Қосымша 1
2018 жылғы 6 тамыздағы Астана қаласының 2018 жылғы қаржы жылында негізгі нысаналы индикаторларға қол
жеткізу бойынша Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Астана қаласы әкімінің
арасындағыМеморандумды орындау туралы есеп
Р/с
№
1

Негізгі нысаналы
индикатордың атауы
2

Өлшем
бірлігі

2018 жылғы
жоспарлы мән

2018 жылғы нақты мән

Орындалу
пайызы

Жалпы өңірлік өнiмнің
нақты көлемінің индексі

3

4

5

6

1.

%

104,1

-

-

2.

Жергілікті
бюджетке
салықтық және салықтық
емес түсімдердің өсуі

%

107,2

109,3

101,9

3.

Шикізат
емес
көлемінің өсуі

%

101,4

-

-

экспорт

Ескерту
7

2018 жылдың 9 айында
ЖӨӨ көлемі 3975,8 млрд.
теңгені немесе 99,1%
құрды.
Статистикалық
жұмыстарды
өткізу
кестесіне сәйкес жыл
қорытындылары бойынша
деректер
ағымдағы
жылдың 2 тоқсанында
ұсынылады.
Орындалды.
2018
жыл
бойынша
бюджетке 255,7 млрд.
теңге салықтық және
салықтық емес түсім түсті,
өсім – 9,3% (2017 ж –
233,9 млрд. теңге).
2018 жылдың 8 айында
шикізаттық
емес
экспорттың көлемі 454,8

2
1

2

3

4

5

6

4.

Шағын және орта бизнес
субъектілерінің
өнім
шығарылымының
нақты
көлем индексі

%

103,2

-

-

5.

Жұмыссыздық деңгейі

%

4,7

-

-

6.

Өлім-жітім:
1 мың
адамға

4,36

3,96

110,1

6.1. жалпы өлім-жітімі

7

млн.
АҚШ
долларын
құрады,
бұл
өткен
жылдың кезеңінен 122,4%
жоғары.
Статистикалық
жұмыстарды
өткізу
кестесіне сәйкес жыл
қорытындылары бойынша
деректер
ағымдағы
жылдың 2 тоқсанында
ұсынылады.
2018 жылдың 9 айында
ШОК субъектілері 3498,6
млрд.
теңгеге
өнім
өндірді, өсім - 21,9%.
Статистикалық
жұмыстарды
өткізу
кестесіне сәйкес жыл
қорытындылары бойынша
деректер
ағымдағы
жылдың 2 тоқсанында
ұсынылады.
Жұмыссыздық деңгейі 3
тоқсан бойынша 4,5%
құрды, жылдық деректер
2019 жылдың наурызында
құрылады.
Орындалды.
2018

жылдың

3
1

2

6.2. аналар өлім-жітімі

6.3. нәресте өлім-жітімі

3

4

5

6

100 мың
тірі
туылғандарға
шаққандағы оқиға
саны
1 мың тірі
туылғандарға
шаққандағы оқиға
саны
%

8,7

29,0

30,0

6,71

6,6

101,6

Орындалды.
Нәресте өлім-жітімі 2018
жылы
1
мың
тірі
туылғандарға
балаға
шаққанда 6,6 жағдайды
құрады.

81,0

90,0

111,1

Орындалды.
Балаларды оқуға дейінгі
тәрбиемен және оқытумен
қамту 2018 жылы 90%
құрды.
Орындалды.

шаққандағы оқиға
саны

7.

3-6 жастағы балаларды
мектепке дейінгі тәрбиемен
және оқытумен қамту

8.

Құрылған тұрақты жұмыс
орындарының саны

бірлік

19200

19987

104,0

9.

Пайдалануға
берілген
тұрғын үйлердің жалпы
ауданы

мың ш.м.

2362,0

2378,05

100,7

7

қорытындылар бойынша
жалпы өлім 1 мың
халыққа шаққанда 3,96
жағдайды құрады.
Орындалған жоқ.
2018
жылдың
қорытындылар бойынша
аналар өлімі-жітімі 100
мың тірі туылғандарға
шаққанда 29 жағдайды
құрды.

