлар өндіру, тұрғындардың өмір
сүру сапасын жақсарту және оларға қызмет көрсету тиімділігін арттыру,
«жасыл экономикаға» назар аудару мақсатында қалалық мүлікті басқару үшін
ақпараттық және коммуникациялық технологиялар мен интернет заттарын
біріктіру (IoT) саясаты үлкен маңызға ие болады.
Қаланың даму мүмкіндіктері мен әлеуетті қауіптер шеңбері (SWOTталдау)
Ақтөбе қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау және
жаһандық және өңірлік трендтерді қарастыру барысында Ақтөбе қаласының
одан әрі дамуының күшті және әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен
қауіп-қатерлері анықталды.
Күшті жақтары (S)
№
Атауы
р/н
1. Хаб-қала

Нақтылау
Үлкен тұтыну нарығы
Дамыған көлік-логистикалық инфрақұрылым
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№
р/н

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Атауы

Нақтылау

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі
арқылы Ресей нарығына шығу
Елдің ірі теміржол және автожол торабы
Көлік-қойма процесінің технологиялық бірлігін қамтамасыз етуге,
транзиттік, көліктік және логистикалық шығыстарды азайтуға
мүмкіндік беретін, қуаты жылына 405 мың тонна КЛО-ның болуы
Ақтөбе
Олар үшін өнімді өткізу нарығын және жалпы транзиттік әлеуетті
агломерациясы
ұлғайту арқылы батыс облыстарды дамыту
орталығы
Батыс Қазақстан қалалары арасында Ақтөбе халық саны бойынша
көш бастап тұр
Урбанизация процестерін күшейту және қала шекарасын кеңейту
Іскерлік және
Жыл сайын «Aktobe Invest» халықаралық инвестициялық
сервистік
форумын өткізу
орталық
Бизнес-инкубаторлардың болуы
Индустриялдық Көптеген кіші салалармен ұсынылған өңдеуші өнеркәсіптің
орталық
жоғары үлес салмағы
Дамыған металлургия, химия, жеңіл, тамақ өнеркәсібі.
Ет, сүт, картоп, көкөніс және ұн сияқты азық-түлік өнімдерінің
негізгі түрлері бойынша өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.
Шығарылатын өнімнің халықаралық сапа стандарттарына
сәйкестігі
Ауданы 200 га «Ақтөбе» дамыған индустриялық аймағы
Шетелдік
Ірі инвесторлардың болуы (CNPC, Sinopec, Лукойл, TETHYS
инвесторларды
Petroleum және т.б.)
тартатын қала
Қолайлы инвестициялық ахуал, инвестициялық белсенділіктің
жоғары деңгейі және негізгі капиталға инвестициялардың өсу
қарқыны
Салыстырмалы
Қаланың қазіргі бөлігінің тығыз және жинақы құрылысы
түрде
жайлы Қоғамдық көлікте жол жүру құнының салыстырмалы түрде
қала
төмендігі
Қоғамдық көлік жүйесін жаңғырту бойынша іс-шаралар өткізу
Ғылыми және
Халыққа білім беру қызметтерінің қолжетімділігі
білім беру
6 жоғары оқу орнының жұмыс істеуі, оның 3-уі ұлттық және
орталығы
халықаралық рейтингтерде жақсы орындарға ие
Балаларды дамыту үшін шығармашылық академиясы салынды,
онда планетарий және ғылыми обсерватория бар
Конструкторлық бюролардың болуы
Батыс өңірінің
Барлық батыс өңірде көлемі 13 000 ш. м. болатын ең ірі өнер
мәдени
орталығы салынды
орталығы
1 200 көрермен сиятын бірегей концерт залы
Қалада көптеген мәдениет мекемелері бар: театрлар, филармония,
кітапханалар, музейлер, балалар өнер мектептері және т.б.
Тарихи және
Тарих және мәдениет ескерткіштерінің едәуір саны бар.
өңірлік және
Қалаға жақын маңда айтарлықтай тарихи құнды объектілер,
республикалық
табиғат ескерткіштері және бірегей ландшафттар бар.
маңызы бар
тарихи орталық
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Әлсіз жақтары (W)
№
р/с
1.

2.

3.

4.

5.

Атауы

Нақтылау

Инженерлік
инфрақұрылым

Инфрақұрылымдық объектілер тозуының жоғары дәрежесі
Өсіп келе жатқан энергия тапшылығы және өнеркәсіптің дамуын
шектейтін желілердегі шығындардың жоғары деңгейі
Қаланың бірқатар аудандары орталық кәріз жүйесіне қосылмаған,
себебі ағындардың бір бөлігі алдын-ала тазарту процесінен
өтпейді де қалада ауаның ластануын тудырады
Қаланың көптеген аудандарында түнгі жарықтандыру жүйесі
және аула аумақтарын кешенді абаттандыру жоқ
Тұрғын
үй-коммуналдық
қызметтерді
ұсыну
саласын
монополияландырудың жоғары деңгейі және сондықтан
тиімділікті арттырудың негізгі қозғаушы факторы ретінде осы
секторда бәсекелестіктің болмауы
Көлік
Көше-жол желісін, әсіресе қаланың жаңа аудандарында жабудың
инфрақұрылымы төмен техникалық деңгейі
Қала көшелерінен су бұру жүйесін жолға қою әлсіз қарқынмен
өтеді, бұл асфальтбетонды төсемнің жыл сайынғы бұзылуына
және жолдарды пайдалану мерзімінің қысқаруына әкеп соғады.
ХҚКО, базарлар, ірі дүкендер, мектептер, балабақшалар және
басқа да машиналар көп жиналатын орындар автокөлік
сыйымдылығы орташа және үлкен көлік қоятын алаңдармен
жабдықталмаған
Қалалық автобус паркін кеңейтуге және жаңғыртуға
инвестициялардың төмен деңгейі
Қаланың жаңа аудандарында жаяу жүргіншілер мен
велосипедшілердің ыңғайсыз жағдайлары
Туристік
Туристік инфрақұрылым нашар дамыған
инфрақұрылым
Қонақүй қорының бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі
Ойын-сауық инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы
Абаттандырылған саябақ және рекреациялық аймақтардың
жеткіліксіз саны
Әлеуметтік
Жалға берілетін тұрғын үй нарығын дамытудың жеткіліксіз
инфрақұрылым
қарқыны
Табысы төмен халыққа тұрғын үй сатып алуға қаражат берудің
қосымша тетіктерінің болмауы
Халықтың әртүрлі топтарының сұраныстарына мәдени-демалыс
қызметтерінің сәйкессіздігі
Спорттық инфрақұрылымның, оның ішінде бассейндердің, үлкен
стадионның, ойын спорт сарайының тапшылығы*
Спорт жарыстарын өткізу үшін орын сапасының төмен деңгейі,
қолда бар футбол алаңдарын реконструкциялау және жөндеу
қажет*
Мектептердің, жаңа модификациялы кабинеттердің тапшылығы
Денсаулық сақтау мекемелерінің толық емес материалдықтехникалық жарақтандырылуы
Агроөнеркәсіп
Қазіргі заманғы агротехнологиялардың әлсіз енгізілуі және
кешені
қолжетімді
бағалар
бойынша
жоғары
репродукциялы
тұқымдармен жеткіліксіз қамтамасыз ету
Ауыл шаруашылығындағы ұсақ тауарлы өндірушілер санының
көп болуы
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№
р/с

Атауы

6.

ШОБ

7.

Инвестициялар

8.

Адами капитал

9.

Экология

Нақтылау
Орта және ірі өндірістердің жеткіліксіз дамуы, ірі масштабты
селекциялық-асылдандыру жұмысын жүргізуді тежеу
Жобаларды келісудің ұзақ мерзімділігі
Жоғары кәсіпкерлік белсенділігінің жеткіліксіздігі
Салалық бөліністе инвестицияларды тарту бойынша шешім
қабылдау процестеріне ШОБ өкілдерінің әлсіз тартылуы
Кепіл міндеттемелері бойынша жоғары талаптар ШОК
субъектілерінің көпшілігі үшін несиелендірудің қолжетімділігін
төмендетеді
Инвестициялардың негізгі реципиенті ірі бизнес болып табылады
Инновациялық
қызметке
инвестицияларды
тартудағы
қиындықтар
Экономиканың барлық секторларында білікті кәсіби кадрлардың
тапшылығы
Инженерлік және жұмысшы кадрларды даярлау және біліктілігін
арттыру мәселесі
Халықтың өз денсаулығына деген жеткіліксіз жауапкершілігі
Көптілді оқыту үшін пән мұғалімдерінің тапшылығы
Қалада инновациялық технологияларды үдемелі дамыту үшін
жоғары білікті кадрлардың жетіспеушілігі
Жастардың жұмыссыздығының жоғары деңгейі
Қолайсыз экологиялық жағдай
Атмосфералық ауаны автокөлікпен, тозған кәріз жүйесімен және
өнеркәсіптік кәсіпорындармен ластаудың үлкен көлемімен
негізделген қаланың экологиялық проблемалары
Ұйымдастырылмаған үйінділер, өнеркәсіптік және қатты
тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу технологиясының болмауы

Ескерту: * - әкімдік өкілдері - «Ақтөбе қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ-нің
басшысымен фокус-топтың нәтижелеріне сәйкес

Мүмкіндіктері (О)
№
р/с
1.

2.

Атауы

Нақтылау

Республикалық
маңызы бар
хаб-қала

Авиациялық, теміржол және автомобиль магистральдарының
қиылысындағы бірегей географиялық орналасуы
Мұнай мен газды өндіру және қайта өңдеу, мұнай-газ химиясы,
олармен байланысты Машина жасау және мұнай-газ өнеркәсібі
үшін сервистік қызметтер жөніндегі ұлттық кластердің құрамына
кіретін аумаққа тікелей жақындық
Экспорт пен импортты жеңілдететін ЕАЭО интеграциясына
байланысты нарықты кеңейту, транзиттік әлеуетті ұлғайту
Халықаралық әуежайды жетілдіру (екінші әуежай салу) және
көлік-логистикалық орталық құру жолымен тауар айналымын
және транзиттік тасымалдарды ұлғайту
Батыс өңірінің Қаланың медицина саласындағы кластерлік саясатты іске асыру
орталығы,
ірі облыс және бүкіл батыс өңірінің тұрғындарына жоғары білікті
агломерация
медициналық көмек алуға мүмкіндік береді, соның есебінен
орталығы
медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру арқылы өмір сүру
ұзақтығы артады
«Астана – Ақтөбе – Атырау» магистралі – өңіраралық
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№
р/с

Атауы

3.

Әлеуметтік
инфрақұрылым

4.

Ірі
индустриялық
орталық

5.

Агроөнеркәсіп
кешені

6.

Экология

7.

Цифрландыру

Нақтылау
инфрақұрылымдық жобасын іске асыру
Репродуктивті жастағы әйелдер санының өсуі
Медициналық мамандарды даярлау (Батыс Қазақстанда жалғыз)
және медициналық жабдықтар өндіру үшін базаның болуы,
«кадрларды даярлау – жабдықтар өндіру – қызметтер көрсету»
схемасы бойынша медициналық қызметтер нарығын дамыту
Жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, әлеуметтік пакет беру,
қолжетімді тұрғын үй және демалыс бағдарламасын іске асыру,
жоғары білім алу жолымен өмір сүруге жағдай жасау батыс
өңірдің Атырау және Маңғыстау облыстары сияқты еңбек күші
мол өңірлерінен еңбек ресурстарының тартылуына ықпал ететін
болады
Қаланың шығысына қарай хромит кен орындары бар, аумағында
гипс, құрылыс құмы, құм-қиыршық тас қоспалары, құм, керамзит
саздары, саздақтар, гипс және құрылыс тасы, әктас, сондай-ақ
минералды сулар мен тұздардың кен орындары орналасқан.
Қаланың кең таралған пайдалы қазбаларының көлемі олардың
облыстық теңгерімінің 21,0%-н құрайды.
Машина жасауды, металл бұйымдарын және құрылыс
материалдарын өндіруді дамыту үшін айтарлықтай әлеует
Қосылған құны жоғары өндірістік қуаттарды жаңғырту, кеңейту
және жаңадан салу
ҮИИДМБ
шеңберінде
мемлекеттік
қолдау
шаралары
(Индустрияландыру картасы, Өнімділік 2020 бағдарламасы,
Экспорттаушы 2020)
ӘКК17 мен өңірлік технопарктің қызметін жандандыру
Арнайы экономикалық аймақ құру мүмкіндігі
Түпкілікті тауарлар өндіру бойынша кластерлер құру
Шекара маңындағы елді мекендерді қосу есебінен ауыл
шаруашылығы алқаптарының көлемін ұлғайту
Өнімді бірлесіп ілгерілету мақсатында халық шаруашылықтары
мен шаруа (фермер) қожалықтарын кооперациялау
Ірі кәсіпорындардың табиғатты қорғау іс-шараларына, қала
аумағын абаттандыруға арналған шығындарын ұлғайту
Қоқысты бөлек жинауды ұйымдастыру және қоқыс өңдеу
зауытын салу.
Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру
Ақпараттық
ресурстарды
пайдалану
жиілігінің
артуы
(сарапшылардың сұрауына сәйкес, 80 адам Интернетке кең жолақты
қолжетімділікті, 181 адам - мобильді интернетті, 32 адам - деректерді
сақтау және өңдеуге арналған бұлтты сервистерді пайдаланатындықтары
туралы жауап берген)

Инновациялық технологиялар мен IT-шешімдерді енгізу есебінен
еңбек өнімділігін арттыру
ҮИИДМБ
2
және
3-бесжылдығы
шеңберінде
жаңа
технологияларды пайдалана отырып, неғұрлым жоғары бөліністі
ірі инвестициялық жобаларды іске асыру
«Ақтөбе» өңірлік технопаркі базасында инновациялық әлеуетті
дамыту
17

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы
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№
р/с
8.

№
р/с

Атауы
Туризм

Нақтылау
Қалада іскерлік туризм жақсы дамыған және медициналық
туризмді дамытуға барлық жағдай жасалған

Қатерлер (Т)
Атауы

1.

Сыртқы

2.

Ішкі

Нақтылау
Әлемдік нарықтардың тұрақсыздығы және металдарға, атап
айтқанда ферроқорытпаларға, мыс кеніне және концентраттарға
бағалардың ауытқуы
Ресей өндірушілері тарапынан бәсекелестік
1) 60 жастан асқан халық санының артуы
2) әлемдік
экономикаға
кірігуге
байланысты
қала
экономикасының бәсекеге қабілеттілігін төмендеуі
3) инновациялық өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі
4) қаланы жедел дамыту міндетін іске асыру үшін желілер мен
коммуникациялардың жетіспеуі
5) дербес көлік санының өсуі және қазіргі заманғы трафикке
есептелмеген, тұрақ орындарының саны жеткіліксіз көше-жол
желісі жол қозғалысының ұлғаюына және артық жүктемеге алып
келеді
6) Ақтөбе облысымен салыстырғанда олардың жақсы
жай-күйіне байланысты көрші өңірлердің пайдасына жүк
ағындарының құрылымы мен бағытының өзгеруі
7) экономиканың технологиялық
дамуы мен
салалық
сәйкессіздіктердегі артта қалу салдарынан ішкі нарықтың
импорттық тәуелділігін арттыру және шикізат экспортының
жоғары үлесі
8) ҒЗТКЖ-ға ішкі шығындардың төмен үлесі
9) өңір экономикасының шикізаттық бағыттылығын сақтау
10) кен орындарында кен қорларының сарқылуы
11) «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізі
құрылысының аяқталуына байланысты құрылыс саласындағы
көлемнің азаюы
12) кәсіптік білім беру жүйесінде сәйкессіздікті сақтау еңбек
ресурстарына сұранысты қанағаттандыруға теріс әсер етеді
13) жол шаруашылығы мен көліктің ағымдағы даму деңгейін
сақтау кезінде бәсекелестік артықшылықтарды төмендету
14) тазарту құрылыстарын жоғары емес жаңғырту жағдайында
экологиялық жағдайдың нашарлауы
15) желілердің тозуының жоғары деңгейін сақтау кезінде
халықтың өмір сүру сапасының және бизнес жүргізу
жағдайларының нашарлауы
16) қаланың солтүстік-батыс және оңтүстік-шығыс аймақтарында
теміржол магистралінде өнеркәсіптік-қоймалық аймақтарды
дамыту қаланың тұрғын аудандарын табиғи (Елек өзені) және
жасанды (Қандыағаш – Ақтөбе – Соль-Илецк теміржолы)
тұрақты көлік желісінің кедергілерімен батыс және шығыс
бағыттарда дамытуға мәжбүр етеді.
17) аграрлық саланың ерекше тәуекелдерін арттыру: қолайсыз
ауа райы жағдайларының, дүлей апаттардың әсері, жануарлардың
аса қауіпті ауруларының өршуі және т.б.
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Қаланың 2050 жылға дейінгі демографиялық болжамы
Қаланың даму стратегиясы халықтың болжамды санына байланысты.
Осы мақсатта қаланың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін ескере отырып,
2050 жылға дейінгі демографиялық ахуал болжамы әзірленді.
10-кесте - Жас топтары бойынша халық саны және үлесі
2018
1-сценарий
0-15
16-62(57)
63 (58) +
2-сценарий
0-15
16-62(57)
63 (58) +
3-сценарий
0-15
16-62(57)
63 (58) +

2025

Жас топтары бойынша халық саны, адам
487 992
559 599
142 433
171 583
297 132
315 634
48 429
72 382
487 992
531 386
142 433
164 139
297 132
297 949
48 429
69 299
487 992
561 675
142 433
172 192
297 132
315 696
48 429
73 787

2030

2050

608 664
176 930
346 494
85 239
559 007
161 426
317 547
80 033
615 659
178 876
347 243
89 540

848 972
256 307
452 982
139 684
696 112
206 281
364 067
125 765
1 009 171
309 426
514 228
185 517

Ескерту: 1-сценарий – базалық, 2-сценарий – пессимистік, 3-сценарий – оптимистік
Дереккөз: «Мемқалақұрылыскадастры» РМК-ның есептеулері

