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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 2006 ЖЫЛДА
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫ Қ Д А М У  ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

ӨНЕРКӘСІП
2006 жылдың қаңтар-желтоқсанында 

облысымыздың өнеркәсіп кәсіпорындарымен
346,3 миллиард теңгеге өнім өндірілді, бұл 
көрсеткіш 2005 жылға қарағанда 106,4% 
қүрады. Тутас республика бойынша нақты 
көлем индексі 107% құрады.

Ө неркәсіп өн ім ін ің  республикалы қ 
көлемінде облыстың үлесіне 5,4% келеді 
немесе Атырау, Маңғыстау, Қарағанды, 
Батыс-Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда және 
Ш ы ғы с-Қазақстан облыстарынан кейін 
8 орын келеді.

Өндіріс көлемінің 93%-ға жуығын жұмыс 
істейтіндер саны 50 адамнан жоғары 
кә с іп о р ы н д а р  ж үзе ге  асы рады . 
Кәсіпорындардың осы тобында мемлекеттік 
меншік нысанындағы кәсіпорындар өнімінің 
үлес сапмағы тек 0,2% қурайды; тіпті өнімнің 
89% мемлекеттік емес занды тулғалардың 
және олардың бірлестіктерінің меншігіндегі 
кәсіпорындарға келеді, 11%-ға жуығын шетел 
заңды  тұл ғал ары ны ң  м е н ш іг ін д е г і 
кәсіпорындардың өнімі құрайды.

Өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлеміндегі 
аса жоғары үлес салмағы өндеу өнеркәсібі 
үлесіне (71%), электр энергиясын, газ бен 
суды ендіру жэне белуге - 18%, кен өндіру 
өнеркәсібінің үлесі 11% қүрайды.

Кен өндіру өнеркәсіб інде алдыңғы 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
нақты көлем индексі тас көмір ендіру көлемінің 
14,6%-ға және лигнипің 6%-ға есу есебінен 
113% күрады.

Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 5,2%-ға есті, 
сонымен бірге өндірістің аса жоғары есімі 
келесі қызмет турлері бойынша тіркелді: 
химия өнеркәсібі (1,5 есе), тоқыма және 
тігін өнеркәсібі, ағашты еңдеу және ағаштан 
бүйымдар жасау, резеңке жэне пластмасса 
бұйымдарын жасау, электр жабдықты, 
электрондық және оптикалық жабдықтарды 
өндіру. Өңдеу өнеркәсібі өндірісі көлемінің
7 4 %  ж э н е  к а ож ы  е м е с  к о р п о р а ц и я  се к т о р ы

2007 жылдың 1 қаңтарына жағдай бойынша 
Павлодар облысы республикада шошқа саны 
бойынша жетінші орын, ірі қара мал, жылқы 
және қүс санынан - тоғызыншы, к,ой мен ешкі 
санынан - он бірінші орынды алды.

Өткен кезеңде союға арналған мал мен 
қүстың өндірісі (тірі салмақта) 71,4 мың тоннаны 
қүрады немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне 
102 пайыз болды, бір жылда сүттің өндірісі - 
342,9 мың тонна (101,1%), жүмыртқа - 128,1 
миллион дана (106,2%), жүн - 859 тоннаны 
(105,9%) қүрады. Сонымен қатар, 2005 жылмен 
салыстырғанда үй шаруашылықтарында сүт 
және тері өндірісі өсті, ал ет және жүмыртқа 
өнд ір іс і төмендеді. Ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарында сүг ендірісі төмендеді, шаруа 
қожалықтарында жұмыртқа өндірісі азайтылды.

Өнім ө н д ір іс ін ің  жалпы кел ем інд е  
ауылшаруашылық қүрылымдарының үлесі 
(жүмыртқадан басқа) ақырындап төмендеп 
келеді, ал шаруа қожалықтарының үлесі, 
керісінше, өсуде, бірақ ет (79%) пен сүттің 
(84%) басым бөлігі үй шаруашылығында 
өндірілетіні байқалды.

2006 жылы қаңтар-желтоқсанда облыс 
бойынша бір сиырдан алынған орташа сүттің 
көлемі 2412 килограмды қүрады, былтыр бүл 
көрсеткіш 2465 кг болды. Бір мекиен-тауыққа 
орташа шығым былтыр - 185 дана жумыртқа 
болса, биылғы көрсеткіш - 188.