2018
жылы
19 987
тұрақты жұмыс орны
құрылды.
Орындалды.
2018 жылдың
желтоқсанында

қаңтар-

4
1

2

Қалаларда
жабдықтауды
қамтамасыз ету үлесі:
10.1. орталықтандырылған
сумен
10.2. орталықтандырылған
су
бұрумен
10.3. орталықтандырылған
газбен
11. 10
мың
халыққа
шаққандағы қылмыстылық
деңгейі

3

4

5

6

7

%

94,9

95,0

100

Орындалды

%

90,8

91,0

100,2

Орындалды

%

-

-

-

бірлік

405,0

234,0

173,1

кәсіпорындар,
ұйымдар
және халық пайдалануға
жалпы ауданы 2 378 052
шаршы метр 23 460 пәтер
пайдалануға енгізді.

10.

12.

100 зардап шеккен адамға
шаққандағы
жол-көлік
оқиғаларынан
қайтыс
болғандар санын төмендету

адам

9,7

5,7

170,2

13.

Шағын және орта бизнестің
жалпы қосылған құны

млрд теңге

3116,3

-

-

Орындалды.
Алдын
ала
жасалған
деректер
бойынша
қылмыстылық деңгейі 10
мың тұрғынға шаққанда
234 құрады
Орындалды.
Алдын ала жинақталған
деректер бойынша ЖКО
қайтыс
болғандардың
саны 10 мың тұрғынға
шаққанда 5,7 құрады
2018 жылдың 9 айында
ШОБ ЖҚС 2424,5 млрд.
теңгені
немесе
61%
құрды.
Статистикалық

5
1

2

3

4

5

6

14.

Негізгі
капиталға
инвестицияның
атаулы
өсімі
(мемлекеттік
бюджеттен
инвестицияларды
қоспағанда)

