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Астана қ.

Шымкенттің даму потенциалын Орта Азиядағы ірі қалалардың
көрсеткіштерінен екі есеге көбейтуге мүмкіндік бар
Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов Шымкент қаласының әлеуметтікэкономикалық дамуы бойынша атқарылған жұмыстар туралы Орталық коммуникациялар
қызметінде өткен баспасөз конференциясында баян етті.
Осы жылдың 10 айында Шымкент қаласының негізгі әлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштерінің оң өсімі қалыптасқанын айтқан қала басшысы өнеркәсіп өнімінің көлемі
383,6 млрд. теңгеге жетіп, өсім 104 пайызды құрағанын айтты.
Ал, ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 23,3 млрд. теңге құрап, өткен жылмен
салыстырғанда 101,4 пайызға, инвестиция көлемі 524 млрд. теңге болып, өткен жылмен
салыстырғанда 2,8 есеге артқан.
Бұдан басқа, пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 319,7 мың шаршы метрді
құрап, өткен жылмен салыстырғанда 135,2 пайызға өскен.
Қаланың даму потенциалын анықтау мақсатында Орта Азиядағы ірі қалалардың
көрсеткіштеріне талдау жүргізе келе Шымкенттің даму көрсеткішін екі есеге көбейтуге
болатынын атап өтті.
Мәселен, 2017 жылы Шымкенттің жалпы өңірлік өнім көлемі – 5,3 млрд. АҚШ
долларын құраса, көршілес Ташкентте бұл көрсеткіш – 7,6 млрд. долларына жеткен. Ал жан
басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім Шымкентте 5 572 доллар болса, Ташкент қаласында
3086 доллар, Бішкекте 2626 доллар, Душанбеде 1875 долларды құрап отыр. Яғни, Шымкент
қаласы аталған көрсеткіш бойынша жоғары.
Индустрияландыру бойынша атқарылған жұмыстарды баяндаған Ғабидолла
Әбдірахымов қаладағы «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы мен «Тассай» және
«Оңтүстік» индустриялды аймақтарында 129 жоба іске асырылып жатқанын айтты.
«Бұл аймақтарға 142 млрд. теңгеден астам инвестиция тартылып, 8 мыңнан астам
жұмыс орны ашылды. Осы тәжірибені жалғастырып, алдағы 2 жылда «Оңтүстік» арнайы
экономикалық аймағын 200 гектардан 1 мың гектарға үлкейтеміз және «Жұлдыз» жаңа
индустриялды аймағын құрамыз. Нәтижесінде, жаңа 84 кәсіпорын ашылып, қалада өнеркәсіп
өнім көлемі 61 пайызға өсетін болады»,-деді әкім.
Сонымен қатар, білім саласындағы цифрландыру жүйесі сәтті жүзеге асып келеді.
Мәселен, «INDIGO» жобасын іске асыру нәтижесінде мектепке дейінгі барлық білім беру
ұйымдарына балаларды қабылдау процесі автоматтандырылған. Нәтижесінде балабақшаға
кезекте тұрған балалар саны 2,5 есеге азайып, балабақшаға қабылдауға қатысты арызшағымдар 80%-ға төмендеген. Балаларды бірінші сыныпқа қабылдау мен баланы басқа
мектепке ауыстыру электронды түрде жүргізіледі. Сонымен қатар, мектептерде «I-mektep»
электронды күнделік пен электронды журнал жүйелері және «Bilimland» цифрлық білім беру
ресурстары 100% енгізілген.
Бұдан бөлек, мектептерде педагогикалық құрамды жасақтаудың автоматтандырылған
«T-Hunter» жүйесі енгізіліп, мұғалімдерді жұмысқа қабылдау арнайы веб-сайт арқылы онлайн
жүргізілуде.
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Нәтижесінде, мектепке жұмысқа қабылдау туралы арыз-шағымдар 90 пайызға азайды,
педагогикалық құрамның сапасы артты және сыбайлас жемқорлық тәуекелі азайды.
Елбасының «Бес әлеуметтік бастамасы» бойынша да қалада жүйелі жұмыстар
атқарылуда. Атап айтқанда «7-20-25» бағдарламасы бойынша 1 015 млн. теңгеге 99 өтінім
қабылданып, оның 51-і мақұлданған. Бұдан бөлек, «Баспана» Ипотекалық Ұйым» акционерлік
қоғамымен «7-20-25» бағдарламасын іске асыру бойынша ынтымақтастық меморандумы
түзілген.