Экономикалық дамуға, өмір сүру сапасы мен сыртқы және ішкі
көші-қон үшін тартымдылыққа байланысты әртүрлі сценарийлік болжамдарда
қала халқы пессимистік сценарийде 0,7 млн. адамды, оптимистік сценарийде
1,0 млн. адамға дейін құрауы мүмкін.
4. Ақтөбе қаласын дамытудың стратегиялық бағыттары
Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясының
Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық даму
стратегиялары мен бағдарламаларымен өзара байланысы
«Қазақстан-2050» Стратегиясының басты мақсаты: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты 2050 жылға дейін әлемнің 30 дамыған
мемлекеттері қатарына кіру.
Қазақстан үшін әлемнің неғұрлым дамыған елдерінің тобына кіру
базалық нысаналы индикаторларды пайдалану негізінде айқындалатын болады.
Ақтөбе қаласына қатысты келесі индикаторларды пайдалануға болады:
- еңбек өнімділігінің деңгейі бес есе өседі – жылына бір жұмыскерге
25,1 мың АҚШ долларынан 126,5 мың АҚШ долларына дейін;
- бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау, инфрақұрылым мен адами
капиталға инвестицияларды жаңғырту, бизнес-құзыреттілік пен бизнесті
жүргізу дағдыларын дамыту есебінен шағын және орта бизнестің үлесін 50%-ға
дейін ұлғайту;
- елдегі күтілетін өмір сүру ұзақтығын 84 жасқа дейін ұлғайту;
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- 2030 жылға қарай 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі сапалы
біліммен және тәрбиемен толық қамту.
Экономиканың өсуіне ықпал етудің маңызды тетіктерінің бірі
мемлекеттің тиімді өңірлік саясаты болып табылады.
2011 жылы елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының 2020 жылға дейінгі
болжамды схемасы (бұдан әрі – Болжамды схема) қабылданды, ол өңірлік
дамудың негізгі бағыттары бойынша мемлекеттің тәсілдерін айқындайды.
Осылайша, елдің тиімді аумақтық-кеңістіктік дамуына жаңа тәсілдер
анықталды:
- аумақтық шоғырлану және басқарылатын урбанизация негізінде
теңгерімді даму;
- хаб және сәулелік қағидат негізінде макроөңірлік даму.
Қазіргі заманғы индустриядан кейінгі экономиканы қалыптастыру үшін
ел халқының кемінде 70%-ын қалаларда шоғырландыру қажет.
Қазақстан халқының аз саны жағдайында таяу уақытта әлемдік деңгейдегі
қазіргі заманғы урбанистік орталықтардың шектеулі санын қалыптастыру
қажет. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Өскемен, Қарағанды қалаларынан
басқа, Қазақстандағы осындай орталық Ақтөбе қаласы болуы мүмкін.
Ақтөбе қаласы Батыс макроөңірдің тірек хаб – қаласы, елдегі
экономикалық белсенділікті өзіне шоғырландыратын және елдің өңірлік және
жаһандық нарықтармен ықпалдасу аймағы ретінде әрекет етуге мүмкіндігі бар
перспективалы өсу полюсі болып табылады.
Ақтөбе хаб-қаласы Шығыс пен Батысты қосатын қаңқа болады:
солтүстік осінің есебінен Өскемен - Семей - Павлодар – Нұр-Сұлтан
(Көкшетау, Петропавл) - Ақтөбе - Орал (Атырау, Ақтау) Каспий теңізіне
шығатын, сондай-ақ Ақтөбеден Ақтауға дейінгі жаңа жол салу және Ақтөбеден
Орал мен Атырауға дейінгі жолдарды реконструкциялау.
«Ақтөбе - Атырау - Астрахань» автожолын реконструкциялау жөніндегі
жоба жалпы Батыс макроөңірін дамытуға ықпал етеді және өнімнің өзіндік
құнындағы көлік шығындарын қысқарту жолымен ресейлік нарықтарға
отандық тауарлардың экспортын ынталандыратын болады, өйткені
қозғалыстың орташа жылдамдығы ұлғаяды, жолдағы уақыт қысқарады.
«Батыс Еуропа - Батыс Қытай» халықаралық автомобиль дәлізінің
құрылысын аяқтау Ақтөбе хабының транзиттік әлеуетін ашуға мүмкіндік
береді.
Ақтөбе хаб-қаласын дамыту қаланың әуе және жерүсті көлігінің көліктік
инфрақұрылымын кешенді дамытуды талап етеді.
Болжамды схеманы іске асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы 28 маусымдағы № 728 қаулысымен Өңірлерді дамытудың
2020 жылға дейінгі бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) қабылданды, ол
елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын қалыптастыру арқылы өңірлердің
әлеуметтік-экономикалық әлеуетін дамыту үшін жағдайлар жасауға,
экономикалық өсу орталықтарында халық пен капиталды шоғырландыруды
ынталандыруға бағытталған.
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Бағдарлама шеңберінде экономикалық өсу орталықтары – «бірінші
деңгейдегі» қалалар (агломерациялар, хаб-қалалар), «екінші деңгейдегі»
қалалар (облыс орталықтары, Семей және Түркістан қалалары), «үшінші
деңгейдегі» қалалар (моно - және шағын қалалар), аудан орталықтары, тірек
ауылдық елді мекендер, шекара маңындағы аумақтар анықталды.
Бұл ретте, Қазақстанның жаңа аумақтық ұйымы бірінші кезекте –
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалаларында орталықтары бар ірі
агломерациялар-қалаларды немесе елдік ауқымдағы экономикалық өсу
орталықтарының озық өсуін көздейді.
Урбанизациялауды күшейту және ірі қалаларды құру жоғары сапалы
білім беру, ақпараттық және көлік қызметтерін ұсыну, бәсекелестікті арттыру,
шетелдік инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасау есебінен адами
капиталды тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, урбанизация
экономиканың ең жылдам өсіп келе жатқан секторы болып табылатын қызмет
көрсету секторының өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Функционалдық қалалық ауданды құрайтын Хромтау қаласының,
Алға қаласының, Алға, Мәртөк және Хромтау аудандарының АЕМ дамуын
ескере отырып, қаланы дамытудың пайымы
Ақтөбе қаласын дамытудың стратегиялық пайымын екі уақыт кезеңіне
бөлуге болады, олардың әрқайсысына өз өсу бағыттары тән.
Бірінші уақытша кезең - 2020-2030 жылдар «Қазақстан-2030»
Стратегиясы, 2025 жылға дейінгі Қазақстанның стратегиялық даму жоспары,
2030 жылға дейінгі Ақтөбе агломерациясын аумақтық дамытудың өңіраралық
схемасы, 2030 жылға дейінгі елді аумақтық-кеңістіктік дамытудың болжамды
схемасы,
2025
жылға
дейінгі
өңірлерді
дамыту
бағдарламасы,
2020-2025 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ФҚА-ны дамытудың негізгі бағыттарын
көздейді.
2025 жылға қарай Ақтөбе қаласы Қазақстанның Батыс өңірі үшін
медициналық орталық болады. БҚММУ базасында дәрігерлердің біліктілігін
арттыру факультетінде алғашқы мамандандырудан, қайта мамандандырудан,
Қазақстанның барлық өңірлерінен әртүрлі мамандандырудан дәрігерлер өтеді.
Осылайша, батыс облыстары үшін халықаралық деңгейдегі жоспарланып
отырған медициналық қызмет көрсету орталығы даму және тиімді жұмыс істеу
үшін нақты мүмкіндіктерге ие.
Ақтөбеде Қазақстанның жетекші консорциумдары мен медициналық
орталықтары, ғылыми-зерттеу институттары Оңтүстік Кореямен бірлесіп
телемедицина
және
радиотерапия
жүйелері
үшін
инновациялық
технологияларды, сондай-ақ Қазақстанда электрондық денсаулық сақтау
саласындағы шешімдерді әзірлейтін болады, қашықтықтан компьютерлік
технологиялар негізінде информатика әдістерін енгізетін және дамытатын
болады, бұл сапалы медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру кезінде
халық аз қоныстанған пункттерде мамандар мен құрал-жабдықтардың толық
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жинақталуымен медициналық қызметтерді ұйымдастыру тиімсіз кезде өзекті
болып табылады.
2030 жылға қарай функционалдық қалалық ауданды түпкілікті
қалыптастыру болжанып отыр: ФҚА ауылдық елді мекендерінің, Алға және
Хромтау қалаларының ФҚА орталығы – Ақтөбе қаласымен белсенді
экономикалық өзара іс-қимыл.
Интеграцияланған тұтастық ретінде ФҚА тиімді дамуы Ақтөбе
қаласының дамуына ғана емес, сонымен қатар ФҚА ауылдық елді мекендерінің,
Алға және Хромтау қалаларының дамуына байланысты болады.
2050 жылға қарай Ақтөбе қаласы Батыс өңірдің ғана емес, бүкіл
Қазақстанның хабы қызметін атқарады. Түпкілікті қалыптастырумен қаланың
өндірістік қызметтері біртіндеп ФҚА-ның қалған аумағына өтетін болады.
Алдыңғы жоспарға жоғары технологиялық салалар, инновация, ғылым,
дамыған қызмет көрсету және сауда салалары шығады. Ақтөбе қаласы
Қазақстанның батысында басты инновациялық орталыққа айналады.
Бұдан басқа, бүкіл батыс өңірі мен елдің экономикасына
мультипликативтік әсерге қол жеткізу үшін Ақтөбе қаласы кәсіпорындарының
және «Мұнай мен газды өндіру және қайта өңдеу жөніндегі ұлттық кластердің,
олармен байланысты машина жасау және мұнай-газ өнеркәсібі үшін сервистік
қызметтердің» ынтымақтастық мүмкіндігін қарастыру қажет.
Ақтөбе қаласындағы орталығымен функционалдық қалалық ауданды
дамытудың мақсаты өңір экономикасының бәсекеге қабілеттілігін, халықтың
өмір сүру сапасының жоғары болуын қамтамасыз ететін аумақтың серпінді
дамуы, аумақтық құрылымды жетілдіру, экономиканың түрлі секторларындағы
берік индустриялық негізі және инновациялық бөлімдері бар өсу нүктелерін
құру, Ақтөбе қаласын жеңілдету болып табылады.
Ақтөбе қаласындағы орталығымен ФҚА химия өнеркәсібі мен құрылыс
индустриясын қайта өңдеу орталығы ретінде металлургиялық және
көліктік-логистикалық кластерлер базасында дамитын болады.
Шағын және орта бизнесті дамытудың перспективалық бағыты
медициналық кластерді қалыптастыру мен дамытуға, логистиканы дамытуға
байланысты бәсекелестік артықшылықтарды іске асыру болып табылады.
Ақтөбе қаласын дамыту еңбекке жарамды халықтың кемінде 15%-ы
өзек-қалаға күнделікті маятниктік көші-қонға қатысатын қоршаған елді
мекендердің дамуымен тығыз байланысты.
Функционалдық қалалық ауданға Ақтөбе қаласы және Алға, Мәртөк және
Хромтау аудандарының 16 елді мекені, Хромтау моноқаласы және Алға шағын
қаласы кіреді.
2019 жылдың басындағы жағдай бойынша ФҚА халқының жартысынан
астамы немесе 64,1%-ы үш ауылда шоғырланған – Бестамақ (3 584 адам),
Маржанбұлақ (1 929 адам), Сарыжар (4 672 адам). 2014 жылға қарағанда халық
санының едәуір өсуі Қарақұдық ауылында – 12,7%, Маржанбұлақ ауылында –
19,0%, Сарыжар ауылында – 14,5% байқалады (11-кесте).
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2019 жылдың басында функционалдық қалалық ауданның халық саны
15,9 мың адамды құрады және 2014-2018 жылдары көрсеткіш 4,8%-ға өсті.
Жыл сайынғы халық санының өсуі 2014 жылдан бастап 722 адамға артып орта
есеппен жылына 101,2%-ды құрады (17-сурет).
Хромтау қаласы моноқалалар санатына жатады, қала құраушы кәсіпорын
– «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның филиалы – Дон тау-кен байыту комбинаты болып
табылады, ол хром кенін өндіруге және байытуға мамандандырылған. Қаланың
өнеркәсіп өндірісінің құрылымында тау-кен өнеркәсібі 90%-дан астамын
құрайды, сондай-ақ құрылыс материалдарын («Хромтау кірпіш зауыты» ЖШС,
«Керамика» АҚ), тамақ өнімдерін («Ақтөбе нан өнімдері комбинаты» ЖШС
және басқа да шағын орта бизнес кәсіпорындары) өңдеу өнеркәсібі дамуда.
Алға қаласының химия өнеркәсібі Ақтөбе лак-бояу зауыты мен күкірт
және бор қышқылын, минералды тыңайтқыштарды шығаратын химия
комбинатынан тұрады.
2017 жылы Ақтөбе қаласындағы орталығымен ФҚА аумағында
3 190 ауылдық аула, 308 шаруашылық субъектілері, оның ішінде меншік
нысандары бойынша: 16 ЖШС, 1 ӨК, 234 ШҚ, 51 ДК және 6 басқа субъектілер.
ФҚА аумағындағы ірі кәсіпорындар: «Ақ-құс құс фабрикасы» ЖШС,
«Парижская коммуна» ЖШС (Бестамақ ауылы), «Құлагер» Ш/Қ (Нұрбұлақ
ауылы), «Балабақша» Ш/Қ (Қарақобда ауылы), «Восток» Ш/Қ (Көктоғай
ауылы), «Флора» ЖШС (Маржанбұлақ ауылы), «Төре» Ш/Қ, «Жақсылық» Ш/Қ
(Жерұйық ауылы) болып табылады.
ФҚА аумағында мал басы 73 522 басты құрады (жалпы облыстық мал
басының 5%-ы), оның ішінде асыл тұқымды ІҚМ – 51 бірлік, құс басы –
168 752 бас (31%).
Қайта өңдеу цехтарының саны 3 бірлікті құрады, оның ішінде 2 – мал
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу (Алға ауданының Бестамақ ауылы) және
1 – өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу цехы (Мәртөк ауданының
Хлебодаровка ауылы).
Қызмет көрсету саласының объектілері – 127 бірлік, онда 223 адам
жұмыс істейді, оның ішінде: 114 адам – сауда саласында, 54 адам – тұрмыстық
қызмет көрсету саласында, 57 адам – қоғамдық тамақтану саласында.
Ақтөбе қаласы мен шектес қала маңындағы аудандардың өзара қатынасы
тығыз экономикалық байланыстардың болуы, қаладан көліктік қол
жетімділіктің 50-60 км-де орналасқан Ақтөбе мен елді мекендер арасында
халықтың маятникті көші-қонының дамуында байқалады.
Хромтау ауданы маңызды өнеркәсіптік аймақ функцияларын орындайтын
болады. Хромтау қаласының қазіргі әлеуеті дамыған өнеркәсіпті, АӨК,
құрылыс индустриясын, ФҚА көлік қаңқасы дамыған жағдайда
тыныс-тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымға айналуға мүмкіндік
береді. Алға ауданы қала аймағын азық-түлікпен және құрылыс
материалдарымен қамтамасыз ету функцияларын орындайтын болады. Мәртөк
ауданы қаланы азық-түлікпен қамтамасыз ету және қайта өңдеу
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кәсіпорындарын ауыл шаруашылығы шикізатымен қамтамасыз ету
функцияларын атқаратын болады.
ФҚА дамыту шеңберінде 10 жаңа негізгі бағытты дамыту көзделеді,
оларды іске асыру мақсатты дамуға, оның ішінде:
ФҚА-ның 10 негізгі бағытын дамыту қолда бар әлеуетті және көрші
облыстардың дамуын ескере отырып жүзеге асыруға ықпал ететін болады.
«Көліктік-логистикалық
орталық»,
«Индустриялық-инновациялық
орталық» және «Индустриялық-аграрлық аймақ» - осының барлығы
экономиканың шикізат тауарларын өндіру мен экспорттауға бір жақты
тәуелділігін азайтуға бағытталған әртараптандыру және жоғары қосылған
құнды құру жолдары. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін дәстүрлі ірі
компанияларға (қазіргі уақытта негізінен тау-кен өндіру саласында және
энергетика секторында жұмыс істейтін) назар аударумен қатар шағын және
орта бизнес секторына нақты қолдау көрсету қажет.
«Медициналық кластер», «Smart city және қазіргі заманғы
инфрақұрылым», «Қазіргі заманғы білім беру орталығы», «Туризм, спорттық
жетістіктер және салауатты өмір салты» және «Қазіргі заманғы мәдени
орталық» - бұл бағыттар Ақтөбені «Батыс өңірінің орталығы» ретінде
жайғастыруға бағытталған бастамалармен байланысты, сонымен бірге олар
«Жасыл белдеу және таза экология» бағытын іске асыруды ескере отырып, өмір
сапасын жақсарту жөніндегі шараларды іске асыруға негіз жасайды.
«Алдыңғы қатарлы ШОБ». Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту ауыл
шаруашылығы, тамақ өнімдерін өндіру, құрылыс материалдарын өндіру, көлік,
қызмет көрсету саласы сияқты салаларда көрінеді. Басқа салаларда ірі
кәсіпорындардың базасында және кооперациясында шағын және орта бизнес
өндірісін құруды жалғастыру керек. Базалық металдар негізінде жоғары
бөліністі түпкілікті өнім өндірісін ұйымдастыру шағын және орта бизнес
кәсіпорындарын дамытудың перспективалық бағыты болып табылады.
Сонымен қатар, Ақтөбе қаласындағы шектес аудандардан маятникті
еңбек көші-қонының жоғары деңгейі қаланы дамыту инфрақұрылымының
барлық түрлеріне (көлік қатынасы жүйесі, автомобиль жолдарының сапасы,
білім беру және медициналық мекемелер және т.б.) түсетін айтарлықтай
жүктемеге алып келеді.
Сондай-ақ, аумақтық жоспарлау және қала құрылысын аймақтандыру
құжаттары шеңберінде ФҚА құрамында Ақтөбе қаласы мен аралас
аудандардың бекітілген перспективалық қала құрылысы шешімдерінің
теңгерімсіздігі және өзара байланыстың жоқтығы байқалады.
Осыған
байланысты
ЖАО
және
ОАО
деңгейінде
нормативтік-құқықтық базаны, агломерациялық процестерді іске асыру тетігін
жетілдіру, оның ішінде ФҚА аумағында теңдестірілген инфрақұрылымды
ұйымдастыру
үшін
жағдайлар
жасау
мақсатында
ЖАО-ның бірлескен өзара іс-қимылы қажет.
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4.1 «Экономиканы дамыту» стратегиялық бағыты
Креативті экономика
Креативті экономика – инновациялық, мәдени және көркем өнімдер мен
қызметтерді жасайтын жеке адамдар мен бизнестің жиынтығы.
Экономикалық мамандануды дамытудың жаңа бағыттарын жасау үшін
экономикалық дамудың әлеуметтік бағдарланған инновациялық үлгісіне
көшуді жүзеге асыру керек, оның ішінде:
- экономика
сұраныстарына
икемделетін
жоғары
біліммен
интеграцияланған ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүйесі, инжинирингтік
бизнес, инновациялық инфрақұрылым, зияткерлік меншік нарығы
институттары, инновацияларды ынталандыру тетіктері және т.б.;
- МЖӘ тетіктерін пайдалану арқылы экономиканың жетекші
салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесу;
- экономиканың транзиттік әлеуетін іске асыруды қамтамасыз ететін
бәсекеге қабілетті көлік инфрақұрылымын қалыптастыру.
Басты өзгерістерді қамтитын және анықталған проблемалардың шешімін
сипаттайтын түйінді нысаналы индикаторларға:
1) түрлері бойынша бөлінген креативті индустриялар өндірісінің көлемі;
2) түрлері мен шығарылған елдері бойынша бөлінген креативті тауарлар
мен қызметтер импортының көлемі;
3) түрлері мен шығарылған елдері бойынша бөлінген креативті тауарлар
мен қызметтер импортының өсу қарқыны;
4) түрлері мен елдері бойынша бөлінген креативті тауарлар мен
қызметтер экспортының көлемі;
5) түрлері бойынша бөлінген креативті тауарлар мен қызметтер
экспортының өсу қарқыны.
Жоғарыда көрсетілген нысаналы индикаторлардың нысаналы мәндерін
белгілеуді жетекші өңірлердің көрсеткіштерінен төмен емес мәндермен
креативті экономика секторын талдау нәтижелері бойынша жүргізу қажет.
Индикаторларды есептеу кезінде 2017 жылы басылып шыққан
Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесінің (HS)18
әдіснамасына, 4-басылымдағы Халықаралық стандартты сауда жіктеуішіне
(STIC)19 сәйкес креативті экономика секторына жататын қызмет түрлерінің
номенклатурасын басшылыққа алу қажет. Бұл тауарлар мен СЭҚ кодтары
әртүрлі халықаралық рейтингтердегі креативті экономика мен креативті
индустрияларды бағалау кезінде пайдаланылады.
Мемлекеттік және жеке зерттеулер мен әзірлемелерге инвестициялау
инновацияларды ынталандырудың негізі болып табылады. Инновацияларға
жеке инвестициялардың негізгі көзі ірі компаниялар болып табылады.
Қазақстан өңірлерінің арасында Doing Business рейтингісінде қазіргі жоғары
18

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-CodingSystems-HS
19
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50017/Standard-International-Trade-Classification-Revision-4
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3-орынға қарамастан, Ақтөбе қаласы ірі инвестициялық жобаларды іске
асыруды оңайлату есебінен рейтингте 1, 2-орынға көтеріле алады (әкімшілік
кедергілерді азайту, құрылыс салуға, электрмен жабдықтауға және басқа да
коммуникацияларға қосылуға рұқсат беруді қоса алғанда, тіркеу мәселелерін
жылдам шешу).
Мобильді қосымшалар, веб-сайттар құру, көшпелі іс-шаралар,
жәрмеңкелер өткізу арқылы елдің басқа өңірлерінде жергілікті тауарлар мен
қызметтерді (креативті секторларда) белсенді түрде жарнамалау керек. Бұл
үшін жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастырушылық жұмысы,
сондай-ақ бұл БАҚ-қа белсенді қатысуы талап етіледі.
Креативті бағыттар бойынша қалада жыл сайын PR-кампанияларды
өткізу арқылы жарыс орталықтарын құру қажет, мұнда креативті жастар
өздерінің шығармашылық дағдыларын сынай алады.
Сондай-ақ тұрақты негізде қалада оқиғалық экономиканы қалыптастыру
20
қажет . Бұл ретте өткізілетін іс-шаралардың тұрақтылығын қамтамасыз ету
қажет, өйткені бір жолғы акция өзінің барлық ауқымына қарамастан, қаланы
оқиғалық орталыққа айналдырмайды.
Болашақта барлық іс-шаралар «төменнен – жоғарыға» қағидаты бойынша
халықтың креативті бөлігімен анықталады және жергілікті атқарушы
органдардың ресми сайттары, қала әкімінің блогы, әлеуметтік желілер және т.б.
арқылы коммуникацияның қол жетімді құралдарын пайдалана отырып, биліктің
қоғаммен ашық диалогы арқылы қала тұрғындарымен кері байланыста болады.
Көптеген іс-шаралар жыл сайын әлеуетті жаңа брендтермен өткізілуі мүмкін –
«Ақтөбе – халықаралық мәдениет орталығы», «Жұлдыздар жанған қала»
(Роза Жаманова, Ольга Жәнібекова, Димаш Құдайбергенов және т.б.
мысалында).
Ақтөбе қаласының аумағын дамытудың кейінгі бағдарламаларына
«Қаланың креативті экономикасы» бөлімін енгізу керек.
Жаңа идеялардан басқа, қаланың креативті экономикасын дамытудағы
табысты бастамаларды дамыту қажет.
Оған С. Баишев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана негізінде
Ақтөбе коворкинг орталығының ашылуын жатқызуға болады, онда келушілер
үшін ұжымдық жұмыс, тегін Wi-Fi, кинофильмдерді қарау, онлайн оқу үшін
QR-кодты пайдалану аймақтары құрылған.
Креативті жастарды тарта отырып коворкинг және өзге де орталықтарды
дамыту Ақтөбе қаласының стратегиялық міндеттерінің бірі болады, өйткені бұл
стратегиялық кезеңде адамдардың креативті тобын құруға елеулі үлес қосады.
Еліміздің астанасына белсенді ішкі көші-қон үрдісі бола тұра,
стратегиялық кезеңде Ақтөбе қаласын урбанизациялауды қамтамасыз ететін
жағдайлар жасау қажет. Бұл үшін баспанаға қолжетімділікті арттыру керек,
оның ішінде жастар мен жоғары оқу орындарының түлектері үшін, өйткені
20