%

105,1

-

-

_____________________________
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жұмыстарды
өткізу
кестесіне сәйкес жыл
қорытындылары бойынша
деректер
ағымдағы
жылдың 2 тоқсанында
ұсынылады.
2018 жылдың 11 айында
негізгі
капиталға
инвестициялардың
номиналды
өсімі
(мемлекеттік бюджеттен
берілетін инвестицияны
қоспағанда)
124,9%
құрды.
Статистикалық
жұмыстарды
өткізу
кестесіне сәйкес жыл
қорытындылары бойынша
деректер
ағымдағы
жылдың 2 тоқсанында
ұсынылады.
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Қосымша 2
Аналитикалық жазба
2018 жылы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрімен жасалған меморандум 17 негізгі индикаторды
құрайды, қаржы жылының нәтижелері бойынша 10-ына қолжеткізілді, 1-іне қолжеткізілген жоқ және 6-ы бойынша
жылдық деректер жоқ.
1. «Жалпы өңірлік өнімнің физикалық көлем индексі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде 104,1%).
2018 жылғы қаңтар-қыркүйектегі жедел мәлімет негізінде нақты мән 99,1% құрады. 2018 жылдың қорытындылары
бойынша - 100,3% күтілуде. Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес ЖӨӨ бойынша мәліметтер ағымдағы жылдың
екінші тоқсанында қалыптастырылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы төмен.
2. «Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсуі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні
кемінде 107,2%).
Факт 109,3% құрады, бұл жоспарлы индикатордан 1,9% жоғары.
2018 жыл ішінде бюджетке 255,7 млрд. теңге салықтық және салықтық емес түсімдер (2017 ж - 233,9 млрд. теңге)
түсті.
Артығымен орындау, негізінен, жеке табыс салығы бойынша түсімдердің ұлғаюы (113 513,1 млн. теңге, факт 115 240,9 млн. теңге), заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер мүлкіне салынатын салық (жоспар - 23 315,0 млн. теңге,
факт - 24 269,4 млн. теңге), айыппұлдар, өсімдер, санкциялар (жоспар - 3 644,1 млн. теңге, факт - 4 132,9 млн. теңге)
есебінен қамтамыз етілді.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
3. «Шикізаттық емес экспорт көлемінің өсуі» көрсеткіші бойынша (жыл қорытындылары бойынша мақсатты мәні
кемінде 101,4%).
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2018 жылғы 8 ай ішінде шикізаттық емес экспорт көлемі 454,8 млн. АҚШ долларын құрады, бұл өткен жылғы
кезеңнен 122,4%-ға артық.
Статистикалық жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жыл қорытындылары бойынша мәліметтер ағымдағы
жылдың екінші тоқсанында қалыптастырылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы жоғары.
4. «Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім шығарылымының нақты көлем индексі» көрсеткіші бойынша
(мақсатты мәні кемінде 103,2%).
2018 жылғы 9 ай ішінде ШОК субъектілері 3498,6 млрд. теңгеге өнім өндірді, өсу 21,9%, бұл жоспарланған
мәннен 18,1%-ға жоғары.
Статистикалық жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жыл қорытындылары бойынша мәліметтер ағымдағы
жылдың 2-тоқсанында ұсынылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы жоғары.
5. «Жұмыссыздық деңгейі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде 4,7%).
3-тоқсанның қорытындылары бойынша нақты мән 4,5% құрады. Осылайша, елорда ең төменгі жұмыссыздық
деңгейімен көшбасшылық позицияны иеленді.
Статистикалық жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес, мәліметтер мәліметтер ағымдағы жылғы наурызда
қалыптастырылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы жоғары.
6.1. «Жалпы өлім-жітім» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні 1 мың халыққа шаққанда 4,36 артық емес).
Астана қаласы бойынша 2018 жылдың қорытындылары бойынша жалпы өлім-жітім - 1000 халыққа шаққанда
3,96 жағдайы құрады, бұл жоспардан 10,1%-ға төмен.
ҚАА, инсульт, онкологиялық аурулар мен жарақаттардан өлім-жітім айтарлықтай төмендеді.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
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6.2. «Ана өлім-жітімі» (мақсатты мәні 100 мың тірі туғандарға шаққанда 8,7-ден артық емес жағдай саны), факт 29, бұл жоспардан 3 есе артық.
2018 жылғы 12 ай ішінде Астана қаласы бойынша 9 ана өлім-жітімі жағдайы тіркелді. Барлық жағдайлар бойынша
сараптамалар жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша 8 жағдай алдын алуға келмейтін болып танылды, бір жағдай
шартты түрде алдын алуға келетін болып танылды.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілген жоқ.
6.3. «Нәресте өлім-жітімі» (мақсатты мәні 1 мың тірі туғандарға шаққанда 6,71-ден артық емес жағдай саны).
Факт 6,6 жағдайды құрады, бұл жоспарланған индикатордан 1,7%-ға төмен.
Нәресте өлім-жітімінің себептерінің құрылымында перинаталдық кезеңде пайда болатын, өмірмен сыйыспайтын
туа пайда болған дамудың ақаулары, тынысалу органдарының аурулары және қанайналым аурулары жағдайлары
жетекші болып табылады.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
7. «3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту» көрсеткіші бойынша
(мақсатты мәні кемінде 90%).
Жалпы, 2018 жылдың қорытындылары бойынша 2017 жылы 78%-ға қарсы 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды
мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 90%-ды құрайды, (балалардың 40%-ы жекеменшік мектепке дейінгі
ұйымдарға барады).
Мемлекеттік тапсырысты жекеменшік балабақшаларда орналастыру және жаңа мемлекеттік
балабақшаларды енгізу есебінен 2020 жылға дейін 100% қамту жоспарлануда. Индикатор орындалды.
«Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен, оның ішінде жеке мектепке дейінгі ұйымдар
желісін дамыту есебінен қамту» индикаторы 32,7% жоспарда 33,5% құрайды. (2017 жылы 27,6). Бүгінгі күні Астана
қаласы бойынша әр түрлі 377 мектепке дейінгі ұйым, оның ішінде:
96 мемлекеттік (оның ішінде 4 мектеп-бақша
кешені), 232 жекеменшік, контингенті 53 625 баланы құрайтын 3 ведомстволық және 46 шағын орталық, оның ішінде
18 000 баланы қамтитын мемлекеттік тапсырыспен жекеменшік - 214 шағын орталық жұмыс істейді. Индикатор
орындалды.
480 орынға арналған 2 жаңа нысан енгізілді, оның ішінде 240 орынға арналған № 95 «Алматы» балабақшасы және
240 орынға арналған №54 «Нұрай» балабақшасы.
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Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
8. «Құрылған тұрақты жұмыс орындарының саны» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде 19 200 бірлік).
2018 жылы әрекеттегі кәсіпорындар мен жеке бастамаларды дамыту есебінен 19 987 тұрақты жұмыс орны
құрылды. Халықты өнімді жұмыспен қамту және сарапшылар, қоғам қайраткерлері және тиісті мемлекеттік органдар
құрамында елорда экономикасының негізгі секторларында сапалы жаңа жұмыс орындарын құру мақсатында жұмыспен
қамту және жаңа жұмыс орындарын құру мәселелері жөніндегі арнайы Басқарушы комитет (Ведомствоаралық штаб)
жұмыс істейді.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
9. «Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы ауданы» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде
2 362,0 мың шаршы м).
2018 жылғы қаңтар-желтоқсанда кәсіпорындармен, ұйымдармен және халықпен жалпы ауданы 2 378,05 мың
шаршы м құрайтын 23 460 пәтер пайдалануға берілді.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
10.1. «Қалада орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділік үлесі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні
кемінде 94,9%).
Факт - 95%.
Есепті кезеңде өнімділігі тәул. 200 мың м3 бар сорғы-сүзгі станциясын реконструкциялау жұмыстары аяқталды,
Мұстафин көшесінен бастап ССС-ке дейін техникалық су құбыры құрылысы аяқталды.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
10.2. «Қалада орталықтандырылған су бұруға қолжетімділік үлесі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде
90,8%).
Факт - 91%.

