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ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Приурал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі_
(аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің атауы)

_______БҚО, Бөрлі ауданы_______
(аудан және облыс атауы)

2019-2021 жылдарға

әзірлеуші: «Приурал ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ-сі

ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
Бағдарламаның
атауы

2019-2021 жылдарға арналған БҚО облысы Бөрлі ауданы,
«Приурал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі дамыту
бағдарламасы

Аудандық маңызы
бар қаланың,
ауылдың, кенттің,
ауылдық округтің
негізгі
сипаттамалары

- ауылдық округтің құрылу кезеңі – 1996 жыл;
- халық саны- 1381;
- ауылдық округтің құрамына кіретін 1 елді-мекен бар (Приурал
ауылы)

- аумақ ауылдық округ, округтің орталығы Приурал ауылы
облыс орталығынан 150 км, аудан орталығынан 45 км
қашықтықта. Округтің жалпы жер көлемі – 26 272 га;
- жергілікті қоғамдастық жиналысының құрылған күні және
оларға өкілеттік берілген мерзім - 2019 жылғы 03 қаңтар
- жергілікті қоғамдастық жиналысы мүшелерінің саны – 6.

2.1 Аудандық маңызы бар қаланы, ауылды, кентті, ауылдық округті дамыту
2019-2021 жылдарға арналған жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы
(бұдан әрі- Бағдарлама) ауыл округінде тұратың халық үшін қолайлы жағдайларды
қамтамасыз ету үшін көзделген.
2019 жылғы 1 қаңтардағы халық саны 1381 адамды құрайды
Ауылдық округ бойынша 9 ШҚ, 10 жеке кәсіпкер, 1 ЖШС тіркелген.
Мал шаруашылығы - шаруа қожалықтары қызметінің негізгі түрі.
Бағдарлама экономикалық көрсетілетін қызметтерді, коммуналдық көрсетілетін
қызметтерді ұсынуға, жұмыссыздықтың азаюына, жаңа жұмыс орындарын құруға
байланысты және т. б. мәселелерді қозғайды.
Бұдан әрі экономика салаларының дамуын талдау: өнеркәсіп, ШОБ, АШ және т. б.
2.2 Проблемалық мәселелер мен тәуекелдер
Келесі мәселелерге қатысты болуы мүмкін проблемалар мен тәуекелдердің қысқаша
сипаттамасы (салалар бөлінісінде ұсынылады):
- ауыл аумағында ұялы байланыс жүйесінің нашарлығың ескере отырып, ұялы
байланысты күшейтетін құрылғы орнату;
- ішкі ауыл жолдардың нашарлығы (көктем, күз мезгілдерде автокөлік журуі қиындайды)
- ауыл ішін аббаттандыру және көгалдандыру;
- мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету (мысалы, волонтерлік негізде);

- мұқтаж азаматтарға әкімшілік қызметкерлері және мектеп оқушылары бірлесіп,
аулаларын қардан тазалау, суға кету жағдайында қарларды шығару жұмыстары
жүргізіледі.
- шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең
жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру;
- елді-мекендердің санитариясын қамтамасыз ету, санкцияланбаған, қоқыстарды
жою және т. б;

III. ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ
АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
№

Іс-шаранын атауы

Аяқтау
нысаны

1

2

3

Қаржылан
дыру көлемі
(мың.теңге)
4

Қаржыландыру
көзі

Іске асыру
мерзімдері

5

6

-

-

I.БІЛІМ БЕРУ
-

1.1.

II. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
1.2.

Приурал ауылының ішкі жолдарын
күтіп ұстау жұмыстары жобалық
сметалық құжаттама

Аудан
әкімдігіне
ақпарат

1,500 000
тенге
(жыл сайын)

2019-2021
жылдары

Аудан
2 200 000
әкімдігіне
теңге
ақпарат
Интернет желісін орнату
Аудан
1 400 000
Аудан бюджеті
әкімдігіне
теңге
ақпарат
III. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
Приурал ауылдық фельдшерлікАудан
Аудан бюджеті
амбулаторлық пунктінің құрылысы
әкімдігіне
ақпарат
IV. ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ

2019
жыл

Көше шамдарын светодиодты
шамдарға алмастыру жобалық
сметалық құжаттама
Округтағы көше шамдарын светодиодты шамдарға айырбастау

Аудан
әкімдігіне
ақпарат
Аудан
әкімдігіне
ақпарат

1.8.

Қатты тұрмыстық қалдықтарың бөліп
жинайтың 3 контейнер орнату

1.9.

Уральская көшесінде орналасқан
көпірге ағымдағы жөндеу
жұмыстарын жүргізу үшін жобалық
сметалық құжаттама
Уральская көшесінде орналасқан
көпірге ағымдағы жөндеу
жұмыстарын жүргізу

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.

2.1.

Интернет желісіне арналған мұнараны
орнату

2019ж. - Аудан
бюджетінен,
ал 2020-2021ж.ж.Жергілікті өзін-өзі
басқару шотынан
қаражат бөлу
Аудан бюджеті

Мемориалды күрделі жөндеуден
өткізу үшін жобалық сметалық

2019
жыл

2021
жыл

40 000
теңге

Аудан бюджеті

2019
жыл

2 000 000
теңге

Аудан бюджеті

2020
жыл

Аудан
әкімдігіне
ақпарат
Аудан
әкімдігіне
ақпарат

1 500 000
теңге

Аудан бюджеті

2019
жыл

70 000
теңге

Жергілікті өзін-өзі
басқару шотынан
қаражат бөлу

2019
жыл

Аудан
әкімдігіне
ақпарат

3 510 549
теңге

Жергілікті өзін-өзі
басқару шотынан
қаражат бөлу

2019
жыл

Аудан
әкімдігне

170 000
теңге

Жергілікті өзін-өзі
басқару шотынан

2019
жыл

2.2.

құжаттама

ақпарат

Мемориалға күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізу

Аудан
әкімдігне
ақпарат

қаражат бөлу
Жергілікті өзін-өзі
басқару шотынан
қаражат бөлу

2019
жыл

Аудан бюджеті

2019
жыл

-

-

-

-

Аудан бюджеті

2021
жыл

6 956 639
теңге

V. МӘДЕНИЕТ, СПОРТ, ТУРИЗМ

2.3.

Балалар ойын алаңы (Стрит воркаут)
орнату

Аудан
әкімдігіне
ақпарат

5 300 000
теңге

VI. КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ
2.4.

-

VII. БАСҚАЛАР

2.5.

Приурал ауылында мал дәрігерлік
пунктінің құрылысы

Аудан
әкімдігіне
ақпарат

Приурал ауылдық округінің әкімі

Ж.Мухамбетова