«Оқиғалық экономика» немесе «Оқиғалар экономикасы» - бұл аумақты дамытудың кең таралған әдісі.
Мұндай экономиканың стратегиялық кезеңде ресурстарды түрлі іскери, дипломатиялық, мерекелік, мәдени,
спорттық іс-шараларды ұйымдастыру арқылы тартудың ерекше тәсілі бар.
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халықтың дәл осы бөлігі әрі қарай жұмыс істеу үшін қаланы анықтауды таңдау
алдында тұр. Тұрғын үй саясатының (Германия, Австрия және т.б.)
халықаралық тәжірибесін пайдалана отырып, Ақтөбе қаласы жергілікті
деңгейде құрылыс салушыларға жеңілдікті шарттар (жергілікті қарыздар,
тұрғын үй құрылысын қоса қаржыландыру және т.б.) беруі тиіс.
Сондай-ақ,
қала
билігінің
жұмысын
креативті
сектордың
қажеттіліктерімен үйлестіру қажет. Қала билігі, жастар ұйымдары, креативті
тауарлар мен қызметтерді жасауға мүдделі кәсіпорындар өкілдерінің
қатысуымен қала әкімдігі жанынан креативті экономиканы дамыту жөніндегі
үйлестіруші-кеңесші орган құру қажет. Жергілікті деңгейде мемлекеттік
қолдауды талап ететін креативті экономика салаларын, олар бойынша
статистикалық деректерді жинау мүмкіндігін айқындау бірінші кезектегі міндет
болады.
Органның жұмысына мыналар енеді:
- репортаждар жүргізе отырып, жергілікті хабарлар жасау арқылы
қаладағы креативті оқиғаларды аудио-телерадио хабарларын таратуды
қамтамасыз ету;
- креативті бағыттарда мамандандырылған орталықтар құру жолымен
шығармашыл жастар үшін (оның ішінде хакатондар21) жыл сайынғы жарыстар
өткізу;
- стратегиялық кезеңде латын әліпбиін қолдана отырып, креативті
экономика саласындағы қазақ тілінің рөлін күшейту;
- дәстүрлі қазақ мәдениетін, аудиовизуалды құралдардың қазақ тілді
сегментін, өңірдің ақпараттық кеңістігін қолдаудағы креативті шешімдер;
- креативті білім беруді дамытуға жәрдемдесу (гранттар және өзге де
құралдар);
- «төменнен-жоғарыға қарай» қағидаты бойынша қаланың креативті
жастарын тарту бойынша коворкинг және өзге де орталықтарды дамыту
мәселелерін шешу;
- практикалық қолдану үшін жинақталған ұсыныстарды талқылау
(креативті жастар үшін веб-сайт құру арқылы).
Жергілікті деңгейде экономиканың креативті секторларын дамыту
бағдарламасын әзірлеу қажет, онда практикалық қолданылымды оң күтумен
шығармашыл жастардың барлық тілектері тыңдалатын болады.
Креативті кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау мақсатында зияткерлік
меншікті басқару мәселелерінде құзыреттілікті арттыруды, сондай-ақ
арт-нарықты реттейтін шығармашылық қызметтің нормалары мен қағидаларын
әзірлеуді қамтамасыз ету қажет. Ол үшін қала мен облыстың өкілді органымен
бірлесіп (шығармашылық қызмет нормалары мен қағидаларын әзірлеудегі
келісім бойынша) үйлестіру-кеңесші органның ұйымдастыру жұмысы талап
етіледі. Бұл ретте, кері байланыс қағидатын сақтау және міндеттерді шешуде
21

Хакатон (ағылш. hackathon, hack (хакер деген сөзді қараңыз) және marathon-марафон) - әзірлеушілер форумы,
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің әртүрлі саласындағы мамандар (программистер, дизайнерлер,
менеджерлер) бірлесіп уақытқа қандай да бір мәселені шешеді.
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барлық мүдделі тараптарды (аукциондық үйлер/түрлі галереялар/суретшілер,
дизайнерлер, әзірлеушілер және т.б. авторлық құқық иелері/коллекционерлер)
іске қосу керек.
2025 жылға қарай жоғарыда көрсетілген шаралар іс жүзінде қолданылып,
Ақтөбе қаласының креативті экономикасын тұрақты дамыту үшін жағдайлар
жасалатын болады.
Креативті индустриялардың «Жарияланымдар және баспа басылымдары»
кіші тобы, «функционалдық креативті қызметтер» креативті индустриялар
тобындағы «аудиовизуалды құралдар» кіші тобы деген түрлерінде
республикалық маңызы бар қалалармен салыстырылатын креативті
экономиканың даму деңгейінің көрсеткіштеріне қол жеткізу – 2030 жылға
қарай осы Стратегия шеңберінде креативті экономиканы дамыту саласындағы
мақсаттары болып табылады.
2050 жылға қарай креативті экономиканы дамыту саласында:
- барлық креативті индустриялардың көрсеткіштерін республикалық
маңызы бар басқа қалалар деңгейінде қолдауға;
- «мұра» индустриясының тобын құрайтын сегменттегі басқа да
республикалық қалалардың озуына;
- аудиовизуалды құралдар, жарияланымдар мен баспа басылымдары,
орындаушылық және бейнелеу өнері, дизайн және сәулет, жаңа медиа сияқты
креативті индустрияларда креативті тауарлар мен қызметтерге ішкі сұранысты
80%-ға қанағаттандыруға.
Өнеркәсіп
Ақтөбе қалалық функционалдық ауданының экономикасын одан әрі
әртараптандыру және жаңғырту үшін 2015-2019 жылдарға, одан әрі –
2020-2024 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік
бағдарламасын жүзеге асыру басты құрал болып қала береді.
Басым тәртіппен индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының,
«Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай
бағдарламасының, экономиканы энергетикалық, көліктік және газ
инфрақұрылымымен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда,
үкіметтік бағдарламалардың іс-шаралары қаржыландырылатын болады.
Перспективада Хромтау қаласы тау-кен металлургия саласында өзінің
ағымдағы мамандануын сақтайды. Бұған ірі хром кен орындарын одан әрі игеру
ықпал ететін болады.
Болашақта Алға қаласы химия өнеркәсібінде өзінің ағымдағы
мамандануын күшейтеді, кальцийленген сода өндірісін ұйымдастыру қажет.
Жартылай тіркемелерді, автоцистерналарды және арнайы техниканы
құрастыру саласында В2В фирмааралық кооперация жоқ, ол ұтымды құру
кезінде бәсекеге қабілетті синтезді қалыптастыра алады. «Технодом СТ-KZ»
ЖШС және «Автотехника» ҮЕҰ» ЖШС бірлескен өндірісі арқылы ҚР және
басқа да елдердің өнеркәсіптік мұқтаждықтары үшін техника шығара алады.
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Қолда бар өндірістік қуаттар: құрылыс, машина жасау, металлургия,
фармацевтика негізінде кластерлер құру және дамыту болжанып отыр.
Сондай-ақ, жалпы ауданы 60 мың шаршы метр «А» класты
көлік-логистикалық орталығын салумен және жылына 1 млн. тонна жүк
айналымы бар көлік логистикасы кластерін құру орынды, себебі Ақтөбе
қаласының бірегей географиялық орналасуы Еуроазиялық тауар ағындарын
өңдеу үшін тиімді жағдайлар жасайды.
Қолда бар не ашылуы жоспарланып отырған бизнес-инкубаторлар
базасында шығармашылық индустриялық және IT кластері орталығын
ұйымдастыру қажет (кадрлардың құзыреттілігін арттыру және жастардың
салаларға қызығушылығын арттыру арқылы өнеркәсіпті дамыту)22.
Индустрияландырудың, сондай-ақ шағын және орта бизнесті қолдаудың
перспективалық құралдарының бірі «Ақтөбе» индустриялық аймағы болып
табылады, оның басым қызмет түрлері мұнай мен газды өңдеу, мұнай-газ
машиналарын жасау, тау-кен металлургия кешені мұнай-газ сервисі, химия
өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру, көлік логистикасы, «Ақтөбе» ИА
кәсіпорындары үшін сервистік қызметтер болып табылады. Осы индустриялық
аймақтың артықшылықтары: ауқымды өткізу нарығы - Ресейдің миллиондық
12 қаласы, Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы тауарлардың,
қызметтердің, капиталдың, жұмыс күшінің еркін қозғалысы болып табылады.
Ақтөбе қаласында №1 (350 га), №2 (400 га) субаймақтарына және
Aktobe-Gebze (қазақ-түрік субаймағы – 400 га) индустриялық паркіне бөлінетін
АЭА құру көзделіп отыр.
Арнайы экономикалық аймақта мұнай-химия, металлургия, құрылыс
материалдарын өндіру және машина жасау салалары ұсынылатын болады.
АЭА құру инвестицияларды тартуға және қосымша жұмыс орындарын
құруға, облыс экономикасының құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесін
ұлғайтуға, экспортты ұлғайтуға, аралас салаларды дамытуға, тауарлардың
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Шетелдік капиталды тартудан басқа, өзінің жеке мамандануы бар
бірнеше арнайы экономикалық аймақтар құру мынадай міндеттерді шешуге
мүмкіндік береді: өнеркәсіпті дамытуды ынталандыру, өнеркәсіптік экспортты
ынталандыру, халықты жұмыспен қамтуды арттыру.
Іс-шаралар.
- Ғылымды қажетсінетін жоғары технологиялық өндірістерді, сондай-ақ
дамушы салаларды қаржылық және қаржылық емес қолдау;
- Ірі және шағын кәсіпорындар арасында ұзақ мерзімді келісім-шарттар
жасасуды ынталандыру;
- Жаңа мамандықтар, жаңа білімдер мен технологиялар бойынша
мамандарды оқытуды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды
ұйымдастыру.
22

Мысал ретінде, 2018 жылы Тула қаласында ашылған бірінші индустриялық кластер моделін немесе Киев
қаласында бірегей UNIT Factory білім беру IT-фабрикасы (ескі мотоцикл зауыты базасында Француз
инвестициясы есебінен салынған)
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Агроөнеркәсіптік кешен
Агроөнеркәсіптік
кешенді
қолдау
жөніндегі
іс-шараларды
қаржыландыруға маңызды назар аударылатын болады. Осы бағыт шеңберінде
ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің қаржыландыруға қол жеткізуін
кеңейту, сүтті және етті мал шаруашылығын дамыту жөніндегі жобаларды іске
асыру, сондай-ақ жемшөп өндірісін және шалғайдағы мал шаруашылығын
дамыту бойынша шаралар қабылданатын болады.
Жылыжай өндірісін қысқы өнімдерді өсіруге шоғырландыру керек. Мұны
жүзеге асыру үшін жарықдиодты жарықтандырумен бірге жылыту (қолжетімді
арзан газды пайдалану) қажет деген сөздермен ауыстырылсын.
Қала экономикасын дамыту үшін мынадай әлеуетті жобаларды іске асыру
ұсынылады:
- АШТӨ23 іскерлік мүмкіндіктерін арттыру үшін В2В және В2С
өндірушілер мен әлеуетті клиенттерін біріктіру бойынша электрондық алаң
құру;
- жабық топырақ жағдайында қызанақ және қияр өсіру бойынша қазіргі
заманғы өндірісті салу;
- АШТӨ өнімдерін бастапқы қайта өңдеу, сақтау және өткізу үшін
инфрақұрылым құру үшін КТО24 салу;
- өңірлік дистрибьюторлық желіні дамыту. Кәсіпкерлерге жоғары
талаптар мен АШТӨ-нің маркетинг бойынша дағдыларының жоқтығына
байланысты бөлшек желілер сөрелеріне («Анвар», «Дина») кіру мүмкіндігі
шектеулі.
Smart city тұжырымдамасын цифрландыру және енгізу шеңберінде
өндірістік мүмкіндіктер туралы хабардарлықты арттыру мақсатында облыс
аумағында жұмыс істейтін барлық ОТӨ веб-ресурстарын әзірлеуді қамтамасыз
ету қажет.
Бұл ретте, халық санының өсуін ескере отырып, ауыл шаруашылығына
халықты тамақ өнімдерімен қанағаттандыру мақсатында қуаттарды ұлғайту
қажет. Мысалы, 2025 жылға қарай ІҚМ 39 676 басқа дейін, ҰҚМ - 143 564 бас,
жылқы – 28 281 бас, құс - 3 117 389 бас, 2030 жылға қарай: ІҚМ саны
42 348 бас, ҰҚМ - 153 233 бас, жылқы - 30 185 бас, құс - 3 327 353 бас;
2050 жылға қарай: ІҚМ саны 73 789 бас, ҰҚМ - 267 001 бас,
жылқы - 52 596 бас, құс - 5 797 726 жалпы мал басын қамтамасыз ету қажет.
Болашақта дамытуға болатын қосымша өнім түрлері қара бидай, бидай
глютен және құс қауырсыны болып табылады.
Іс-шаралар:
- ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу үшін интернет-алаңдарын құру;
- жаңа кәсіпорындар салу және қолда бар кәсіпорындарды жаңғырту
жөніндегі жобаларды қолдау;
- инновациялық технологияларды енгізу бойынша көмек көрсету (ылғал
ресурстарын сақтау);
23
24

Ауыл шаруашылық тауарлар өндірісі
Көтерме тарату орталығы
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- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының кооперациясы;
- инвестицияларды тарту арқылы саланың бәсекеге қабілеттілігін
арттыру.
Құрылыс
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы №922
қаулысымен бекітілген «Нұрлы жер» бағдарламасына сәйкес қолжетімді
тұрғын үй тапшылығы мәселесін шешу үшін барынша перспективалы және
қолжетімді құрал ретінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысының көлемі
ұлғаюда.
Тұрғын үй қорын жаңартуды қамтамасыз ету авариялық және тозған
тұрғын үйлерді бұзумен сүйемелденуі тиіс. Облыстық және жергілікті билік
органдары өз мүддесінде ұлттық бағдарламаларды барынша пайдалануды
жалғастыруы, сондай-ақ қолжетімді (әлеуметтік) тұрғын үй құрылысын және
жалға алу рыногын кеңейтуге меншікті жергілікті қаржы ресурстарын
шоғырландыруы тиіс.
Шағын және орта бизнес
Әлеует. Стратегиялық кезеңде Ақтөбе қаласының экономикалық даму
қарқыны кәсіпкерлік белсенділікке және шағын және орта бизнес үшін қолайлы
жағдайлар жасауға байланысты болады.
Іс-шаралар:
 жеке кәсіпкерлік субъектілерін ресімдеудің жеңілдетілген рәсімі;
 мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің өзара тиімді шарттарын құру;
 инновациялық кәсіпкерлікті дамыту;
 шағын және орта кәсіпкерліктің бәсекелестік артықшылығын
қамтамасыз ету;
 барлық өңірлік қызметтер (салық, өрт, санитарлық-эпидемиологиялық
және т.б.) тарапынан шағын және орта бизнес субъектілерін дәйекті
тексерулерді тұрақты қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету);
 мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қаланың белсенді қатысуы
(Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 20202024 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Нәтижелі жұмыспен
қамтуды
және
жаппай
кәсіпкерлікті
дамытудың
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын бекіту
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай
бағдарламасы).
Т
уризм
Алғышарттар. Ақтөбе қаласында туристік саланың дамуын тежейтін
қазіргі факторларға туристік инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы, сервис
деңгейінің төмендігі, туристік саланың білікті мамандарының аз саны, туристік
өнімнің нашар танылуы және жеткіліксіз жылжуы, инвестициялық
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белсенділіктің төмен деңгейі, туристік объектілердің жұмыс істеу
маусымдылығы және т.б. жатады.
Іс-шаралар. 2030 жылға қарай туризм үшін тартымды аумақ ретінде
Ақтөбе қаласының имиджін қалыптастыруға, туризм индустриясын дамыту
үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасауға, туристік өнімді қалыптастыруға
және халықаралық стандарттарға сәйкес оның сапасын қамтамасыз етуге
бағытталған қаланың туристік саласы толық қалыптастырылатын және өз
дамытылатын болады.
Туристік саланы дамыту үшін Ақтөбеде мәдени-танымдық, спорттық,
шытырман оқиғалы, конгрестік-көрмелік, медициналық, ауылдық, экологиялық
туризмді белсенді енгізу жүргізілетін болады.
Туристік қызметтің жаңа аймақтарын және қала мен оның төңірегіндегі
туристік тартымдылықтың негізгі объектілерін құруға, дамытуға және
ілгерілетуге жәрдем көрсетілетін болады.
Қаланың экономикалық және әлеуметтік дамуын ынталандырудың бірі
Батыс өңірінің өңірлік медициналық кластері жұмыс істейтін медициналық
туризмді дамыту болады. Сондай-ақ жергілікті санаторийлік-курорттық
объектілер базасында емдеу-сауықтыру туризмі дамитын болады.
Қалада туризм саласын дамытудың маңызды бағыты қысқа мерзімді
мәдени-оқиғалы іс-шараларды: рестораторлар турнирлері, фестивальдар, шет
елдердің қатысуымен түрлі тақырыптағы көрмелер, спорттық іс-шаралар
дамытуға бағдарланумен оқиғалар туризмі болып табылады.
Жарнамалық-ақпараттық қызметтер, туристік бағыттағы баспа өнімдері
дамиды, көрнекі коммуникация құралдарының саны, оның ішінде танымал
әлемдік туристік интернет-сервистерді, мобильді карталар мен қосымшаларды
пайдалану артады.
Әртүрлі кәдесый өнімдерін дайындау және шығару жөніндегі өндіріс
саласы және экскурсиялық қызмет белсенді дамитын болады.
Қаланың қоғамдық-саяси, мәдени, спорттық өмірінде өткізілетін түрлі
акциялар мен оқиғалар (мерекелер, жәрмеңкелер, фестивальдар, конкурстар,
театрландырылған қойылымдар және т.б.) туралы ақпаратты қамтитын қаланың
мамандандырылған оқиғалар күнтізбесі дамытылады.
Сондай-ақ кәсіби шеберлік конкурстарын өткізу, қонақ үйлерді және
ұқсас орналастыру құралдарын жіктеу арқылы туристік және ілеспе
қызметтердің сапасын арттыру жүзеге асырылатын болады.
Күтілетін нәтиже. Туризмді дамыту және өңірлік және республикалық
маңызы бар туристік орталық ретінде Ақтөбе қаласының функцияларын едәуір
ұлғайту.
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4.2 «Адами капиталды дамыту25» стратегиялық бағыты
Ақтөбе қаласының сапалы адами капиталды дамытудың әлеуеті ғана
емес, сонымен қатар дайын базасы да бар.
Кадр тапшылығын жабу үшін, бірінші кезекте, қаланың білім беру
жүйесінің әлеуетін пайдалану қажет. Кадрлар даярлауды жергілікті
кәсіпорындардың біліктілік талаптарын ескере отырып жүзеге асыру керек.
Қала кәсіпорындарын еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету ЖОО және ТжКБ
түлектерін тарту есебінен жүзеге асырған орынды.
Жоғары білім беруде оқу орындарында дайындық сапасына талаптар
жоғарылайды.
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Н. Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына Жолдауына
сәйкес өмір сүру сапасын арттырудың бесінші бағыты шеңберінде
перспективада «Жас маман» («Молодой специалист») бағдарламасына сәйкес
«Назарбаев Университеті» өлшемшарттарына ұқсас жоғары технологиялық
өнеркәсіпке арналған ең көп сұранысқа ие индустриялық сервистік
мамандықтар бойынша мамандар даярлайтын топ университет құру көзделіп
отыр.
2025 жылға қарай университеттің білім беру бағдарламаларына бағыттар
бөлінісінде еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болатын жаңа мамандықтар26
үшін оқу жоспарларын әзірлеу ұсынылады (4-қосымша).
Экономиканың бәсекелестік моделіне көшу қолданыстағы институттарды
трансформациялау және адами ресурстың маңыздылығын арттыру кезінде ғана
мүмкін болады.
Ақтөбе қаласының, сол сияқты жалпы Қазақстанның да адами капиталын
дамыту мәселелеріне мыналарды жатқызуға болады:
- халықтың және жұмыс берушілердің үздіксіз кәсіптік оқытудың
маңыздылығы мен қажеттілігін жете бағаламауы, білікті кадрлардың жетіспеуі;
- жоғары кәсіптік білімге қол жеткізу мәселесі;
- жұмыспен қамту және жұмыссыздықтың өсуі мәселесі.
Проблемаларды шешу үшін:
- ЖОО және ТжКБ-дағы білім беру бағдарламаларын әзірлеуге мүдделі
кәсіпорындардың қатысуы;
- ЖОО және ТжКБ студенттеріне арналған жатақханалар салу;
- ТжКБ материалдық-техникалық базасын жаңарту;
- экономиканың инновациялық секторлары үшін еңбек нарығында
неғұрлым сұранысқа ие мамандарды басым даярлау, оқытушы кадрларды
тұрақты қайта даярлау, оқыту сапасын арттыру;
- кәсіптік білім беру мекемелерінде дуалды білім беруді белсенді енгізу;
- жоғары білікті оқытушылар құрамын сақтау және ұлғайту;
25