10

Тазартқыш ғимараттары кешенінің (бұдан әрі - ТҒ) 2-ші кезегін салу шегінде ТҒ өнімділігін тәул. 136 мың м³-тан
тәул. 254 мың м³-ке дейін арттыру жұмыстары көзделген. Қажетті сынақтар аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау
актісіне қол қойылды.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
11. «10 мың тұрғынға шаққандағы қылмыс деңгейі» көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні 405 бірліктен артық
емес).
Алдын-ала деректерге сәйкес, қылмыс деңгейі 10 мың тұрғынға шаққанда 234 құрады. Жыл қорытындылары
бойынша жоспарды артығымен орындау 173,1% құрады.
Бұл индикаторды артығымен орындауға құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету тетігін жетілдіру бойынша шаралар
қабылдау, қылмыс деңгейін төмендетуге бағытталған жұмыстарды және жедел-алдын алу іс-шараларын жүргізу,
құқықбұзушылықтың алдын-алу жүйесін құру, бұл қызметке барлық мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдарды
тарту, халықтың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін көтеру ықпал етті.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
12. «100 зардап шегушіге шаққанда жол-көлік оқиғаларында қаза болғандардың санын азайту» көрсеткіші
бойынша (мақсатты мәні 9,7 адамнан артық емес).
Алдын-ала деректерге сәйкес, ЖКО қаза болғандардың саны 10 мың халыққа шаққанда 5,7 құрады. Жыл
қорытындылары бойынша жоспарды артығымен орындау 170,2% құрады.
Жол қозғалысын қадағалау кезінде авариялылыққа ықпал ететін Жол жүру ережелеріне, әсіресе жылдамдық
режимін бұзуға ерекше назар аударылады.
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік» жобасын іске асыру аясында «Сергек» аппараттық-бағдарламалық кешендер
пайдалануға берілді.
Қойылған мақсатқа қол жеткізілді.
13. "ШОБ жалпы қосылған құны" көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде 3116,3 млрд. теңге).
2018 жылдың 9 айы ішінде ШОБ ЖҚҚ 2424,5 млрд. теңгені немесе 61% құрады.
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Статистикалық жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жыл қорытындылары бойынша мәліметтер ағымдағы
жылдың 2-тоқсанында ұсынылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы жоғары.
14. «Негізгі капиталға инвестициялардың номиналды өсуі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда)»
көрсеткіші бойынша (мақсатты мәні кемінде 105,1%).
2018 жылдың 11 айы ішінде негізгі капиталға инвестициялардың номиналды өсуі (мемлекеттік бюджеттен
инвестицияларды қоспағанда) 124,9% құрады.
Статистикалық жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жыл қорытындылары бойынша мәліметтер ағымдағы
жылдың 2-тоқсанында ұсынылады.
Қойылған мақсатты табысты іске асыру ықтималдығы жоғары.