ҚҮРЫЛЫС ҚЫЗМЕТІ 
Ж8НЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Қүрылыс жүмыстары мен қызметінің келемі 
31,4 миллиард теңгеден жоғары болды. Бүл
2005 жы лды ң ти іст і ке зе ң ін д е г ім е н  
салыстырғанда 1,7 есеге жоғары.

Жеке қүрылыс үйымдардын, көрсеткен 
қызметі жалпы жүмыс көлемінің 99,2%-ын алды. 
Үлеске шаққанда, шетел мердігерлерінің 
жүмысы 0,6 пайызды иеленді, мемлекеттік - 
0,2 пайыз.

кәсіпорны тіркелді (облыс заңды түлғалар 
санының 70%-ға жуығы). Олардың 6 3 ,3 % 'Ы  

жүмыс істейтіндер болып табылды, яғни 
экономикалык, к,ызметгі жүзеге асырған немесе 
мүмкіндігінше жүзеге асыра апған.

Шағын бизнес кәсіпорындарында 24 мыңнан 
астам адам жумыспен қамтылған.

Белсенді кәсіпорындардың 35,5% саудамен; 
автомобильдер, түрмыстык, бүйымдар мен жеке 
пайдапанатын заттарды жендеумен айнапысады. 
Тағы 16,8% өнеркәсіп қызметімен, 14,3% 
қүрылыспен айналысады. Аймақтық белігінде 
шағын бизнес белсенді кәсіпорындарының 
69,6% және 20,5% сәйкес Павлодар және 
Екібастүз қапаларында шоғырланған.

Ауыл шаруашылығы саласындағы шағын 
бизнес шаруа (фермерлік) қожалықтарының 
дамуымен сипатталады. Облыста ағымдағы 
жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
4 мыңға жуык, шаруашылықтар тіркелді, оның 
ішіндегі 79,5% жүмыс істейтін болып табылды, 
яғни малы бар немесе жердің егіс апқаптарын 
қолданады. Жүмыс істейтін шаруашылықтарда 
8 мыңнан астам адам қамтылады.

ІР ІЖ 9Н Е  OPTA 
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ 

ӨЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУ
ЖАҒДАИЫ

2006 жылдың 1 қазанына дейін орта және 
ірі кәсіпорындардың (филиапдардан, білім беру, 
денсаупық сақтау үйымдарынан, банктерден, 
сақтандыру компаниялары мен қоғамдық 
бірлестіктерден басқа) дебиторлық берешегі 
67 миллиард теңгеге жуык,, мерзімі өткен 
берешек 11 миллиард теңгеге жуық (16,2%) 
болды. Дебиторлық берешектің қүрылымында 
сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
берешегі 47% -ын алады.

бөлшек сауда тауар айнапымының жалпы 
келемінің үлесі - 41,1% (24,4 миллиард 
теңге). Өткен жылы облыстың кетерме 
рыногындағы сату көлемі 107 миллиард 
теңгені құрады.

Қызмет көрсету бойынша жаппы көлем -
1249,3 миллион теңге. Қызметтердің жалпы 
келеміндегі ең жоғары үлес салмақ қоғамдық 
тамақтандыру қызметіне тиесілі болды - 
70% немесе олардың айналымы 872,4 
миллион теңгеге жетті.

Кәс іпоры ндарм ен  автом обильдер, 
мотоциклдер және оларға керек-жарақтар 
техникалық күтудің жалпы көлемі өткен 
кезенде 305,3 миллион теңгені қүрады (жалпы 
қызметтің 24%-ы), үйде пайдаланатын 
бүйымдарды жөндейтін кәсіпорындар - 71,6 
миллион теңгенің қызметін үсынды (6%).

ЕҢБЕК НАРЫҒЫ
2006 жылдың қарашасында облыстың 

ірі жэне орта кәсіпорындарында жалдау 
арқылы жүмыс істеушілер саны 155 мың 
адам болды, оның ішінде ақылылар -97,8%.

2006 жылы желтоқсанда жумыспен қамту 
мәселелері бойынша өкілетті органдарға 
жүмысқа орналастыру жайында (Павлодар 
облысының жүмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар департаментіиің 
мәліметтері бойынша) 928 адам өтінді, бұл 
алдыңғы жылдың қараша айына қарағанда 
684 адамға аз, оның ішінде адам ауылдық 
жерде түратыны - 323, бүл - 439 адамға аз.