26

Адам капиталы-бұл XXI ғасыр экономикасының негізгі ресурсы және басты өнімі, ол ұзақ мерзімді кезеңде
барынша қосылған құн жасайды және қала, мемлекет экономикасы және жалпы әлемдік экономика үшін
айтарлықтай өсуді қамтамасыз етеді.
Жаңа мамандықтар атласы//atlas100.ru/. РФ Президенті жанындағы Стратегиялық бастамалар агенттігі,
СКОЛКОВО Мәскеу басқару мектебі
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- оқытушы кадрларды жүйелі түрде қайта даярлау;
- қазіргі заманғы ғылыми-білім беру инфрақұрылымын құру (ғылымизерттеу институттары, ғылыми зертханалар, инновациялық білім беру
орталықтары);
- жұмыс берушілер мен халықты үздіксіз кәсіптік оқытуға және
біліктілікті арттыруға ынталандыру тетіктерін әзірлеу және енгізу;
- экономика салаларында (өңдеу өнеркәсібінде, құрылыста, ауыл
шаруашылығында, тау-кен өнеркәсібінде, қызмет көрсету саласында және т. б.)
жаңа жұмыс орындарын құру;
- болашақ түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша кәсіпорындар
және жоғары оқу орындары мен ТжКБ арасындағы ынтымақтастықты нығайту;
- «Ерікті түрде қоныс аударуға жәрдемдесу» 2025 Стратегиялық
жоспарының бастамасы шеңберінде ерікті қоныс аудару кезінде халықтың
ұтқырлығын ынталандыру;
- халықты қолжетімді және баспанамен қамтамасыз ету, адам үшін
қолайлы қалалық орта және тиімді тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық құру,
халықты қоныстандырудың икемді жүйесін қалыптастыру;
- туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтердің
сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;
- қоршаған ортаның сапасын және адам өмірінің экологиялық жағдайын
жақсарту;
- қылмыс деңгейін төмендету;
- халықтың жұмыспен қамтылмаған топтарына оларды еңбек қызметіне
ынталандыру мақсатында әлеуметтік қолдау көрсету, әрбір адамның лайықты
еңбек жағдайлары үшін жағдай жасау қажет.
Рухани дамыту
Қазақ халқының салт-дәстүрлеріне, тарихы мен мәдениетіне деген
қызығушылық пен құрмет сезімін жандандыру мақсатында «Рухани жаңғыру»
жобалау кеңсесі жоспарлаған іс-шараларды өткізу қажет.
Іс-шаралар:
 ұлттық музыка сағаты. Келушілердің күту уақытын әсерлендіру үшін
қаланың шығармашылық ұжымдарының Халық кеңсесі ғимаратында өнер
көрсетуі;
 архивтерде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
 халықаралық хор музыкасының фестивалін өткізу;
 жыл сайын «Жұбановтар әлемі» халық аспаптар оркестрлерінің
республикалық конкурсын өткізу;
 халықаралық «Марғұланов оқуларын» өткізу;
 «Туған жерім - нұрлы елім» аудандар күндерін өткізу;
 киелі орындарды насихаттау. «100 киелі орын» республикалық
жалпыұлттық тізіміне облыстың 10 ескерткіші пен 34 киелі орны енді.
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Ішкі саясат
Алғышарттар. Ақтөбе қаласының ішкі саясатының басты басымдығы
халықтың әлеуметтік көңіл-күйін жақсарту және елдегі қоғамдық ұйымдар мен
халықты қоғамдық-саяси ахуалға мониторинг жүргізуге тарту болып табылады.
Іс-шаралар. Ішкі саясаттың тиімділігін арттыру:
 үкіметтік емес сектордың жұмыс істеуі мен дамуы үшін экономикалық,
ұйымдастырушылық және құқықтық жағдайларды қамтамасыз ету, әлеуметтік
маңызы бар проблемаларды шешу бойынша мемлекеттік органдар мен
үкіметтік
емес
ұйымдардың
(ҮЕҰ)
өзара
іс-қимылын кеңейту және нығайту. Ақтөбе қаласында жастар саясатын
ілгерілету мен дамытудағы барлық мүдделі күштердің іс-қимылдарын
үйлестіру және шоғырландыру;
 азаматтық секторды, ҮЕҰ мен қалалықтардың өздерін белсенді іске
асыруға барынша тартуды көздейтін жобаларды іске асыру;
 әр түрлі көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру арқылы өңірдің имиджін
арттыру, туған өлкесіне деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімді дамыту
бойынша саясат жүргізу;
 мүмкіндігі шектеулі адамдарды қаланың әлеуметтік-мәдени өміріне
тартуды көздейтін жобаларды іске асыру;
 діни экстремизмнің алдын алу жөніндегі жобаларды іске асыру;
 жастардың жазғы кезеңде жұмыспен қамтылуына ықпал ететін «Жасыл
ел» жобасын іске асыруда болып табылады.
Ақпараттық саясат саласында мемлекеттік тапсырысты орындауға БАҚ
тарту, елді дамытудың негізгі басымдықтары және жүргізіліп жатқан
мемлекеттік саясат туралы халықты БАҚ арқылы хабардар ету,
материалдық-техникалық базаны, БАҚ-тың сапалық деңгейін жарақтандыру,
облыс әкімінің гранттарын бөлу, БАҚ өкілдерінің біліктілігін арттыруға және
сауалнамаларды өткізуге бағытталған іс-шараларды өткізу болжануда.
Күтілетін нәтиже.
Жастардың нақты проблемаларын
шешу жолдары мен тетіктерін
қалыптастыру. Жастардың, соның ішінде NEET жастарының құқықтары мен
заңдық мүдделерін қорғау. Жастарға көмек және әлеуметтік қызметтерді ұсыну.
Жастардың әлеуметтік маңызды бастамаларын іске асыру. Балалар мен
жастардың коммерциялық емес ұйымдарының қоғамдық маңызды
бастамаларын белсенді қолдау, тиімді қызмет етуі үшін жағдайлар жасау.
Деструктивті діни ағымды ұстанушылардың санын азайту. Қоғамның
радикалдық идеологияға қарсы иммунитеті мен радикалдық көріністерге
төзімсіздігін қалыптастыру және нығайту. Қаланың жастар қозғалысын
дамытуды ынталандыру.
Әлеуметтік қорғау
Әлеуметтік жаңғыртудың жаңа кезеңінің стратегиялық бағытын іске
асыру - инклюзивті қоғам құру мақсатында ерекше қажеттіліктері бар адамдар
үшін тең мүмкіндіктер жасауға ерекше назар аудару қажет.
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«Кедергісіз келешек» жобасына сәйкес Ақтөбе қаласында инклюзивті
білім беруді, мүмкіндігі шектеулі адамдардың еңбекпен қамтылуын одан әрі
дамытуға, мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін әлеуметтік және көлік
инфрақұрылымының қолжетімділігін қамтамасыз етуге (пандустарды,
жабдықталған лифттерді орналастыру), мүгедектігі бар азаматтарды қоғамдық
қызметке тартуға, мүгедектігі бар азаматтарды оңалту кезінде инновацияларды
енгізуге жәрдемдесу қажет.
Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды іске асыру нәтижесінде мүмкіндігі
шектеулі адамдардың өмір сүру сапасы жақсарады, жұмысқа орналастыру
есебінен олардың табысы артады.
Үштілділік тіл саясаты
Тіл саясатын дамытудың негізгі бағыттары мемлекеттік тілді оқытудың
әдіснамасын жетілдіру және стандарттау, оқыту инфрақұрылымын дамыту
және мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру, мемлекеттік тілді
қолданудың беделі мен қажеттілігін арттыру, қазақ тілінің лексикалық қорын
жетілдіру және жүйелеу, коммуникативтік-тілдік кеңістікте орыс тілінің
қолданылуын сақтау, тілдік әралуандықты сақтау, Ағылшын және басқа да шет
тілдерін үйрену болып табылады.
Қойылған міндеттерді іске асыру келесі жұмыстарды орындау арқылы
болжанады:
- қоғамда мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін арттыру;
- қоғамдық өмірдің барлық саласында мемлекеттік тілдің қызмет етуі;
- әлеуметтік-коммуникативтік кеңістікке мемлекеттік тілді енгізу;
- мемлекетті тілді насихаттау бойынша мамандандырылған кадрлармен
қамтамасыз ету;
- мемлекеттік тілді насихаттау жөніндегі мамандандырылған кадрлармен,
оның ішінде құжаттарды мемлекеттік тілде толтыру сапасына жауапты
мамандармен, аудармашы мамандармен қамтамасыз ету;
- барлық мүдделі тұлғаларға деңгей бойынша қазақ тілі курстарын
ұйымдастыру;
- мемлекеттік тілде хабар тарататын жаңа телевизиялық арналарды құру
арқылы тілдік ортаны қалыптастыруда БАҚ-тың рөлін күшейту;
- латын әліпбиін енгізу;
- мемлекеттік, ресми және ағылшын тілдерін меңгеру процесін
ынталандыру және мониторингілеу жүйесін енгізу.
4.3 «Қоршаған орта» стратегиялық бағыты
Қазіргі заманғы зауыттық технологиялар бойынша қатты
тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу, атмосфераға шығаруды төмендету
жөніндегі шаралар
Таза ауа
Алғышарттар. Ақтөбе қаласында әуе бассейнінің ластануының жоғары
деңгейі байқалады, оның негізгі көздері өнеркәсіп кәсіпорындары, отын59
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энергетика кешені және автомобиль көлігі болып табылады. Осыған
байланысты атмосфералық ауаның сапасын қорғауға бағытталған іс-шаралар
кешенін іске асыру талап етіледі.
Іс-шаралар. Стационарлық және жылжымалы көздерден атмосфералық
ауаның ластануын азайтуға бағытталған іс-шаралар кешені технологиялық
жабдықтарды жетілдіруді, инновациялық ресурс үнемдейтін және энергия
тиімді технологияларды әзірлеуді және пайдалануды, тұйық технологиялық
циклдарды енгізуді, шығарындылар көздерін тиімді шаң-газ тазартқыш
қондырғылармен жабдықтауды қамтитын болады.
Қалада кәріздік тазарту құрылыстары кешенін жаңғырту және қала
кәсіпорындарында жергілікті тазарту жүйелерін орнату есебінен қаланың
атмосфералық ауасын күкіртті сутегімен ластану проблемасы шешілетін
болады.
Автокөліктің теріс әсерін төмендету үшін жол-көлік желісін
ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
Жеке және қоғамдық көлікті қоса алғанда, ескірген және тозған автокөлік
құралдары Еуро стандарттарының талаптарына жауап беретін жаңасына
жаңартылатын болады.
Алдағы уақытта қалада велосипед көлігі дамиды, ол арнайы велосипед
бағыттарын құруды, веложолдарды, тұрақтарды, жалға беру пункттерін және
басқа да велосервис мекемелерін жайластыруды қамтиды. Электр көлігін
дамытуға және енгізуге бағытталған шаралар әзірленетін және қабылданатын
болады.
Тұрғын
үй
аймақтарын,
кәсіпорындардың
санитарлық-қорғау
аймақтарын шаң, газға төзімді жасыл желектердің тұқымдарымен ұйымдастыру
және көгалдандыру арқылы қаланың жасыл аймағының алаңын сақтау және
ұлғайту жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
Табиғат пайдаланушылар тарапынан атмосфералық ауаның жай-күйіне
мониторинг жүйесі күшейтіледі, бақылау бекеттерінің желісін, ластаушы
заттардың параметрлері мен тізбесін кеңейте отырып, қаладағы, объектілердің
санитарлық-қорғау аймақтарында, автожолдар бойында, тұрғын және
рекреациялық аймақтарда атмосфералық ауаның жай-күйіне үздіксіз
мониторинг жүргізілетін болады.
Күтілетін нәтиже. Қала атмосферасының ластану деңгейін төмендету.
Өнеркәсіпте экологиялық таза технологияларды, нөлдік шығарындысы бар
экологиялық көліктерді қолдану.
Қалдықтарды басқару мен өңдеудің қазіргі заманғы жүйесін құру
Алғышарттар.
Ақтөбе
қаласындағы
негізгі
проблемаларға
ұйымдастырылмаған қоқыс тастайтын жерлер, қатты тұрмыстық қалдықтарды
қайта өңдеу технологиясының жоқтығы жатады. Коммуналдық қалдықтарды
орналастыру үшін полигондардың шамадан тыс жүктелуі және оларды қайта
өңдеу бойынша қажетті қуаттардың жетіспеуі байқалады.
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Іс-шаралар. Қатты тұрмыстық қалдықтармен проблемаларды шешу үшін
қалада қалдықтарды барынша тиімді жинау мен терең өңдеуді ұйымдастыруды
қамтитын қалдықтарды басқарудың қазіргі заманғы кешенді жүйесі құрылатын
болады.
Өз ресурсын тауысқан полигондарды кейіннен консервациялап
және/немесе жаба отырып, жұмыс істеп тұрған полигондарға жүктеме
оңтайландырылады, полигондардың жану және қалдықтарды рұқсатсыз жағу
проблемасы шешілетін болады, апаттық және ашық қоқыс үйінділері
жойылады.
Ақтөбе қаласында қоқыс сұрыптау кешенінің толыққанды жұмыс істеуі
үшін қоқысты сұрыптауға, қалдықтарды қайта өңдеуге арналған қосымша
жабдықтар (қосымша электр энергиясын өндіретін қоқыс күйдіретін қондырғы)
сатып алуға, жобаға қатысу үшін инвесторлар іздестіруге арналған шығындар
бөлігінде тарифтік саясатқа өзгерістер енгізу қажет.
Қалдықтарды сұрыптау, ұсақтау және терең өңдеу бойынша жоғары
технологиялық қоқыс өңдейтін кешендер пайдалануға беріледі, анаеробика,
компостинг және биогаз сияқты жаңа технологияларды пайдалана отырып, ҚТҚ
өңдеу мен сақтаудың жаңа стандарттары қолданылады. Буып-түю
қалдықтарын, электрондық және электр жабдықтарын, көлік құралдарын,
аккумуляторларды, жиһаздарды және басқа да тауарларды пайдаланғаннан
кейін жинау және кәдеге жарату бойынша жұмыс оңтайландырылады.
Перспективада қалдықтарды жинау мен қайта өңдеу инфрақұрылымын
белсенді цифрландыру және роботтандыру күтілуде.
Қалдықтарды бөлек жинау, қайталама шикізатты кәдеге жарату және
қайта өңдеу мәселелері бойынша халықты ақпараттандыру жөніндегі жұмыс
жүргізілетін болады.
Қалдықтарды жинауды, шығаруды және кәдеге жаратуды ұйымдастыру
бірыңғай кешенді қызмет ретінде қаралатын болады және халықтың
қалдықтарды іріктеп жинауға және олардың пайда болуының нақты көлемі
бойынша ақы төлеуге жоспарлы түрде көшуін қамтамасыз етеді.
Күтілетін нәтиже. Қалада қазіргі заманғы технологияларды пайдалана
отырып, қалдықтарды басқарудың кешенді жүйесін құру. Қатты тұрмыстық
қалдықтарды жинау, тасымалдау, кәдеге жарату және залалсыздандыру жүйесін
жетілдіру.
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, шығару және сұрыптау
жөніндегі қызметпен барынша қамту, оның ішінде ҚТҚ өңдеу үлесін
2050 жылға қарай 50%-ға дейін жеткізу.
Таза қоршаған орта және «жасыл» инфрақұрылым
Алғышарттар. Ақтөбе қаласындағы экологиялық жағдай көптеген
жылдар бойы қолайсыз болып табылады. Қоршаған ортаның ластануы халық
санының өсуіне, өндірістің, автокөліктің, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық объектілерінің теріс әсеріне байланысты болды.
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Пайдаланылатын және енгізілетін «жасыл» технологиялардың, әсіресе
энергетика және өнеркәсіп секторында, энергия үнемдеу және энергия
тиімділігі жөніндегі іс-шаралар көлемі елеусіз. Қаланың қоршаған ортасының
жағдайын сақтау және жақсарту, болашақта оның тұрақты дамуы мақсатында
кешенді шаралар қабылдау қажет.
Іс-шаралар. Қаладағы таяу және орта мерзімді перспективада
экологиялық саясаттың негізгі мақсаттары қоршаған ортаны қорғау
саласындағы басқару жүйесін жетілдіру және табиғат қорғау іс-шараларын іске
асыруды қамтамасыз ету болып табылады.
Қалада экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында экологиялық
жағдайды жақсартудың ұзақ мерзімді кешенді жоспары әзірленеді, ластаушы
заттардың шығарындылары мен төгінділерін азайту, топырақты, өсімдіктерді
қорғау, өндіріс және тұтыну қалдықтарының көлемін қысқарту бойынша
табиғат қорғау іс-шаралары кешені жүргізіледі.
Елек өзенінің алтывалентті хроммен және бормен ластануын қоса
алғанда, тарихи ластануды жою жөніндегі жұмыстар жүргізілетін болады, кәріз
жүйесі объектілерін реконструкциялау және салу, қала кәсіпорындарында
жергілікті тазарту жүйелерін орнату жөніндегі шаралар кешені іске
асырылатын болады, бұл Ақтөбе қаласының әуе бассейніне кәріз газдарының
(күкіртті сутегі) жаппай шығарылу жағдайларын азайтуға мүмкіндік береді.
2030 жылға дейін энергия үнемдеу іс-шараларын енгізуден үнемдей
отырып, кәсіпорындарда энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті
арттыру бағдарламаларын әзірлеу мен енгізу одан әрі дамитын болады.
Экологиялық қауіпсіз, қалдықсыз, ресурс және энергия үнемдейтін
технологиялар белсенді енгізілетін болады. Қалада жасыл құрылыс, энергия
тиімді және экологиялық ғимараттар салу, экологиялық материалдарды
пайдалану қарқынды дамитын болады. Қала аумағын сыртқы абаттандыру және
көгалдандыру объектілері дамытылады. Экологиялық білімді насихаттау және
экологиялық мәдениетті қалыптастыру белсенді жүргізілетін болады.
2050 жылға қарай қалада қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг
жүргізуде жасанды интеллектіні, қоқыс жинау мен қайта өңдеуді
роботтандыруды, экологиялық таза көлікті қоса алғанда, дамыған қалалық
цифрлық инфрақұрылымның смарт-жүйесі жұмыс істейтін болады.
Күтілетін нәтиже. Қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету. Қалдықсыз
өндірістер мен смарт-технологияларды енгізу. Қалада қауіпсіз, экологиялық
таза, қолайлы өмір сүру ортасын қалыптастыру.
Жасыл қала
Алғышарттар. Ақтөбе қаласында көгалдандырудың, тұрақты күтімнің
және жаңартудың қажетті деңгейінің біркелкі еместігі және жетіспеуі, бүлінуі
байқалады, осыған байланысты тұрақты көгалдандырудың бірыңғай жүйесін
құру бойынша іс-шаралар өткізу қажет.
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Іс-шаралар. Қаланың жасыл желектерінің оңтайлы жүйесін қалыптастыру
үшін ұзақ мерзімді көгалдандыру бағдарламасы құрылатын болады.
Реконструкциялау және абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізе
отырып, қаланың қолданыстағы екпелерінің ауданын барынша сақтау және
айтарлықтай кеңейту, сондай-ақ көгалдандырудың бөлінген объектілерін
қаланың жасыл желектерінің бірыңғай жүйесіне одан әрі қосу көзделеді. Қалада
екпелер бар аумақтарынан тыс көгалдандыру жоспарлануда (Елек, Қарғалы,
Жіңішке, Тамды, Жаман-Қарғалы өзендері жайылмаларының бойындағы жасыл
аймақтарды дамыту, қаланың жаңа тұрғын аудандарында, тұрғын үй құрылысы
үшін шектелген аймақтарда – ЭБЖ, құбырлар және басқалар). Сазды өзенінің
жағалауын абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі.
Жайылма орман саябақтары жағына бағдарланған бульварлар,
экологиялық жасыл дәліздерді құру көзделеді, бұл көгалдандырылған
кеңістіктердің өзара байланысты жүйесін құрудың негізі болып табылады.
Кәсіпорындардың жасыл желектердің шаң-, газға төзімді тұқымдарымен
санитарлық-қорғау аймақтарын ұйымдастыру және көгалдандыру бойынша
жұмыстар жүргізілетін болады.
Арнайы мақсаттағы жасыл желектердің алаңы жаңа жол құрылысы және
көшелер мен жолдарды көгалдандыру арқылы өсетін болады. Өнеркәсіп
кәсіпорындары айналасындағы санитарлық-қорғау аймақтарын, сондай-ақ су
жинағыштар айналасындағы су қорғау аймақтарын, темір жол бөлінген
белдеулерін, негізгі ұшып шығатын көлік магистральдарын көгалдандыру
жалғастырылатын болады.
Ағаштар мен бұталардың тұқымдарын отырғызу кезінде Батыс
Қазақстанның климаттық жағдайларында олардың жерсіну ерекшеліктері
ескерілетін болады, топырақтың климаттық ерекшеліктері мен қасиеттерін