Студент жастарды жатақханамен қамту бойынша жаңа типтегі 2 жатақхана (500 және
200 орындық) салу бойынша инвесторлармен келісім-шарт жасалса, «Shymkent» әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациясының инвестициясы есебінен «Тұран» шағын ауданынан 5 мың
орындық жатақхана салу үшін жер учаскесі рәсімделуде. Жыл соңына дейін 1 жоғарғы оқу
орнында 500 орындық жатақхана құрылысы пайдалануға берілмек.
Шымкент қаласы республиканың үшінші мегаполисі ретінде қалыптасуы үшін
«Shymkent Сity» жобасын іске асырылуда. Жоба шеңберінде 400 гектар аумақта 50 мың
тұрғынға заманауи үйлер және ғимараттар, демалыс орындар, саябақ, ойын-сауық және сауда
орталықтарын салу жоспарланып отыр.
Брифинг барысында спикер 2020 жылы Шымкент қаласында өтетін ТМД елдерінің
мәдени астанасы жылына орай, қаланың туристік және мәдени тартымдылығын арттыру
мақсатында, қала келбетін жаңартатын жобалар туралы айтты.
Ескі қалашық – «Цитадельді» қалпына келтіру және «Қошқар ата» өзені жағалауын
көріктендіру жобалары іске асырылуда. Сонымен қатар, 1 желтоқсан күні жаңа Арбаттың
ашылуы өтеді.
Сонымен қатар, «SCAT» компаниясының қаражаты есебінен жаңа терминал салу
бойынша келісімге қол жеткізілгенін мәлім етті.
«Ол жобаға «SCAT» авиа-компаниясы 50 млн. АҚШ доллары көлемінде инвестиция
салады. Қала әкімдігі терминалды салу үшін 2,8 гектар жер учаскесін береді және терминалға
баратын жол мен авто-тұрақ салады. 29 қарашадан бастап «Шымкент – Дубай» бағытында
тікелей әуе рейсі ашылады. Ал, «Шымкент – Қазан» бағытында әуе рейсін ашу жұмыстары
жүргізілуде»,- деді Ғ.Әбдірахымов.
Шымкент қаласы әкімінің
баспасөз қызметі
8 (7252) 24-70-69
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 ноября 2018 год

г. Астана

Об итогах социально-экономического развития города Шымкента
В СЦК состоялся брифинг акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова. Он рассказал о
социально-экономическом развитии города и реализации поручений Главы государства.
Шымкенту есть, чем гордиться. С начала года объемы промышленности выросли на 104% и
составили 383 млрд 600 млн тенге (в 2017 году – 325,2 млрд. Тенге).
Объемы инвестиций составили 524 млрд. тенге. Это по сравнению с прошлым годом выше в
2,8 раз (за 10 месяцев 2017 года – 175,9 млрд. Тенге).
Общие объемы производства сельского хозяйства за 10 месяцев текущего года составили 23
млрд. 300 млн. Тенге, по сравнению с прошлым годом рост составил 101,4%.
Выросли и объемы строительства. Общая площадь жилья, которое сдано в эксплуатацию
составила 319,7 тысяч кв.м., что по сравнению с прошлым годом больше на 135% (в 2017 году – 236,4
тыс. Кв.м.).
В Шымкенте в соответствии с поручением Главы государства об индустриализации экономики
в Шымкенте на территории специальной экономической зоны «Онтустик», индустриальных зон
«Тассай» и «Онтустик» реализуются 129 проектов. Общие объемы привлеченных инвестиций – более
142 млрд. тенге, открыто более 8 тысяч рабочих мест.
Большая работа ведется акиматом и в сфере создания комфортных условий для жизни
горожан.
Сейчас обеспечение природным газом в городе достигло 91,6%. Для увеличения этого
показателя в городе в 2019-2020 годах будет построена третья АГРС. После завершения строительства
обеспечение прирдным газом достигнет 100%.
В сфере образования с начала года в городе были открыты 17 детских садов на 2451 место.
Общее количество учреждений дошкольного образования составляет 476 единиц на 60741 ребенка.
Охват детей дошкольным образованием достиг 89,8%.
Благодаря реализации проекта «INDIGO» - стало возможным автоматизировать процесс
приема детей во все дошкольные учреждения города. В результате удалось сократить количество
жалоб, связанных с приемом детей в детские сады на 80%. А опыт Шымкента внедряют по всей стране.