ескере отырып, көгалдандыру мен суарудың жаңа технологияларын пайдалану
жоспарлануда.
Ақтөбе орман шаруашылығы мекемесінің аумағында мемлекеттік орман
қорының ормандарды молықтыру бойынша жұмыстар белсенді жүргізілетін
болады.
Қала айналасында 6 мың га алаңда жасыл аймақты дамыту
жалғастырылатын болады, ол қалыптасқан орман-саябақ аумақтарынан, қала
аумағында селитебті аудандардан тыс және табиғи өсімдіктермен неғұрлым
көгалдандырылған орындар есебінен үлкен Ақтөбе айналма автожолдың
айналасында, оның ішінде өзендер жайылмаларында және ауыл шаруашылығы
мұқтаждары үшін пайдаланылмайтын бос аумақтарда жасыл алқаптардан
құралатын болады.
Перспективада қаланы көгалдандыру жүйесінің негізін қала ормандары
мен «Ақтөбе орман шаруашылығы» мемлекеттік мекемесінің орман парктері
түзетін жасыл белдеу және қала аумағы бойынша Елек, Сазды және Қарғалы
өзендері, сондай-ақ ірі қалалық саябақтар мен бульварлар бойындағы екі сулысаябақ диаметрі құрайды.
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Тұрақты негізде жасыл желектерді түгендеу және қаланың барлық
аумағында 5 жылда 1 рет жасыл желектерді орман ауруларына бейімділігін
зерттеу жүргізіледі, жасыл желектердің жай-күйін болжауды және сенімді
ақпаратты қамтамасыз ететін мониторинг жүйесі енгізіледі.
Аталған шараларды жүзеге асыру және Ақтөбенің жасыл белдеуін құру
экологиялық жағдайды жақсартуға жақсы мүмкіндік береді.
Күтілетін нәтиже. Көгалдандыру объектілерінің сапалық және сандық
көрсеткіштерін нормативтік деңгейге дейін жеткізе отырып, қаланың жасыл
желектері жүйесін дамыту. Жасыл желектердің өміршең жай-күйін және
тұрақты өсімін қамтамасыз ету. Қала аумақтарын тұрақты негізде
көгалдандыру және олардың пайдалану сипаттамаларын қолдау. Экологиялық
жағдайды жақсарту және қоршаған ортаны сауықтыру. Санитарлық-қорғау
қасиеттері бар орнықты, эстетикалық тартымды, жайлы аумақтар жүйесін
қалыптастыру.
Төтенше жағдайлардан қорғау
Алғышарттар. Ақтөбе қаласында табиғи және техногендік сипаттағы
төтенше жағдайлар туындауының тұрақты қаупі бар. Туындаған төтенше
жағдайларға уақтылы ден қою және олардың салдарын жою жөнінде шаралар
жүргізу талап етіледі.
Іс-шаралар. Қалада оның халқы мен аумақтарын табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
қажетті жағдайлар жасалатын болады.
Республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль
жолдарында қысқы кезеңде қар құрсауына қарсы іс-қимыл инфрақұрылымымен
қамтамасыз ету үшін қардан қорғау қондырғыларын орнату және орман
екпелерін отырғызу кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады.
Елді мекендердің сел мен су тасқындарына қарсы іс-қимыл жасау
мақсатында Елек, Сазды, Жіңішке, Қарғалы, Тамды өзендері арналарының
түбін тереңдету және жағалауды бекіту жұмыстары, қала аудандарында
нөсерлік кәріздерді құру жөніндегі жұмыстар және су бұру арналарын салу,
қолда бар нөсерлік арналарды күрделі жөндеу және жаңаларын орнату
жүргізілетін болады.
Өрт қауіпсіздігі саласында өрт сөндіру депосының құрылысы жүзеге
асырылады, олардың санын нормативтік мәндерге дейін жеткізу, өрт сөндірудің
түбегейлі жаңа және тиімді технологиялары қолданылады, өрт сөндіру-құтқару
бөлімшелерін жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру жүргізіледі,
өртке қарсы қорғау деңгейі арттырылады.
Су объектілерінде адамдардың қауіпсіздігі, олардың өмірі мен
денсаулығын қорғау, қажетті инфрақұрылым жасай отырып, авариялық-құтқару
қызметтерінің сапалы жұмыс істеуі қамтамасыз етілетін болады.
Қалада хабарлау және байланыс жүйесі жетілдіріледі және
жаңғыртылады, қазіргі заманғы жабдықтар орнатылады, бұл халықты және
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азаматтық қорғаудың басқару органдарын хабардар ету бойынша міндеттерді
орындауға мүмкіндік береді.
Азаматтық қорғаныс жүйесін дамыту, әртүрлі қарқындылық пен төтенше
жағдайлар кезінде материалдық ресурстар резервін құру үшін қалада азаматтық
қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын салу қамтамасыз етілетін болады.
Төтенше жағдайлардың алдын алу үшін қашықтықтан мониторингтің
қазіргі заманғы технологиялары белсенді қолданылатын болады, материалдық
және қаржылық ресурстар резервтерін қолдау қамтамасыз етіледі, қала
халқының тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесі құрылады,
дағдарыстық жағдайларда басқару тиімділігі артады.
Күтілетін нәтиже. Қала халқы мен аумағының табиғи және
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғалу деңгейін арттыру.
Тәуекелдерді азайту және төтенше жағдайлардың салдарын жұмсарту.
4.4 «Smart city/ цифрландыру» стратегиялық бағыты
Цифрландыру қызметтің түрлі салаларында өзара байланысты шаралар
кешенін іске асыруды көздейді. Бұл шаралар мыналарды қамтиды: халықтың
цифрлық сауаттылығын арттыру, қаланың цифрлық архитектурасын әзірлеу
және дамыту, зияткерлік көлік жүйесін дамыту, энергетика, ТҮКШ саласында
түрлі Smart технологияларды енгізу және т.б.
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету өте маңызды рөл атқарады. Ол
үшін «Қазақстанның киберқауіпсіздігі» тұжырымдамасына сәйкес әкімдік пен
ведомстволық бағынысты ұйымдар үшін ақпараттық және киберқауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі қағидаттар мен тәсілдерді қамтитын саясатты
қалыптастыру қажет. Әрбір ұйым деңгейінде ақпараттық және Киберқауіпсіздік
бойынша үдерістер мен рәсімдерді әзірлеу. «Ақпараттық қауіпсіздік
менеджменті» ИСО 27001 отбасы стандарттарын енгізу.
«Ақылды» қаланың жұмыс істеуі, «ақылды технологияларға» және қазіргі
заманғы платформаларға, қауіпсіздіктің ақпараттық технологияларына қол
жеткізу бөлігінде Ақтөбе қаласын дамытудың негізгі бағыттары:
- жоғары жылдамдықты көлік инфрақұрылымын құру;
- қоғамдық көлікті дамыту;
- көлік инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай стратегиясын әзірлеу;
- инфрақұрылымдық нысандар құрылысының бірыңғай стандарттарын
сақтау;
- бірыңғай экологиялық саясатты қалыптастыру;
- өңірдің бірыңғай туристік брендін құру және жылжыту;
- бірыңғай инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
- «Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағын және индустриялық
аймақтарды, технопарктерді, өнеркәсіптік алаңдарды құру және дамыту;
- медициналық және ғылыми-білім беру кластерлерін дамыту.
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Бұл мақсатқа қол жеткізу, ең алдымен, халықтың цифрлық сауаттылығын
арттыруды және инфрақұрылымның қолжетімділігін талап етеді, бұл үшін:
- Ақтөбе қаласының және жақын жатқан ауылдық елді мекендердің
тіркелген кең жолақты интернет қызметтерімен қамтуды ұлғайту;
- Интернет қызметтерін пайдаланушылар санын кеңейту, оның ішінде
қала және ауыл тұрғындарының ақпараттық теңсіздігін төмендету (Интернетке
кең жолақты қолжетімділікті дамытуды жақсарту мақсатында ауылдық елді
мекендерге талшықты-оптикалық байланыс желілерін тарту қажет);
- FTTH желісінің құрылысы-үйге оптикалық талшықты кабель;
- телекоммуникация желісін оңтайландыру;
- Ақтөбе рельс-арқалық зауыты мен Индустриялық аймаққа дейін ТОБЖ
салу және пайдалануға беру;
- Ақтөбе қаласының шегінде және оған іргелес жатқан ауылдық елді
мекендерде қазіргі және әлеуетті клиенттерге дейін ТОБЖ кеңейту.
Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды тұрақты дамыту
мақсатында қалада АКТ – зертханасының инфрақұрылымы дамыған
инновациялық
дистриктті
(ақпараттық
және
коммуникациялық
технологиялар, дербес деректерді қорғау саласындағы мемлекеттік,
мекемелер қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарын өткізумен),
деректерді өңдеу орталықтарын, коворкингтерді (оның ішінде жұмыс
кеңістігін икемді ұйымдастыру және резиденттердің қоғамдастығын және
ішкі мәдениетті қалыптастыруға ұмтылу арқылы) қалыптастыру қажет.
Жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастырушылық жұмысының және
аталған орталықтарды құрудың көмегімен стратегиялық кезеңде аталған ісшаралар қаланы цифрландыруға елеулі үлес қосуға және Ақтөбе қаласының
тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Ақтөбе қаласын цифрландыру және оған қол жеткізу үшін қажетті
өзгерістерді іске асыру жөніндегі мақсаттарға қол жеткізу үшін барлық қажетті
алғышарттар бар.
Ақтөбе қаласын цифрландыру бойынша мақсаттарға қол жеткізу үшін
даму жылдары бойынша көрсеткіштерге қол жеткізу қажет (5-бөлім «Нысаналы
индикаторлар»).
Күтілетін нәтиже.
Цифрландыру бойынша барлық шараларды іске асыру 2050 жылға қарай
Ақтөбе қаласының әрбір тұрғыны мен қонағы үшін қолайлы қала ортасын
құруды қамтамасыз етеді, ол келесі қағидаттарға негізделетін болады:
«Ақылды қала». Жаңа цифрлық орта қалалық ортаны және азаматтардың
өмір сүру, еңбек ету және демалыс жағдайларын түбегейлі жақсартады; қала
бойынша орын ауыстыруға кететін уақыт шығынын азайтады, әкімшілік
рәсімдерді, құжаттарды ресімдеуді, кез келген қызмет түрлерін алуды
жеңілдетеді. Бұл ретте, цифрлық орта денсаулық сақтау, білім беру және
демалыс сияқты салалардағы тиімділікке, сапа мен қол жетімділікке ықпал
ететін болады;
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Қалалық басқаруға тұрғындардың қатысуы. Ашық цифрлық үкімет,
тұрғындардың қала өміріне және қалалық мәселелер бойынша шешімдер
қабылдауға белсенді қатысуы үздіксіз қалалық инновациялар мен тұрақты
экономикалық дамуды қамтамасыз етеді;
Қалалық міндеттерді шешу үшін жасанды интеллект. Жасанды
интеллект экономика мен әлеуметтік саланың цифрлық өзгеруінің қозғаушы
күштерінің бірі болады. Ескі операциялар роботталған техниканы орындайтын
болады, жасанды интеллект басқару қателіктерін болдырмауға және қала
экономикасы мен қалалық басқарудың барлық салаларында оңтайлы шешімдер
қабылдауға көмектеседі;
Әріптестік, өзара тиімді жағдайларда бизнес және ғылыми
мекемелермен бірге қаланы дамыту. Қалалық жобаларға бизнестің, ғылыми
қоғамдастықтың толық масштабты қатысуы, ол мыналардан тұрады: цифрлық
инфрақұрылым мен сервистерді құру және дамыту үдерістеріндегі
ынтымақтастық; цифрлық экономиканың нарықтық тауашаларын одан әрі
дамыту; жас ғалымдардың сандық технологиялар саласында ғылыми
зерттеулер мен перспективалы әзірлемелерді жүргізуі үшін жағдай жасау;
әкімшілік кедергілерді төмендету және қаланың цифрлық экономикасын
дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
«Жасыл» цифрлық технологиялар. Цифрлық технологиялар қалалық
жүйені талдау сапасын арттыруға, қалдықтар мен шығарындылардың көлемін
қысқартуға және ресурстарды барынша қайта пайдалануға қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
4.5 «Қалалық жоспарлау» стратегиялық жоспары
Қазіргі уақытта Ақтөбе қаласын дамытуды жоспарлау Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 қазандағы № 643 қаулысымен
бекітілген Ақтөбе қаласының Бас жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Ақтөбе қалалық әкімшілігі аумағының жалпы ауданы 2 532 шаршы км.
құрайды. 2018 жылдың наурызына дейін облыс орталығының шекарасына
22 ауылы бар 5 қала маңындағы ауылдық округ кірген (16-сурет).
2018 жылғы 20 наурызда «Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының әкімшілікаумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы» Ақтөбе облысының әкімдігі мен
мәслихатының бірлескен қаулысы мен шешімі қабылданды, оған сәйкес
қаланың ауылдық округтері таратылған, ал олардың аумақтары Ақтөбе
қаласының құрамына енгізілген. Қала теміржол магистралі бойынша 2 ауданға
бөлінді: «Астана» ауданы 780 шаршы км және «Алматы» ауданы
1 752 шаршы км.
Ақтөбе қаласының қала құрылысын дамытудың басты мақсаты – қолайлы
және эстетикалық тартымды тіршілік ортасын құруды, халықтың тұрмыс
сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін қаланың тұрақты дамуы.
Қаланың функционалдық-жоспарлау құрылымы орталықтан шеткі
аймаққа функционалдық-жоспарлау аймақтарына бағытталған жүйені құрайды:
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- оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай Орал-Қобда бағытында
Батыс, Оңтүстік-Батыс, Жаңақоныс тұрғын аудандарымен, Орск-Хромтау
бағытында – Заречный, Қарғалы, Рауан, Восточный тұрғын аудандарымен
Қарғалы жоспарлау ауданымен дамып келе жатқан селитебті, Нұр-Ақтөбе,
Қызылжар тұрғын аудандарымен Орал-Қобда бағытында оңтүстік-батысқа
қарай дамып келе жатқан;
- өнеркәсіптік, көліктік-коммуналдық аймақтар солтүстік-батыстан
оңтүстік-шығысқа;
- ландшафтық-рекреациялық аймақтарды (Қарғалы және Сазды),
ландшафтық-оңалту аймақтарын (Елек, Солтүстік-Батыс және Тамды),
агропарктерді (Қарғалы және Елек) қамтитын көбіне ашық кеңістіктер жүйесін
(буферлік орталарды) қалыптастыратын ландшафтық аймақтар.
Ақтөбе қаласы жаңа халық санын және Ақтөбе қаласының бас
жоспарында 2016 жылғы 31 қазанда қабылданған ауданнан 5,9 есе асатын
ауданды ескере отырып, Ақтөбе қалалық әкімшілігінің ауылдық елді
мекендерін қосу есебінен (17-сурет), 2050 жылға қарай 1 млн.адамға дейінгі
халық санының жетуін ескере отырып, Ақтөбе қаласының жаңа халық
санына және аумағының көлеміне сәйкес Ақтөбе қаласының бас жоспарын
әзірлеу ұсынылады.
Тиімді инженерлік инфрақұрылымды қамтамасыз ету жөніндегі
стратегиялық міндеттер
Мақсаты: Өмір сүру және бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдай
жасайтын сапалы инженерлік инфрақұрылымға қол жеткізу.
Міндеттері: Тұрғын үй құрылысының өсуін, бизнес пен инвесторлардың
талаптарын, қуаттардың тапшылығын қысқартуды ескере отырып, қаланың
барлық аудандарында инженерлік инфрақұрылымға қол жеткізуді қамтамасыз
ету, қолданыстағы инфрақұрылымның сапасын арттыру және қолдау.
Сумен жабдықтау және су бұру
Іс-шаралар:
2025 жылға дейін. Халықтың орталықтандырылған сумен жабдықтауға
қол жеткізу деңгейін – 100 % жеткізу, оның ішінде орталығы Ақтөбе
қаласындағы функционалдық қалалық ауданға кірген АЕМ, сумен жабдықтау
және су бұру жүйесін жаңғырту, реконструкциялау және кеңейту. Нөсерлі кәріз
жүйесінің құрылысы. Жерасты сулары кен орындарын қайта бағалауды
орындау.
Елек өзеніне жыл бойы ағызу үшін тазартылған ағынды сулардың
сапасын балық шаруашылығы маңызы бар су айдындарының нормативтеріне
дейін жеткізе отырып, КТС реконструкциялау және жаңғырту ұсынылады.
Жоғарыда көрсетілген жұмыстар аяқталғаннан кейін тұнба шөгінділерін
кәдеге жарата отырып, сарқынды су жинағышын жою, сондай-ақ іргелес
аумақты рекультивациялау және көгалдандыру ұсынылады (Нұр-Сұлтан
қаласының тәжірибесі бойынша).
2030 жылға дейін. Жаңа технологияларды қолдана отырып, сумен
жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау мен жаңғыртуды аяқтау,
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кәсіпорындарды жаңа жетістіктер мен технологиялар негізінде айналма, тұйық
және дәйекті сумен жабдықтауды пайдалануға ауыстыру, өнеркәсіптік сумен
жабдықтауды техникалық суға ауыстыру (техникалық суды қолдану мүмкін
кәсіпорындарда). Нөсерлі кәріз жүйесінің құрылысын аяқтау.
Күтілетін нәтиже. Қала тұрғындары мен қонақтарының қаладағы
ауызсу құбыры суының сапасына қанағаттануын арттыру. Қанағаттанарлықсыз
жағдайдағы
қалалық
инженерлік
желілердің
үлесі
20%-дан төмен болады.
Энергиямен жабдықтау
Іс-шаралар:
2025 жылға дейін. Қаланың жаңа жоспарлау аудандарына, сондай-ақ
пайдалану мерзімі өтіп кеткен, оның ішінде Ақтөбе қаласының аса ірі
тұтынушыларын электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін электрмен
жабдықтау желілері мен құрылыстарын салу және реконструкциялау, оның
ішінде электр желілерін салу және реконструкциялау, оның ішінде
220 кВ «Батыс» қосалқы станцияларын (бұдан әрі – ҚС), «Шыны зауыты» ҚС,
110 кВ «Ақтөбе-41 разъезд» әуе желілерінің (бұдан әрі – ӘЖ) кіру – шығу,
110 кВ «Заречная – Ақжар» ӘЖ, 110 кВ 1Елекская1 ҚС, 110 кВ
«Ақтөбе – 41 разъезд» ӘЖ, 110/35/10 кВ ҚС реконструкциялау, Ақтөбе
қаласында
орталықтандырылған
жылумен
жабдықтау
жүйелерін
реконструкциялау және жаңғырту, теңгерімге жаңартылатын энергия көздерін
тарту («Бадамша» ЖЭС, «Кемпірсай» ЖЭС және т.б.).
2030 жылға дейін. Ақтөбе қаласының электрмен жабдықтау желілері мен
құрылыстарын салуды және реконструкциялауды жалғастыру, электр желілерін
реконструкциялау және салу, оның ішінде екі жаңа «Бас төмендету қосалқы
станциясы – 1» және «Бас төмендету қосалқы станциясы – 2» КС, 110 кВ
«Шыны зауыты – 41-разъезд» ӘЖ учаскесін салу және қала айналасында
110 кВ айналма жолын жасау, жаңартылатын энергия көздерін теңгерімге тарту
(электр энергиясының жалпы теңгерімінде 10%-ға дейін), Ақтөбе қаласында
орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және
жаңғырту, орталығы Ақтөбе қаласындағы функционалдық қалалық ауданға
кірген АЕМ-ді жылумен жабдықтау орталықсыздандырылған көздерден, оның
ішінде қуаты 20 Гкал/с дейінгі аудандық қазандықтардан сақталады.
Күтілетін нәтиже. Барлық қажетті инфрақұрылымы бар сенімді
электрмен жабдықтау жүйесін құру. Жаңартылатын көздермен өндірілетін
электр энергиясының үлесі 10% құрауы тиіс. Халықтың сұранысын толық
өтейтін жылумен қамтамасыз ету және ыстық сумен қамтамасыз етудің
қолжетімді жүйесі. Атмосфераға зиянды шығарындыларды төмендету.
2050 жылға дейін
Күтілетін нәтиже. Ақтөбе 2050 жылы – сумен жабдықтау, су бұру және
энергиямен жабдықтау саласында цифрлық технологияларды пайдаланатын
инновациялық қала. Ақтөбе қаласының және орталығы Ақтөбе қаласындағы
қалалық функционалдық ауданға кіретін елді мекендердің тұрғындары
орталықтандырылған сумен жабдықтау, су бұру және энергиямен жабдықтау
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қызметтерімен толық қамтылатын болады. Жерасты суларының қоры қаланың
шаруашылық-ауызсу және өндірістік-техникалық мақсаттағы су қажеттілігін
қанағаттандыру
үшін
2050
жылға
қарай
3
107,1 млн.м көлемінде жеткілікті болады.
Электр энергиясына 8,2 млрд.кВт сағ. көлемінде болжамды қажеттілік
2050 жылға қарай меншікті электр станцияларынан («Қазхром «ТҰК» АҚ АФЗ,
«Ақтөбе ЖЭО» АҚ және басқа да перспективалы қуаттардан), Қазақстанның
Біріккен энергия жүйесінен, сондай-ақ үлесі электр энергиясының жалпы
теңгерімінде 50%-ға жетуі тиіс жаңартылатын және баламалы энергия көздерін
пайдаланудан қамтамасыз етілетін болады.
Газбен жабдықтау
Іс-шара.
Барлық елді мекендерді барынша газдандыру және газбен қамтамасыз ету
деңгейін елді мекендер бойынша 100% дейін жеткізу.
2025-2035
жылдарға
газ
тұтынудың
ұлғаюына
байланысты
«Бұқара – Орал» МГ-дан АГРС-300 дейін газ құбырының жаңа желісін салуды
қарастыру.
Су және энергия үнемдеуші технологияларды енгізу, инновациялық,
қазіргі заманғы материалдар мен жабдықтарды қолдану, барлық процестерді
цифрландыру (көзден тұтынушыға дейін) инженерлік инфрақұрылым
қызметтерін талдау, есепке алу және көрсету сапасын арттыруға, оларды
ұтымды пайдалануға, қалдықтар мен шығарындылар көлемін қысқартуға және
ресурстарды, оның ішінде сарқынды суларды барынша қайта пайдалануға қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
Ақтөбе қаласын сумен жабдықтау және энергиямен жабдықтаудың
2050 жылға дейінгі болжамды көрсеткіштері «Нысаналы индикаторлар» деген
5-бөлімде келтірілген.
Тиімді көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ету жөніндегі
стратегиялық міндеттер
Теміржол көлігінің инфрақұрылымы
Іс-шаралар. Теміржол көлігінің инфрақұрылымын дамыту, Ақтөбе
қаласын түсіру және аумақтың көліктік қаңқасын жетілдіру үшін теміржол
вокзалының
базасында
көлік-ауыстырып
салу
торабы
құрылады,
«Бестамақ – Құрайлы» қатынасымен Ақтөбе торабын айналып өту үшін батыс
айналма
электрлендірілген
теміржол
желісі
салынады,
«Бестамақ (Ақтөбе) – Хромтау» электрлендірілген теміржол желісі салынады,
«Ақтөбе – Қандыағаш», «Хромтау – Қандыағаш» және «Ақтөбе – Мәртөк»
теміржол учаскелері электрлендірілді.
Күтілетін нәтиже. Жаңа желіні салу және қолданыстағы желіні
жаңғырту теміржол желілерінде жеткізу жылдамдығын арттыруды және
транзиттік уақытты қысқартуды қамтамасыз етеді. 2030 жылға қарай теміржол
көлігімен жылына 2 187,4 мың тонна жүк тасымалданады.
Автомобиль көлігінің инфрақұрылымы
Іс-шаралар.
Перспективада
Ақтөбе
қаласының
«миллиондық»
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мәртебесіне қол жеткізуін ескере отырып, қоғамдық көлік жүйесін дамыту үшін
кейіннен жеңіл-рельстік көлік желісіне ауыстыра отырып, жүрдек автобустық
тасымалдау жүйелерінің желілері, жолаушылар көлігіне басымдық беретін
жүйеге интеграциялана отырып, сыйымдылығы үлкен автобустарды іске қоса
отырып, BRT жүрдек автобус көлігінің дәліздері салынатын болады, негізгі
магистральдарда және Ақтөбе қаласының көшпелі трассаларында көше-жол
желісінің өткізу қабілеті жақсарады, қолданыстағы жолдар, көпірлер, жаяу
жүргіншілер өтпелері реконструкцияланады және салынады. Жылжымалы
құрамды жаңарту жалғасады және қаланың маршруттық желісі ұлғаяды,
каршэринг қызметтері енгізілетін болады. Жол қозғалысының жаңа техникалық
құралдары:
бағдаршамдар,
белгілер,
жол
қозғалысын
басқарудың
автоматтандырылған жүйесі қосымша орнатылады, бөлінген автобус
жолақтары енгізіледі, веложол желілері ұйымдастырылады.
Күтілетін нәтиже. Аталған іс-шараларды іске асыру жолдардың
ұзақтығын ұлғайтуға, жүк айналымы мен жолаушылар айналымының көлемін
ұлғайтуға, автомобиль жолының өткізу қабілетін қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. 2030 жылға қарай автомобиль, оның ішінде жолаушылар көлігімен
жылына 2,5 млн. жолаушы тасымалданады.
Қоғамдық көлікті, велосипед инфрақұрылымын және жаяу жүргіншілер
мүмкіндіктерін дамыту автомобиль кептелістері мен ауаның ластануы
проблемаларын шешуге мүмкіндік береді.
Әуе көлігінің инфрақұрылымы
Іс-шаралар. Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авиациялық шу мен
электромагниттік сәулелену деңгейін төмендету, сондай-ақ қаланың
оңтүстік-батыс және солтүстік-шығыс бағыттарында аумақтық даму
мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында ұшып көтерілу-қону жолағын бұру
жолымен Ақтөбе халықаралық әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын
реконструкциялау жүргізілетін болады. «Ашық аспан» режимі енгізілетін
болады». Әуежай қызметтерін көрсету саласындағы өндірістік процестерді
қолдау үшін әуежайдың негізгі құралдары жаңғыртылатын болады. Іскерлік
мекемелермен және көрме кешендерімен үйлестіре отырып Халықаралық
авиация орталығы құрылатын болады.
2050 жылға қарай Ақтөбе қаласынан оңтүстік-батыс бағытта жаңа
хаб-әуежай салу ұсынылады. Жаңа әуежай Батыс Еуропа мен Оңтүстік-Шығыс
Азия
арасындағы
авиациялық
тасымалдарға
арналған
транзиттік,
байланыстырушы буын болуы мүмкін. Ақтөбе қаласының қолданыстағы
әуежайының алаңы ауданында жобамен жергілікті тасымалдауларға қызмет
көрсету алаңдарын орналастыру көзделген.
Жобада 2050 жылға қарай ұшу массасы 10-15 тоннадан 50 тоннаға дейін
(жолаушы сыйымдылығы 10-30-дан 50-70 адамға дейін) әуе кемелерін
қабылдау мүмкіндігі бар орталықтан шеткі аумақтарға қызмет көрсету үшін
жергілікті әуеайлақтар желісін құру бойынша шағын авиацияны дамыту үшін
қажетті инфрақұрылым құру көзделген.
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Күтілетін нәтиже. Аталған іс-шараларды іске асыру Ақтөбе әуежайына
сапалы халықаралық әуе тасымалдарын қамтамасыз етуге қабілетті ірі
авиациялық хаб болуға, Ресей мен Еуропадан Азияға және кері қарай тұрақты
және транзиттік рейстердің клиенттік базасын кеңейтуге мүмкіндік береді.
«Ашық аспан» режимі бәсекелестікті арттыруға және соның есебінен ұшу
тарифтерін
төмендетуге,
қаланың
туристік
және
экономикалық
тартымдылығын дамытуға мүмкіндік береді. Авиатасымалдар көлемі
2025 жылға қарай жолаушылар бойынша 500,0 мың адамды, жүктер бойынша
30,0 мың тоннаны, 2050 жылға қарай жолаушылар бойынша тасымалдау көлемі
жылына 1000,0 мың адамға дейін, жүктер бойынша жылына 60,0 мың тоннаға
дейін өседі.
Логистика объектілерінің инфрақұрылымы
Іс-шаралар.
2030
жылға
қарай
логистика
объектілерінің
инфрақұрылымын дамыту үшін инвестициялық тартымдылықты ескере
отырып, итерациялық қағидат бойынша 5 көліктік-логистикалық орталық салу
ұсынылады.
Күтілетін нәтиже. Көліктік логистика инфрақұрылымын дамыту Ақтөбе
агломерациясының да, өңірдің да жоғары тиімді көліктік-логистикалық жүйесін
жасауға, сондай-ақ оны халықаралық көлік жүйесіне интеграциялауға ықпал
ететін болады.
Тиімді әлеуметтік инфрақұрылымды қамтамасыз ету жөніндегі
стратегиялық міндеттер
Ақтөбе қаласындағы орталығы бар ФҚА халқының әлеуметтік сала
объектілерімен қамтамасыз етілу деңгейі 2030 жылдың соңына қарай
нормативтік көрсеткіштерге жетеді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 желтоқсандағы
№922 қаулысымен бекітілген «Нұрлы жер» бағдарламасына сәйкес қолжетімді
тұрғын үй тапшылығы мәселесін шешу үшін барынша перспективалы және
қолжетімді құрал ретінде жалға берілетін тұрғын үй құрылысының көлемі
ұлғаюда
Тұрғын үй қорын жаңартуды қамтамасыз ету авариялық және тозған
тұрғын үйлерді бұзумен сүйемелденуі тиіс. Облыстық және жергілікті билік
органдары өз мүддесінде ұлттық бағдарламаларды барынша пайдалануды
жалғастыруы, сондай-ақ қолжетімді (әлеуметтік) тұрғын үй құрылысын және
жалға алу рыногын кеңейтуге меншікті жергілікті қаржы ресурстарын
шоғырландыруы тиіс.
Нормативтік қажеттілікке сәйкес Ақтөбе қаласының мектепке дейінгі
ұйымдарында орын санын:
2025 жылға қарай: жалпы үлгідегі – 29,9 мыңға дейін, мамандандырылған
үлгідегі – 1,3 мыңға дейін, сауықтыру типті – 5,1 мыңға дейін;
2030 жылдың соңына қарай – жалпы үлгідегі-29,8 мыңға дейін,
мамандандырылған үлгідегі – 1,3 мыңға дейін, сауықтыру типті – 5,1 мыңға
дейін;
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2050 жылға қарай жалпы үлгідегі – 46,6 мыңға дейін, мамандандырылған
үлгідегі – 2,0 мыңға дейін, сауықтыру типті – 8,0 мыңға дейін жеткізу мәселесін
пысықтау орынды.
2025 жылдың соңына қарай нормативтік қажеттілікті ескере отырып,
жалпы білім беретін мектептердің оқушы орындарының санын 117,0 мыңға
дейін, ал 2030 жылдың соңына қарай 123,0 мыңға дейін жеткізу мәселесін
пысықтау орынды.
2021 жылға дейін «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму бағдарламасы,
2020 жылға дейін аумақтарды дамыту бағдарламасы шеңберінде үш ауысымды
оқытуды жою және авариялық жағдайдағы мектептердің проблемаларын шешу
үшін мектептер құрылысы жалғастырылады.
Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу жалғасуда.
2017-2018 оқу жылында 1, 2, 5, 7 сыныптар көшті, ал 2018-2019 оқу жылында
3, 6, 8 сыныптар көшеді. Нәтижесінде жаңа оқу жылында жаңартылған білім
беру мазмұнымен 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 сыныптардың 101 536 оқушысы қамтылады
(бұл жалпы контингенттің 74,6%).
«Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау
және салу» ҚР БК 3.01-101-2013 сәйкес қаладағы мектепке дейінгі
мекемелердің халыққа қызмет көрсету радиусы 300 метрді, жалпы білім беретін
мектептер 500 метрді, емханалар 1000 метрді құрайды.
Мектепке дейінгі мекемелердің орналасуын талдау халыққа қызмет
көрсету радиусына сәйкес еместігін анықтады.
Сонымен, мектепке дейінгі мекемелерге (мемлекеттік және жеке, шағын
орталықтарға) қадамдық қолжетімділік қала орталығында және көп қабатты
тұрғын үй құрылыстары бар жатын аудандарда 300-400 метрге жуық қамту
радиусы бар нормаға жақын екенін атап өтуге болады. Бұл ретте жеке секторда
және шалғайдағы аудандарда мектепке дейінгі мекемелер нашар қамтамасыз
етілген немесе жоқ. Осыған байланысты, мемлекеттік мектепке дейінгі
мекемелер салу немесе жеке шағын орталықтар ашу көзделіп отыр:
жеке секторда: Жеңіс даңғылы, О. Кошевой көшесі, Бейбітшілік даңғылы
шаршы алаңында; Пожарский көшесі, Қазанғап көшесі, Хмельницкий көшесі,
Сәңкібай
батыр
даңғылы
шаршы
алаңында;
М. Оспанов көшесі, Радистов көшесі, Гришин көшесі, Г. Жұбанова көшесі
шаршы алаңында; Ә. Бөкейханов көшесі, Зинченко көшесі, Береговая көшесі,
Радиотелеорталығы СК шаршы алаңында;
Макаренко көшесі, Ағайынды Жұбановтар көшесі, Сәтпаев көшесі,
Сәңкібай батыр даңғылы шаршы алаңында; «Мәскеу», «Жас Қанат», «Заречный
– 1», «Заречный-2», «Заречный-3», «Заречный-4», «Қызылжар», «Нұр-Ақтөбе»
шағын аудандарында.
Жалпы білім беретін мектептер бойынша қадамдық қолжетімділік орта
есеппен 500-700 метрді құрайды. Бұл ретте, қызмет көрсету радиусы рұқсат
етілген нормадан едәуір асатын аудандар бар.
Осыған байланысты мектептер салу көзделіп отыр: жеке секторда
Д.А. Қонаев көшесі, Жанқожа батыр көшесі, Шернияз көшесі, ол М.Т. Ряхов
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көшесі, (Құрмыш ауданы) шаршы алаңында; «Қарғалы», «Қызылжар»,
«Нұр-Ақтөбе» шағын аудандарында.
Емханаларға қолжетімділік қаланың барлық бөліктерінде емес. Жақын
маңдағы емханаға дейінгі қашықтық халыққа қызмет көрсету радиусынан
едәуір асатын қаланың бөліктері бар. Мәселен, қызметтерге қадамдық
қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттік емханалар салу қажет:
«Батыс-2», «Оңтүстік-Батыс-1», «Жас Қанат», «Заречный-1», «Заречный-2»,
«Заречный-3»,
«Заречный-4»,
«Ақжар»,
«Ақжар-2»,
«Қызылжар»,
«Нұр-Ақтөбе» шағын аудандарында, жеке секторда Ә. Бөкейханов көшесі,
Зинченко көшесі, Береговая көшесі, Радиотелеорталығы СК (Оторвановка
ауданы); К. Нокин даңғылы, Мәметова көшесі, Ы. Алтынсарин көшесі,
Шернияз көшесі (Құрмыш ауданы) шаршы алаңында.
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың
«Денсаулық»
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде
бастапқы
медициналық-санитарлық көмек деңгейінде аурулардың алдын алу және ерте
анықтау денсаулық сақтауды дамытудың басым бағыттары болып табылады,
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілетін болады.
Ұлттық
скринингтік
бағдарламаны
жетілдіру,
ауруларды
диагностикалаудың, емдеудің және оңалтудың жаңа стандарттарын енгізу
жөніндегі жұмыс жалғастырылады.
2025 жылға дейін Дене шынықтыру мен спортты дамыту
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес
бұқаралық
спортты,
оның
ішінде
балалар
футболын,
шайбалы
балалар-жасөспірімдер хоккейін дамыту, жоғары жетістіктер спортын және
спорт резервін даярлау жүйесін дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау,
спорт секциялары мен клубтарының қызметін жандандыру, спорт
мектептерінің материалдық-техникалық базасын қамтамасыз ету және спорт
инфрақұрылымын кеңейту, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
тетіктерін қолдана отырып, болжанып отырған кезеңде бұқаралық спортты
дамыту мақсатында Ақтөбе қаласында мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған
спорт кешенінің құрылысы жоспарлануда.
Бұл ретте, спорттық инфрақұрылым саласында:
2025 жылға қарай:
велосипед инфрақұрылымын дамытуға ақша қаражатын бөлу (Велосити
жобасы);
Ақтөбе қаласының №1 БЖСМ, №27 ОМ, «Шипагер» клиникасы,
11 шағын ауданда орналасқан футбол алаңдарын реконструкциялауға ақшалай
қаражат бөлу;
орта білім беру мектептерінің басшылары оқу орнының аумағында
орналасқан футбол алаңдарына күрделі жөндеу жүргізуге уақытында шара
қолдансын;
Қарғалы ауданы, Қарғалы тұрғын алабындағы бассейні бар ДСШК салу
үшін жобалар мен жер учаскелерін әзірлеуге ақшалай қаражат бөлу Нұр сити,
Заречный-3 кенті, Заречный-4 кенті, Жаңа кенті;
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шаңғы-роллерлік трассаның құрылысын қамтамасыз ету;
2050 жылға қарай:
Нұрсити шағын ауданында немесе Батыс-2 шағын ауданында
25 000 орынға арналған стадион құрылысы үшін жобалар мен жер учаскелерін
әзірлеуге, ойын спорты сарайының құрылысына (волейбол, баскетбол,
гандбол), Нұрсити шағын ауданында (50 м.) бассейн құрылысына ақшалай
қаражат бөлу қажет.
Мәдениет
Алғышарттар. Ақтөбе қаласының айтарлықтай мәдени әлеуеті бар.
Мәдениетті дамыту және тарихи мұраны сақтау қалалық жоспарлау
стратегиясының негізгі элементі болуы тиіс.
Іс-шаралар. Іске асыру үшін жоспарланатын негізгі іс-шараларға мыналар
жатады:
 мәдениет объектілерін реконструкциялау және салу;
 қаланың жаңа аудандарында кітапханалары бар қазіргі заманғы
мәдени-демалыс кешендерін салу;
 инфрақұрылымға қажеттілікті және халық санын ескере отырып,
мұражайлар, қазіргі заманғы театрлар мен концерт залдарын салуды қоса
алғанда, мәдениет мекемелерінің инфрақұрылымын дамыту;
 мәдениет
мекемелерін
жаңғырту,
соның
ішінде
материалдық-техникалық базаны жаңарту;
 кітапханалық жүйені жаңғырту;
 мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін
қамтамасыз ету;
 театр және кәсіби өнерді дамыту, көркемөнер шығармашылығын
дамыту;
 әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды (конкурстар,
байқаулар, фестивальдер, концерттік, мерекелік және мерейтойлық іс-шаралар
және т.б.) ұйымдастыру және өткізу;
 жас мамандарды мәдениет мекемелерінде орнықтыру шарттарын
қалыптастыру;
 мәдениет мекемелерін коворкинг орталықтары қағидаты бойынша
күрделі жөндеу және жаңғырту;
 «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы шеңберінде кітап қорын цифрлау
үшін жаңа қазіргі заманғы жабдықты сатып алу.
Ақтөбе қаласының мәдени-тарихи мұра объектілерін сақтау жөніндегі
стратегиялық міндеттердің басымдықтары мәдени кеңістіктің бірлігін қолдау
және қаланың мәдени-тарихи әлеуетін сақтау болып табылады.
Қаланың мәдени және тарихи мұра объектілерін сақтау, мәдени мұра
объектілерінің (тарих және мәдениет ескерткіштерінің) аумағын жайластыру,
ел мен қаланың дамуына елеулі үлес қосқан көрнекті қайраткерлерге ескерткіш
орнату жөніндегі жұмыстар жүргізілетін болады.
Қазіргі заманда пайдалану үшін мәдени мұра объектілерін, тарихи-қала
құрылысы ортасын сақтау және бейімдеу, сондай-ақ қаланың тарихи келбетін
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сақтай отырып, қалаулы келбетін қалыптастыра отырып, қазіргі заманғы
құрылыс салу жүзеге асырылатын болады.
Перспективада Ақтөбе қаласының болжамды халық саны 1, 0 млн. адам
болған кезде қаланы мынадай мәдениет объектілерімен қамтамасыз ету қажет:
халықпен мәдени-бұқаралық және саяси-тәрбие жұмыстарына, бос уақыт пен
әуесқойлық қызметке арналған үй-жайлар – 50 мың м2, би залдары – 6 мың
орын, клубтар – 80 мың орын, кинотеатрлар – 35 мың орын, театрлар – 6 мың
орын, концерт залдары – 3,5 мың орын, цирктер – 3,5 мың орын, аттракцион
залдары – 3 мың орын, кітапханалар – 4,1 мың орын.
Күтілетін нәтиже. Қаланың мәдениет объектілерімен толық көлемде
қамтамасыз етілуі. Мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Қала
халқының рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру және туризмді дамыту үшін
мәдениет объектілерін, қаланың мәдени-тарихи әлеуетін және тарихи мұрасын
пайдалану. Ақтөбе қаласын Батыс Қазақстанның мәдени орталығы ретінде
қалыптастыру.
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5 Нысаналы индикаторлар
Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру
тиімділігін бағалау төменде келтірілген нысаналы индикаторлар негізінде
жүргізілетін болады.
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Түйінді нысаналы
индикаторлар /
нәтижелердің
көрсеткіштері
Кезең (жыл)
соңындағы халық
саны, адам
Күтілетін өмір
сүру ұзақтығы,
жыл
Жұмыс күші (15
және одан жоғары
жастағы), адам
Жұмыспен
қамтылған халық,
адам
Жұмыссыз халық,
адам
Жұмыссыздық
деңгейі, %
Өнеркәсіп
өнімдерін
(тауарлар,
көрсетілетін
қызметтер) өндіру
көлемі, млн. теңге
Өңдеу
өнеркәсібінің
өнеркәсіп өнімін
өндіру көлемі
(тауарлар,
көрсетілетін
қызметтер), млн.
теңге
Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінің
(көрсетілетін
қызметтерінің)