В рамках поручения главы государства о цифровизации внедрена автоматическая система
приема детей в первые классы SAKURA. Кроме того, во всех школах города успешно работает
система «электронный дневник «I-mektep» и электронный журнал «Bilimland». А мобильное
приложение «Школа-родители-ученик» на 12% повысила успеваемость, количество необоснованных
пропусков школы учащимися снижено в 10 раз. Проект «T-Hunter» - прием учителей в школы онлайн
посредством веб-сайта.
Приятные показатели и в сфере здравоохранения. Так, показатели смертности по сравнению с
прошлым годом стали ниже на 10%, младенческой – на 4,7%. От заболеваний сердечно-сосудистой
системы – на 17%, онкологии – 4,7%, туберкулеза – 41%. Цифровизация в здравоохранении позволила
автоматически оповещать жителей о необходимости прохождения очередного скрининга. И ранняя
диагностика заболеваний выросла на 30%.
В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы с начала года были трудоустроены 26 823 человека.
Что касается поручений Главы государства, то в рамках программы «Духовная модернизация –
путь в будущее» по проекту «Родная земля» при спонсорской поддержке ТОО «Отау групп» в городе
был открыт центр инклюзивного образования на 110 мест и детский сад на 320 мест.
Все материалы брифинга можете получить автоматически:
КОМУ: sck.astana@g-global.org
ТЕМА:
12.20

Кроме того, разработан учебник «Краеведение» по которому ученики 5-7 классов изучают
историю родного края.
По проекту «Духовное наследие» установлены QR коды на памятниках и объектах, имеющих
историко-культурное значение.
Для привлечения молодежи в библиотеки в центральной библиотеке «Отырар» открыт
«Kovorking» центр.
По проекту «Святые места Казахстана», 7 историко-культурных памятников и 8 святых мест
города внесены в общий республиканский свод.
Что касается «Городища Шымкент» то сейчас ведутся работы по включению его в перечень
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
По программе «Нурлы жол» в городе из Нацфонда реализованы 17 проектов.
По посланию Главы государства «Пять социальных инициатив» в рамках программы «7-20-25»
принято 99 заявок, 51 одобрена.
Ведется большая работа по строительству общежитий для студентов.
В рамках послания Президента Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение
качества доходов и жизни» с 2019 года будет повышена заработная плата 56 650 человек, получающих
минимальный размер заработной платы. Кроме того, 70 предпринимателей поддержали инициативу
Главы государства и также повысят зарплату своих сотрудников.
Ведется работа и по снижению тарифов. Так, услуги водопровода и канализации для горожан
будут снижены на 10%, тепла – на 4%, электроэнергия – на 3,5%, газ – 3.3%.
И о проектах, которые реализуются в городе.
- Авиакомпания «SCAT» ведет строительство нового терминала аэропорта «Шымкент»;
- С декабря из Шымкента будет открыт прямой авиарейс «Шымкент-Дубаи» и «ШымкентКазань»;
- В 2019 году КТЖ начнет реконструкцию железнодорожного вокзала;
- Для улучшения оказания услуг пассажирского городского транспорта в город будет завезено
1000 новых автобусов и внедрено электронное билетирование
- в 2019 году планируется реконструкция стадиона им. Кажи Мукана;
- В планах – строительство современного концертного зала на 3000 человек
- В 2019 году начнется строительство парка развлечений «Диснейлэнд» на территории
Бадамского водохранилища
- Ведутся работы по реконструкции «Городища «Шымкент» и побережья реки Кошкар ата;
- Реализуется проект «Безопасный город»: количество интеллектуальных видеокамер достигло
479. Количество правонарушений снижено на 16,7%.
- В планах – установка 50 000 видеокамер
- На 400 га ведется строительство проекта «Шымкент сити» на 50 000 жителей. Крупная южнокорейская «Highvill» и две отечественных компании «BI group», «Базис-A» планируют строить дома
на территории Шымкент сити.
К слову, руководство компании «Highvill» намерено вложить в проект Шымкент сити 130 млрд.
Тенге. Об этом уже подписано двустороннее соглашение.
И, наконец, для повышения взаимодействия населения аким города принял решение проводить
личный прием граждан не один раз в месяц, а еженедельно – каждую пятницу с 16:00 до 18:00 часов.
«Запись на прием граждан будет осуществляться в онлайн режиме через сайт акимата города.
При этом, для удобства граждан, мы специально оборудовали современный кабинет на первом этаже
здания акимата, где созданы комфортные условия для горожан», - подчеркнул глава Шымкента
Габидулла Абдрахимов.
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