Дереккөз

2018

2025

ҚР ҰЭМ
СК

487 992

561 675

Есептік
деректер

73

76

78

84

ҚР ҰЭМ
СК

244 432

312 354

354 727

663 596

ҚР ҰЭМ
СК

232 609

297 955

338 948

638 379

11 823

14 400

15 779

25 217

4,8

4,6

4,4

3,8

ҚР ҰЭМ
СК
ҚР ҰЭМ
СК

2030

2050

615 659 1 009 171

ҚР ҰЭМ
СК

585 222 1 383 279 1 955 308 4 357 223

ҚР ҰЭМ
СК

489 375 1 182 006 1 680 222 3 771 025

ҚР ҰЭМ
СК

24 700
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жалпы
шығарылымы, млн.
теңге
10. Қала халқының
жоғары оқу
орындарындағы
студенттердің
үлесі, %
11. Қала
тұрғындарынан
колледж
студенттерінің
үлесі, %
12. Негізгі капиталға
инвестициялар,
млн. теңге
13. Орындалған
құрылыс
жұмыстарының
(көрсетілетін
қызметтерінің)
көлемі, млн. теңге
14. Бөлшек сауданың
жалпы көлеміндегі
электрондық
сауданың үлесі, %

15. Интернет желісін
пайдаланушылард
ың үлесі, %

ҚР ҰЭМ
СК

5,0

5,3
5,3
5,3
кем емес кем емес кем емес

ҚР ҰЭМ
СК

4,9

6,7
6,7
6,7
кем емес кем емес кем емес

ҚР ҰЭМ
СК

168 590

274 887

374 262 1 211 509

ҚР ҰЭМ
СК

78 636

135 052

188 094

658 442

12

15

30

80

84

95

95

100

Статистика
комитеті,
«Цифрлық
Қазақстан»
мемлекеттік
бағдарламас
ы
шеңберінде
гі
болжамды
деректер
Статистика
комитеті,
«Цифрлық
Қазақстан»
мемлекеттік
бағдарламас
ы
шеңберінде
гі
болжамды
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16. Халықтың
цифрлық
сауаттылық
деңгейі, %

17. Электрді тұтыну,
млрд. кВт.сағ.
18. Су тұтыну, млн. м.
куб.
19. Электр
энергетикасы
саласындағы ЖЭК
үлесі

20. Атмосфераның
ластану индексі
шкала бойынша
атмосфераның
ластану индексі*
21. Біршама дамыған
елдердің
стандарттары
бойынша зауыттық
жағдайларда қатты
тұрмыстық
қалдықтарды қайта
өңдеу үлесі**, %

деректер
Статистика
комитеті,
«Цифрлық
Қазақстан»
мемлекеттік
бағдарламас
ы
шеңберінде
гі
болжамды
деректер
Есептік
болжамды
деректер
Есептік
болжамды
деректер
Қазақстан
Республика
сының
«жасыл
экономикағ
а» көшуі
жөніндегі
тұжырымда
ма

73

92*

96*

100

2

3

4

8

33

56

71

110

0

3

10

50

Казгидроме
т

7

5-6

Ақтөбе
қаласының
әкімдігі

7

>20

Ескертпе:
* 2022 жыл

79

0-4

>40

>50
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** 2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы қоршаған орта жай-күйі туралы ақпараттық
бюллетені «Қазгидромет» РМК, 2019 жыл;
** Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама.

Doing Business қалалар рейтингі
2019 жылғы Doing Business қалаларының рейтингісіне сәйкес Ақтөбе
облысының құрамындағы Ақтөбе қаласы Қазақстан өңірлерінің арасында
3-орынға ие болды, бизнесті жүргізу жеңілдігінің жиынтық балы 81,67, бұл
2017 жылғы деңгейден 3,21 бірлікке жоғары (2017 жылы 78,46).

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы
Рейтинг

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы

2

Меншікті
тіркеу

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы
Рейтинг

78,46

Электр
желілеріне
қосу

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы
Рейтинг

81,67

Рейтинг

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы
2017

3

Бизнес жүргізу
жеңілдігінің
жиынтық балы
2019

Жиынтық
рейтинг

Бизнесті жүргізу жеңілдігі

Құрылыс
Кәсіпорындар
салуға рұқсат
ды тіркеу
алу

94,44

74,59

76,89

80,77

9

3

6

Дереккөз: «Қазақстанда бизнесті жүргізу 2019» баяндамасы

Ақтөбе облысының құрамындағы Ақтөбе қаласының 2018 жылға
арналған Doing Business көрсеткіштері бойынша ұстанымы 3-орынды құрады,
бұл ұстанымды 2050 жылға дейін сақтау көзделіп отыр.
Стратегияны іске асыру тетігі
Стратегияда белгіленген басым жобаларды іске асыру еңбек
өнімділігінің, халық табысының тұрақты өсуі, тұрғын үйді іске қосу қарқынын
ұлғайту, тұтыну нарығын, денсаулық сақтау мен білім беруді, мәдениет және
спорт мекемелерін белсенді дамыту жолымен халықтың өмір сүру сапасын
арттыруға мүмкіндік береді.
Стратегияны іске асыру құралдары оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспары, Стратегия шеңберінде әзірленетін аумақты дамыту бағдарламалары
болып табылады.
Стратегияны іске асыру бойынша қабылданатын шаралардың
нәтижелілігін бағалау мақсатында республикалық және облыстық маңызы бар
қалалардың даму стратегияларын әзірлеу жөніндегі әдістемеге сәйкес Ақтөбе
қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық басымдықтары
бөлінісінде нысаналы индикаторлар кешені көзделген.
Стратегияны іске асыру барысы мониторингінің негізгі мақсаттары:
- Стратегияны іске асыру барысы туралы сенімді және толық ақпарат алу;
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- Стратегия іс-шараларын іске асыру барысында және назар аударуды
және ден қоюды талап ететін нысаналы индикаторлар мен бақылау
көрсеткіштерінің жоспарлы мәндеріне қол жеткізуде ауытқуларды анықтау.
Іс-шараларды қаржыландыру көлемінің өзгеруі нысаналы индикаторлар
мәндерінің өзгеруіне әкеледі;
- Стратегия бойынша талдамалы ақпаратты қалыптастыру және ұсыну,
нысаналы индикаторларға қол жеткізу бойынша ауытқуларды бағалау.
Мониторингілеу Стратегияны іске асыруға, Ақтөбе қаласындағы
экономикалық және әлеуметтік ахуалды дамытуға түрлі факторлардың әсерін
талдауға мүмкіндік береді.
Стратегияны іске асыру құралдары оны іске асыру жөніндегі
іс-шаралар жоспары, Стратегия шеңберінде әзірленетін аумақты дамыту
бағдарламалары болып табылады.
Стратегияны іске асыру үшін әкімдік, мәслихат өкілдері, қоғамдық
кеңестер мүшелері, облыстық әкімдік, азаматтық қоғам, коммерциялық және
коммерциялық емес ұйымдар, жоғары оқу орындары мен орта арнайы оқу
орындары өкілдері қатарынан қала әкімі құратын уәкілетті орган (кеңес)
құрылады.
Стратегияны іске асыру процестерін үйлестіру үшін Стратегия
шеңберінде бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге жауапты жұмыс органы
ретінде Жобалық кеңсе құру ұсынылады.
Стратегияны іске асыру процестерін үйлестіретін жұмыс органы
Стратегия шеңберінде бағдарламалық құжаттарды келісілген әзірлеуге,
олардың іске асырылуын мониторингілеу мен талдауға, есептілікті дайындауға,
Стратегияны түзетуге жауапты Жобалық кеңсе болып табылады.
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1-қосымша

Дереккөз: «Ақтөбе облысының демографиялық жылнамасы» статистикалық жинағы

1-сурет – Ақтөбе қаласының 2009-2018 жылдардағы халық санының
динамикасы және халық санының өсу қарқыны

Дереккөз: «Ақтөбе облысының демографиялық жылнамасы» статистикалық жинағы

2 сурет – 2009-2018 жылдары Ақтөбе қаласының көші-қон сальдосының
динамикасы

Дереккөз: «Ақтөбе облысының демографиялық жылнамасы» статистикалық жинағы
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3-сурет - 2009-2018 жылдары Ақтөбе қаласы халқының табиғи
қозғалысының динамикасы

4 сурет – 2009-2018 жылдары негізгі жас топтары бойынша Ақтөбе
қаласы халқының құрылымы

5-сурет – Қазақстан Республикасындағы NEET жастар үлесі (15-28 жас)

6-сурет – Өнеркәсіптік өндіріс көлемінің өзгеру динамикасы, млн. теңге
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7-сурет – Ақтөбе қаласы өнеркәсібінің 2008-2017 жылдардағы негізгі
көрсеткіштері, млн. теңге
1-кесте – Ақтөбе қаласының өнеркәсіп өнімдерінің маңызды түрлерін
өндіру
табиғи құмдар, мың
текше м.
түйіршіктер, тас
үгіндісі және ұнтақ;
малтатас, қиыршық
тас, шағыл,
ұсақталған тас, мың
текше метр
жас немесе
тоңазытылған ірі
қара мал, шошқа,
қой, ешкі, жылқы
еті, тонна
жас немесе
тоңазытылған үй
құсының еті, тонна
еттен жасалған
шұжық және ұқсас
бұйымдар, тонна
дайындалған және
консервіленген
балық, тонна
тазартылған
күнбағыс майы,
тонна
өңделген сұйық сүт
және кілегей, тонна
ірімшік және сүзбе,
тонна
өзге де сүт өнімдері,
тонна
балмұздақ, тонна
дәнді және өсімдік
ұны; майда
тартылған
қоспалар, тонна

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

273,6

302,6

267,0

370,8

357,8

741,2

554,6

789,6

879,4

1 004,1

503,9

644,2

921,6

817,0

1 727,9

1 514,1

893,9

870,2

1 013,8

1 195,8

1 996,0

2 805,0

2 540,0

2 422,0

3 498,0

5 229,0

5 144,0

4 234,0

4 432,0

4 812

29,0

60,0

114,0

82,0

х

х

х

х

х

х

1 789,0

1 682,0

1 482,0

1 551,0

1 472,0

1 334,0

1 773,0

1 925,0

1 868,0

2 373

297,0

417,0

267,0

117,0

315,0

182,0

125,0

125,0

98,0

174

28 338

29 949

30 780

28 436

х

х

х

х

х

х

3 304,0

3 639,0

2 588,0

6 874,0 22 019,0 6 334,0

6 158,0

4 895,0

4 880,0

4 503

37,0

40,0

40,0

6 972,0

108,0

90,0

126

4 803,0

7 764,0

248,0

274,0

69,0

19,0

96,0

7 989,0 24 805,0 29 518,0 18 334,0 18 094,0 10 810,0 10 134,0
182,0

198,0

56,0

53,0

79,0

107,0

351,0

89 790,0 97 579,0 117 197,0 99 596,0 91 699,0 85 226,0 101 256,0 106 684,0 96 047,0
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
жарма, ірі
тартылған ұн және
түйіршіктер және
193,0
101,0
143,0
282,0
х
х
х
х
х
14
дәнді дақылдардан
жасалған өзге де
өнімдер, тонна
жаңа піскен нан,
22 082,0 21 833,0 26 028,0 27 398,0 34 879,0 26 602,0 25 458,0 25 633,0 24 405,0 23 458
тонна
тәтті тоқаш және
2 800,0 2 670,0 1 940,0 1 252,0 2 029,0 1 473,0 1 219,0 1 339,0 1 447,0
1 312
кондитерлік
өнімдер, тонна
макарондар, кеспе,
1 524,0 1 641,0 1 378,0 1 194,0
947,0
1 182,0 1 437,0 2 445,0 3 923,0
3 726
кускус және ұқсас
ұн өнімдері, тонна
14 349,0 16 489,3 10 133,2 11 994,1 12 774,8 10 373,3 9 291,2 10 954,5 11 280,0 8 828
арақ, мың литр
1 419,0 2 137,1 1 897,8 1 583,8 1 179,1 1 139,8
968,3
1 110,2
549,2
287,5
Сыра, мың литр
төсек жабдықтары,
16,7
17,6
34,9
26,2
56,9
33,0
28,5
25,8
41,1
33,5
мың дана
трикотаждан басқа,
ерлерге немесе ұл
97,0
48,0
264,0
30,0
2 032,0 1 961,0 1 939,0 2 366,0
99,0
99
балаларға арналған
сырт киім, дана
трикотаждан басқа,
әйелдерге немесе
646,0
15 652,0 4 938,0 8 232,0 12 776,0 12 808,0 12 812,0 15 462,0 1 663,0
1 749
қыз балаларға
арналған сырт киім,
дана
терезелер мен
олардың
жақтаулары,
әйнектелген есіктер
мен олардың
6,2
4,3
1,1
2,1
27,2
65,6
11,3
42,3
13,7
90,2
жақтаулары, есіктер
мен олардың
жауқтаулары мен
ағаш
табалдырықтары,
мың шаршы метр
Пластмассадан
жасалған есіктер,
терезелер, есіктерге
арналған қораптар
964 743,0 706 463,0 952 337,0 745 824,0 983 322,0 961 552,0 1 206 157 938 119,0 1 411 631,0 2 159 910
мен терезе
жақтаулары,
қақпақтар мен
жалюздер, кг
14 324
28 359
29 944
29 234
х
х
х
х
х
х
хром тотығы, тонна
натрий бихроматы,
54 229
61 796
53 596
60 653
х
х
х
х
х
х
тонна
силикат және
322 354,0 208 625,0 265 509,0 307 622,0 325 942,0 317 392,0 310 866,0 311 350,0 395 814,0 332 227
қожды кірпіш,
тонна
ферроқорытпалар,
377 906 376 876 369 321 379 800
х
х
х
х
х
х
тонна
құрама құрылыс
металл
2 645,0 2 709,0 4 269,0 8 233,0 4 949,0 2 443,0 3 334,0 4 169,0 1 225,0
1 159
конструкциялары,
тонна
кеңселік ағаш
10 639,0 23 982,0 8 812,0 12 102,0 10 319,0 5 260,0 2 397,0 8 199,0 6 783,0
1 504
жиһаз, дана
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8 сурет – 2008-2017 жылдарға Ақтөбе қаласының Ауыл шаруашылығы
өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) жалпы шығарылымы, млн. теңге
2-кесте – 2008-2017 жылдарға Ақтөбе қаласының ауыл шаруашылығы
дамуының негізгі көрсеткіштері
Көрсеткіштер
атауы
Дәнді және
бұршақты
дақылдар, мың
тонна
Картоп, мың тонна
Көкөністер, мың
тонна
Бақша дақылдары,
тонна
Жүзім, тонна
Сүйекті және
шекемдік жемістер,
тонна
Жидектер мен өзге
де жемістер, тонна
ІҚМ, мың бас
Қой мен ешкі, мың
бас
Шошқа, мың бас
Жылқы, мың бас
Түйе, бас
Құс, мың бас
Сойыс салмақта ет
өндіру, мың тонна
Сүт өндірісі, мың
тонна
Жұмыртқа өндіру,
млн. дана
Жүн өндіру, тонна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12,7

10,3

0,5

11,0

0,3

3,6

1,8

1,2

8,7

6,0

26,3

27,0

32,8

26,4

24,8

29,7

30,0

30,5

30,5

31,5

14,1

16,8

24,5

24,2

19,4

23,2

22,8

25,3

26,1

31,0

1 188,0

390,0

566,8

868,8

415,0

539,4

221

302,6

440,5

516,9

14,3

25,4

21,0

3,7

3,9

3,5

2,8

5,2

21,5

21

611,1

574,5

658,0

488,2

512,6

768,4

741,7

715,7

854,9

797,4

522,2

580,0

575,0

507,5

21,5

22,4

23,1

23,3

13,9

13,9

10,4

10,8

11,0

11,1

30,9

33,1

34,7

35,1

30,9

31,0

28,4

31,2

20,0

20,3

10,5
1,9
171,0
549,8

11,1
2,0
177,0
652,5

11,1
2,1
184,0
673,0

10,5
2,1
187,0
650,9

1,5
2,1
185,0
651,0

1,5
2,2
192,0
744,8

0,6
2,0
126,0
567,8

0,7
2,3
126,0
576,7

0,7
2,8
153,0
594,4

0,6
3,0
198,0
720,7

4,3

4,5

4,6

4,7

5,0

4,8

4,8

3,7

3,7

3,9

22,1

22,6

22,9

23,6

24,2

24,7

24,9

25,4

25,4

25,1

79,9

84,8

121,1

112,1

120,3

121,2

121,2

122,8

125,3

133,7

73,0

77,0

78,0

80,0

101,0

88,0

89,0

92,0

94,0

95,0

1 327,6 1 329,10 1 276,6 1 174,90 1 171,70 1 159,20
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9-сурет – Ақтөбе қаласының өнеркәсібі бойынша негізгі капиталға
инвестициялар, млн. теңге

10-сурет – 2009-2018 жылдардағы Ақтөбе қаласы бойынша еңбек
нарығының негізгі индикаторлары

11-сурет – 2009-2018 жылдардағы Ақтөбе қаласының экономика
секторлары бойынша халықты жұмыспен қамту құрылымы
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3-кесте – Ақтөбе қаласындағы білім деңгейі бойынша жұмыспен
қамтылған халық
Жыл

Білімі бар
халық,
барлығы

2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
2017 жыл
2018 жыл

215 933
225 944
222 386
227 499
232 609

Оның ішінде
орта кәсіптік
(арнайы)

жоғары және
аяқталмаған
жоғары
77 858
108 931
92 461
101 906
104 775

негізгі, орта,
жалпы, бастауыш

131 343
79 180
104 400
105 288
111 078

6 732
37 833
25 525
20 305
16 756

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің аумақтық органы

қызмет көрсету және сату
саласының жұмыскерлері

16 786
16 265

4 866
4 901

11 174
12 425

2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл

27 059
28 044
28 699
30 015
29 411
30 225

16 206
16 994
18 706
20 315
19 337
20 149

5 013
4 505
5 022
4 928
5 933
4 078

2017 жыл 11 557 30 316
2018 жыл 10 949 31 747

10 915
9 701

4 050
4 201

8 387
8 736
8 853
9 038
8 505
7 939

басқа топтарға кірмейтін
жұмыскерлер

әкімшілік ету саласындағы
қызметшілер

25 233
25 990

фермерлер және ауыл, орман
шаруашылығының
жұмысшылары, балық өсіру
және балық аулау
өнеркәсіп, құрылыс, көлік және
басқа да ұқсас мамандықтардың
жұмысшылары
өндірістік жабдықтардың
операторлары, құрастырушылар
мен жүргізушілер
біліктілігі жоқ жұмысшылар

техник мамандар және өзге де
қосалқы кәсіби персонал

2009 жыл 7 861
2010 жыл 8 184

басшылар және мемлекеттік
қызметшілер

кәсіби мамандар

4-кесте – Ақтөбе қаласындағы жұмыс күшінің біліктілігі

69
168

17 630
17 233

11 714 13 867
12 677 14 643

12 471
14 693
14 402
13 552
9 909
11 025

194
147
163
109
x
68

18 896
19 493
18 718
17 712
16 359
14 594

13 512
13 733
14 377
15 709
15 993
15 562

14 038
14 147

73
100

14 534
13 756

19 283 15 684
17 609 15 204 1 279

14 556
15 514
16 492
16 871
16 416
15 049

Дереккөз: «Ақтөбе облысындағы еңбек бойынша негізгі көрсеткіштер» статистикалық бюллетендер,
ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің аумақтық органы

5-кесте – Ақтөбе қаласындағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің
саны
2015 жыл
50 212
6 378

Барлығы
Шағын кәсіпкерлік кәсіпорындары
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2016 жыл
47 868
7 406

2017 жыл
50 209
7 994
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2015 жыл
77
27 179
135

Орта кәсіпкерлік кәсіпорындары
Дара кәсіпкерлер
Шаруа немесе фермер қожалықтары

2016 жыл
80
23 731
180

2017 жыл
82
24 986
304

Ескерту: 2015 жылға дейінгі деректер тек облыс бойынша, аудандар мен Ақтөбе қаласы бойынша
қалыптастырылмаған

6-кесте – Ақтөбе қаласының ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам
2015 жыл
102 550
44 169
14 509
43 600
276

Барлығы
Шағын кәсіпкерлік кәсіпорындары
Орта кәсіпкерлік кәсіпорындары
Дара кәсіпкерлер
Шаруа немесе фермер қожалықтары

2016 жыл
98 739
44 465
12 593
41 343
338

2017 жыл
98 724
45 359
12 182
40 599
584

Ескерту: 2015 жылға дейінгі деректер тек облыс бойынша, аудандар мен Ақтөбе қаласы бойынша
қалыптастырылмаған

7-кесте – Ақтөбе қаласының ШОК барлық субъектілерінің өнім шығаруы,
млн. теңге
2015 жыл
491 731
337 759
105 918
47 127
927

Барлығы
Шағын кәсіпкерлік кәсіпорындары
Орта кәсіпкерлік кәсіпорындары
Дара кәсіпкерлер
Шаруа немесе фермер қожалықтары

2016 жыл
509 841
390 473
72 440
45 482
1 446

2017 жыл
584 384
435 153
94 449
53 247
1 535

Ескерту: «Ақтөбе облысының аудандары 2013-2017» статистикалық жинағы

12 сурет – Ақтөбе қаласының инновациялық қызмет көрсеткіштерінің
динамикасы
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Дереккөз: «Ақтөбе облысының 2017 жылғы аудандары» статистикалық жылнамасы

13-сурет – 2009-2018 жылдары Ақтөбе қаласының нәресте өлімінің
динамикасы

14-сурет – 2009-2018 жылдары Ақтөбе қаласының аналар өлімінің
динамикасы

15 сурет – Ақтөбе облысының қала халқының өмір сүру ұзақтығы (жыл)
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8-кесте – Ақтөбе қаласындағы колледждер саны
Жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
2016 жыл
2017 жыл
2018 жыл

Колледждер саны (бірл.)
31
31
32
32
26
28
29
30
27
27

Колледж оқушыларының саны (адам)
29 003
29 565
28 946
28 104
26 830
24 506
22 299
20 967
20 763
20 932

Дереккөз: «Ақтөбе облысының 2006-2010 жылдардағы өңірлері» статистикалық жинағы, «Ақтөбе
облысының 2013-2017 жылдардағы өңірлері» статистикалық жинағы, Ақтөбе облысының әлеуметтікэкономикалық паспорты

9-кесте – 2018 жылғы колледждер рейтингі
Рейтинг
Ұйымның атауы
тегі
позиция
лар
«Ақтөбе политехникалық колледжі» КМҚК
5
«Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа
21
технологиялар колледжі» ЖШС
«Хромтау тау-кен техникалық колледжі» МКҚК
24
«Ақтөбе сервис колледжі» МКҚК
84
124
146
188
219
225
247
253

«Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжі» КМҚК
«Автожол колледжі» МКҚК
«Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжі»
МКҚК
«Ақтөбе гуманитарлық колледжі» МКҚК
«Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі» ЖМ
«Ақтөбе мұнай және газ колледжі» ЖМ
«Ақтөбе гуманитарлық-техникалық колледжі»
ЖМ
Дереккөз: «Кәсіпқор» Холдингі КЕАҚ»
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Бейіні

Қорыт
ынды
балл

политехникалық
техникалық

89,8
72,6

техникалық
сервис және қызмет
көрсету
техникалық
техникалық
ауыл шаруашылығы

70,85
58,85

гуманитарлықэкономикалық
техникалық
техникалық
гуманитарлықэкономикалық

35,55

51,35
48,60
42,75

34,30
27,30
22,75
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Дереккөз: «Ақтөбе облысының 2017 жылғы аудандары» статистикалық жылнамасы

16 сурет – 2009-2018 жылдардағы Ақтөбе қаласы халқының жалпы
санындағы студенттер санының динамикасы мен үлесі
11-кесте – 2014-2018 жылдарға ФҚА кіретін ауылдық елді мекендер
халқының саны
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

АЕМ атауы
Бестамақ ауылы
Бесқоспа ауылы
Нұрбұлақ ауылы
(Шибаевка)
Қарақұдық ауылы
(Черноводск)
Көктоғай ауылы
(Голубиновка)
Тікқайын ауылы
(Ивановка)
Қарақобда ауылы
Маржанбұлақ ауылы
(Прогресс)
Тоқмансай ауылы
Жерұйық ауылы
Қаратаусай ауылы
Құрмансай ауылы
Сарыжар ауылы
(Хлебодаровка)
Жазық станциясы
Табантал ауылы
Тассай ауылы
ФҚА бойынша жиыны

2014
3 687
360
537

2015
3 577
363
538

2016
3 537
365
541

2017
3 577
363
538

2018
3 584
375
508

879

883

884

883

991

354

318

320

318

361

320

353

356

353

322

564
1 611

566
1 621

574
1 629

566
1 621

576
1 929

367
215
521
374
4 080

366
233
493
381
4 545

366
223
463
366
4 652

366
233
493
381
4 545

360
220
493
330
4 672

290
448
559
15 166

290
451
514
15 492

291
448
504
15 519

290
451
514
15 492

299
411
457
15 888

Дереккөз: 2014-2017 жылдарға Ақтөбе облысының АЕМ мониторингілеу
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Ескертпе: 2013 жылғы бастапқы деректердің болмауына байланысты 2014/2013 жылдың өсу
қарқыны көрсетілмеді

17-сурет – 2014-2018 жылдарға орталығы Ақтөбе қаласындағы
функционалдық қалалық ауданның халық санының динамикасы және
ауылдардың өсу қарқыны

93
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2-қосымша

18-сурет – Ақтөбе қаласын сәулет-жоспарлаудың аудандастыру схемасы

19 сурет – Ақтөбе қаласының қалалық әкімшілігінің ауылдық елді
мекендерін қала шегіне қосуды ескере отырып, Ақтөбе қаласының әкімшілікаумақтық бөлінісінің схемалық картасы

94

3-қосымша
Орталығы Ақтөбе қаласындағы функционалдық қалалық ауданының схемасы

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

4-қосымша
Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына енгізу үшін ұсынылатын
әлеуетті жаңа мамандықтар27

27

+

+

+

Жаңа мамандықтар атласы //atlas100.ru/. РФ Президенті жанындағы стратегиялық бастамалар агенттігі, СКОЛКОВО Мәскеу басқару мектебі
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+

+

Үнемді өндіріс

+

+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

+

+

Экологиялық ойлау

+

+

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

+

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Білім
траекторияла
рын әзірлеуші

Ойын әдістемелерінің негізінде білім
беру бағдарламаларын жасайтын
маман, ойын кейіпкері болып
табылады. Мектепте дәстүрлі
мұғалімді ауыстыратын болады.
Білім беру мекемелері ұсынатын
курстардан, оның ішінде онлайн
қолжетімді курстардан, сондай-ақ
тренажерлардан, симуляторлардан,
тағылымдамалардан және т.б. жаңа
мамандарды оқытудың «бағдарын»
жасайтын, олардың негізінде
психотипті, жеке адамның қабілеті
мен мақсаттарын ескере отырып, білім
беру жолын әзірлейтін кәсіпқой.

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Ойын
педагогы

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Экоуағыздауш
ы

Жобалық
оқытуды
ұйымдастыру
шы

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

+

Экологиялық ойлау

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс
+

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Психотиптің ерекшелігі мен
пайдаланушының міндеттерін ескере
отырып арнайы бағдарламалар мен
құрылғылардың көмегімен жеке
когнитивтік дағдыларды дамыту
бағдарламаларын (мысалы, есте
сақтау, зейінді шоғырландыру, оқу
жылдамдығы, ауызша есеп және т.б.)
құрастыратын маман.
Қоршаған ортаға жүктемені
төмендетуге байланысты (артық
тұтынудан бас тарту, қоқысты бөлек
жинау, экологиялық-саналы өмір
салты және т.б.) өмір салты бойынша
балалар мен ересектерге арналған
білім беру және ағартушылық
бағдарламаларын, сондай-ақ
өндірістің экологиялық тәжірибелері
бойынша өндірістік кәсіпорындарға
арналған бағдарламаларды әзірлейтін
және жүргізетін маман.
Экономика немесе әлеуметтік
саланың нақты секторынан
жобаларды дайындау және іске асыру
орталықта тұратын білім беру
бағдарламаларын қалыптастыру және

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Майндфитнес
бойынша
жаттықтыру
шы

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы
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Білім беру
онлайнплатформасы
ның
үйлестірушісі

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+
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+

+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

+

Экологиялық ойлау

+

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

+

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Стартаптар
дың менторы

ұйымдастыру жөніндегі маман, ал
теориялық материалды зерттеу
қажетті қолдау қызметі болып
табылады.
Оқыту ойындарын (іскерлік, тарихи,
фантастикалық және т.б.) әзірлеу және
ұйымдастыру, симуляторларды
қолдана отырып ойындарды
сүйемелдеу жөніндегі маман.
Бұл өз стартап-жобаларын жүзеге
асыру тәжірибесі бар, жаңа
стартаптардың командаларына
жетекшілік ететін, оларға кәсіпкерлік
қызметті жүргізу бойынша жобаларын
практикада үйрететін кәсіпқой.
Онлайн-педагогикада құзыреті бар
және нақты пәндер / пәндер бойынша
онлайн-курстарды дайындауды
сүйемелдейтін білім беру мекемесінің
ішіндегі немесе тәуелсіз білім беру
жобасының маманы, нақты курстарды
немесе үлгілік білім беру
траекторияларын ұйымдастырады
және ілгерілетеді, курстар немесе
платформалар шеңберінде
оқытушылар мен студенттердің

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Ойын шебері

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Интеллектуа
лдық
меншікті
бағалаушы
Нейроинтерф
ейстерді
жобалаушы

АТ-аудиторы

қарым-қатынасын модерациялайды,
платформа функционалын пысықтауға
қойылатын талаптарды белгілейді.
Идеялар, бизнес-модельдер,
өнертабыстар, материалдық және
әлеуметтік технологиялар және т.б.
сияқты материалдық емес активтердің
құнын анықтайтын маман.
Компьютерлерді, үй және өнеркәсіп
роботтарын басқару үшін
пайдаланушылардың психологиясы
мен физиологиясын есепке ала
отырып, адамның жүйке жүйесімен
үйлесімді интерфейстерді әзірлеумен
айналысатын маман.
БҚ әзірлеу саласында
мамандандыратын кәсіпқой маман.
Деректерді өңдейтін және олардың
негізінде қателері немесе бұзылуы
ықтимал жоғары тәуекелге
ұшырататын шешімдер қабылдайтын
күрделі АТ-жүйелердің аудиторлары.
Осы жүйелердің БҚ, оның ішінде оны
әзірлеу процесі және әзірлеушілердің
біліктілігі бойынша қауіпсіздік
тұрғысынан аудит.

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

Үнемді өндіріс

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

Экологиялық ойлау

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Желілік заңгер

Ақпараттық
жүйелер
сәулетшісі

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

Үнемді өндіріс

+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

+

Экологиялық ойлау

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

АТуағыздаушы

Интернет арқылы алынатын үлкен
деректерді жинау және өңдеу жүйесін
жобалайтын маман, құрастыру
интерфейстерін және аналитикалық
модельдерді әзірлейді.
АТ-өнімдерін соңғы
пайдаланушылармен коммуникация
және алдыңғы қатарлы
технологияларға қатысты
консервативті қарайтын топтарға
жаңа шешімдерді жылжыту жөніндегі
маман. Ол адамдарды халық арасында
цифрлық алшақтықты қысқарту үшін
жаңа бағдарламалар мен сервистерді
пайдалануға үйретеді.
Интернетте адам мен меншікті
құқықтық қорғау жүйесін (виртуалды
меншікті қоса алғанда) әзірлейтін
желіде нормативтік-құқықтық өзара
іс-қимылды қалыптастырумен
айналысатын маман.
Деректерді өңдеу жүйелерімен кең
ауқымды жұмыстар бойынша білікті
маман. Атап айтқанда, ол деректер
базасын жобалайды, іс-әрекет

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Big Data
модельдерін
әзірлеуші

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Бөлінген
үңгілеу
командаларын
ың
үйлестірушісі

Кен
орындарын
барлауға
арналған ПҰА
операторы
Роботталған
жүйелер
инженері

алгоритмдерін әзірлейді,
пайдаланушылардың деректер
қоймаларына тиімді жүгінуін
қамтамасыз етеді, ақпаратты сақтау
мен алудың сапасы мен логикасын
бақылайды
Оның міндеті – адамдардың үйлесімді
өзара іс-қимылын қамтамасыз ету,
олардың бір бөлігі тікелей объектіде,
ал бір бөлігі қашықтықтан жобаға
тартылған. Оның негізгі міндеті
тактикалық міндеттерді қою, ұжымда
коммуникацияны ұйымдастыру,
қарама-қайшылықтар мен даулы
жағдайларды шешу болып табылады.
Магнитометрлермен және басқа да
геофизикалық датчиктермен
жабдықталған пилотсыз ұшу
аппараттарының көмегімен кен орнын
игеру барысын және жаңа кен
орындарын іздестіруді бақылайтын
маман.
Пайдалы қазбалар кен орындарының
мониторингілеу, әзірлеу, өндіру және
қайта өңдеу жөніндегі
автоматтандырылған жүйелерге

+

+

+

+

+

+

+

Үнемді өндіріс

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

Экологиялық ойлау

Жобалар мен процестерді
басқара білу.
+

+

101

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

+

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Телеметрия
деректерінің
инженеринтерпретат
оры
Жүйелік таукен инженері

«Энергонөлдік
» үйлердің
сәулетшісі

қызмет көрсетеді және оларды
басқарады
Өндіру процесінің барысын бақылау,
ықтимал төтенше жағдайлардың
алдын алу және жедел шешімдер
қабылдау үшін кен орнынан түсетін
деректер жиынын талдайтын маман
Табиғатты пайдалану объектілерінің
кешенділігін ескере отырып, толық
өмірлік циклде (іздестіру-барлау
жұмыстарынан бастап кен
орындарын жабу және
рекультивтендіруге дейін) осы
объектілерімен жұмыс істейтін маман.
Мысалы, бір аумақта мұнай және газ
кен орындары болуы мүмкін және осы
пайдалы қазбаларды өндірудің әртүрлі
технологияларын үйлесімді біріктіру
қажет
Энергияны микрогенерациялау
(энергияның баламалы көздері,
тригенерация – бірден үш энергияны:
электр, жылу және суықты пайдалану)
және энергия үнемдейтін материалдар
мен конструкцияларды пайдалану
есебінен өзін қажетті энергиямен

+

Үнемді өндіріс

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

Экологиялық ойлау

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

+

+

+

+

+

+

+
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Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Қолжетімді
ортаны
жобалаушы

BIMменеджержобалаушы

+

+

+

+

+

+

Үнемді өндіріс

+

+

+
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+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс
+

Экологиялық ойлау

+

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

толық қамтамасыз ететін
энергетикалық автономды үйлерді
жобалаумен айналысатын маман.
Конструкциялардың макеттерін
жобалайды және оларды басып
шығару үшін ең жақсы компоненттер
жиынтығын таңдайды, үйлерді басып
шығару процесін сүйемелдейді.
Жылжымайтын мүлік объектісінің
айналасында балаларға, зейнеткерлер
мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға
арналған инфрақұрылымдық
шешімдерді әзірлеумен айналысатын
маман (мысалы, балалар алаңдары,
мүгедектерге арналған лифтілер,
нашар көретін адамдарға арналған
көрсеткіштер, пандустар, демалуға
арналған орындар және т.б.)
Объектінің толық өмірлік циклімен
жұмыс істейтін маман. BIMмодельдеу (Building Information
Modeling, ғимаратты ақпараттық
модельдеу) ғимарат және оған қатысы
бар барлық ғимараттар туралы барлық
сәулет-конструкторлық,
технологиялық, экономикалық және

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Құрылыстағы
3D-басып
шығарудың
жобалаушысы

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

+

+

+

+

+

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

Үнемді өндіріс

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

Экологиялық ойлау

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

өзге де ақпаратты оның барлық өзара
байланыстары мен тәуелділіктері бар
жобалау процесінде жинақтауды және
кешенді өңдеуді көздейді
Прорабвотчер

Құрылыстардың цифрлық жобаларын
қолданатын құрылыс жөніндегі
маман. Ол құрылыс барысын бағалау
үшін бейнелерді тану жүйелерін
пайдалана алады және деректерді
талдау нәтижесін ескере отырып,
құрылыс процесін түзете алады

+

Сити-фермер

Ірі қалалардың зәулім үйлерінің
шатырлары мен ғимараттарында
агроөнеркәсіптік шаруашылықтарын
жайластыру және қызмет көрсету
жөніндегі маманы. Тік фермалар-қала
ішінде өсімдіктер өсіруге және
жануарларды өсіруге мүмкіндік
беретін автономды және экологиялық
құрылымдар-жақын болашақтағы күн
тәртібінде
Туристерге өңірдің болмысын,
тұтынушылардың түрлерін және
қазіргі уақытта туристік индустрияда

+

Аумақтар
сәулетшісі

+

+

+

+

104

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ақтөбе қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы

105

+

Үнемді өндіріс

+

Белгісіздік жағдайындағы
жұмыс

+

Экологиялық ойлау

+

+

АТ шешімдерін
бағдарламалау / күрделі
автоматтандырылған кешенді
басқару / жасанды
интеллектпен жұмыс

+

Жобалар мен процестерді
басқара білу.

танымал бағыттарды ескере отырып,
«ақпараттық ландшафттар» жасайтын
маман
Виртуалды кеңістікті нақты аумаққа
байланысты мәдени мән-мағынамен
толықтыру үшін жауапты кеңесші
және ұйымдастырушы. Ол жердің
бейнесі мен аңызын жасайды және
осы аңыздың айналасында барлық
дизайн, айдентика, ақпараттық
жарықтандыру, туристік қызмет
түрлері мен түрлі іс-шаралар
біріктіріледі. Мұның барлығы
аумақты бірегейлікке бөлейді,
келушілерді тартуға мүмкіндік береді
және оны бәсекеге қабілетті туризм
орталығына айналдырады. Кеңістіктің
бренд-менеджері мамандығы қазір де
бар, бірақ уақыт өте келе оның
өзектілігі тек өседі және осындай
профиль мамандарына қойылатын
талаптар да, тиісінше, артады.

Клиентке бағдарлау,
тұтынушының сұрауымен
жұмыс істей білу

Кеңістіктің
брендменеджері

Нақтылау

Көркем шығармашылыққа
қабілеттілік, дамыған
эстетикалық талғамның
болуы

Мамандықтың
атауы

Жүйелі ойлау (күрделі
жүйелерді анықтай білу
және олармен жұмыс істей
білу. Оның ішінде жүйелік
Салааралық
инженерия) коммуникация
дағдысы (әртүрлі аралас
және аралас емес салаларда
технологияларды,
процестерді және нарықтық
Көптілділік
және
жағдайды түсіну)
мультимәдениеттілік
(ағылшын тілін еркін меңгеру
және екінші тілді білу,
әріптес елдердің ұлттық
және мәдени контекстін
түсіну, басқа елдердегі
салалардағы
Ұжымдармен,жұмыстың
топтармен
ерекшелігін
түсіну)
және жеке адамдармен
жұмыс істей білу

Кәсіби дағдылар мен біліктердің шыңы