Желтоқсан айында 588 адам жүмысқа 
орнапастырылды немесе жүмысқа өтінгендер 
санынан 63,4 пайыз, соның ішінде ауыл 
түрғындары 223 адам.

Желтоқсан айының аяғына жүмыспен 
қамту мәселелері бойынша өкілетті органдарға 
өтініш берген үйымдардың жумыскерлердегі 
қажеттілігі 1577 адам болды, бүл қарашамен 
салыстырғанда 433 адамға аз. Бір бос орынға 
6 жүмыссыз адам үміттенді (қарашада - 5).



электрондық, және оптикалыК жабдықтарды өндіру. Өңдеу өнерк^сібі омдірісі колеіч/іінін, ТЛ<Уо және Қаржы eivntio корпорация секторы
жалпы көлемінің 52 қамтамасыз ететін 
металлургия өнеркәсібінде және дайын 
металл бұйымдары өндірісінде енім өндіру 
қара металл өндірісі - 5,9%-ға түсті металл
- 0 ,1% -ға өсу есебінен  жоғарылады. 
Ферроқорытпа 5,7%-ға артық өндірілді.

Электр энергия өндірісі 10,5%-ға, жылу 
қуаты өндірісі - 1,1% -ға өсті.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
2006 жылы тұтас облыс бойынша 

ауылшаруашылық жалпы өнімінің көлемі 
33550 миллион теңгені қурады, бұл көрсеткіш
2005 жылдың уқсас кезеңінен 8.8 пайызға 
көп.

2007 жылдың 1 қаңтарына жағдай 
бойынша өткен жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда облыста (шошқа мен құстан 
басқа) малдың барлык, турінің саны өсті. Ірі 
қара мал саны орташа есеппен 0,6 пайызға 
өсті, барлығы 350,5 мың басты қурады, 
Сонымен қатар , П авлодар қаласы , 
Железинка, Ертіс, Қашыр, Павлодар және 
Успенка аудандарынан басқа, малдың өсуі 
облы сты ң б асқа  да қалалары  мен 
аудандарында байқалды. Қой мен ешкінің 
басы 392,5 мың бас немесе 11,7 пайызға 
көп, жылқы саны - 66,3 мың бас, немесе
5,3 пайызға есті, құс - 1102,3 мың бас, 
немесе 2,4 пайызға азайды, шошқа саны
91,2 мың басқа немесе 16,5 пайызға 
азайды. Одан басқа облыста былтыр 
20 бас түйе болса биыл оның саны - 18.

Ірі қара малдың көбі Баянауыл ауданында 
шоғырланған: 46,6 мың бас (облыстық 
көрсеткіштің 13,3 %); шошқаның көбі Ақсу 
қаласында өсіріледі - 26,6 мың бас (29,1%), 
қой мен ешкі Баянауыл ауданында баршылык,
- 91,6 мың бас (23,3%), құс Ақсу қаласында 
молдау бағылады - 521,4 мың (47,3%), жылқы 
өсіру бойынша Баянауыл ауданы облыста 
озық тур - 11,2 мың бас (16,9%).

Өткен кезеңде облыста 144,7 мың бузау 
апынды немесе өткен жылдың уқсас кезеңімен 
салыстырғанда 101,7 пайызды қурады. Одан 
басқа 150,8 мың торай (91,5%), 191,5 мың 
қозы мен лак, (113,1%) және 23,5 мың 
құлын (104,4%) бар. 100 саулыққа есептегенде 
төлдің барлық түрі бойынша өсім 2005 жыл 
деңгейінен төмен.

Облыста осы кезеңде алдыңғы жылы 
777 ірі қара мал өлсе, былтырғы шығын 
756 басты қурады. 2005 жылы - 4578 шошқа 
өлсе, 2006 жылы - 9051 шошқа, қой-ешкі 
бойынша 658-дің орнына 1042 бас өлді, 
жылқы тулігінен алдыңғы жылы 108 бас 
өлсе, былтыр 95 бас шығын болды. Жаппы 
апғанда облыста ірі қара мал мен жылқыны 
сақтап қапу деңгейі жақсартылды.

;ке шаққәнда,
жүмысы 0 ,6  п а й ы зд ы  и ел ен д і, м ем л ек етт ік  - 
0,2 пайыз.

Облыста жалпы көлемі 277 мың шаршы 
метр 859 ғимарат салынды, соның ішінде 
164,6 мың шаршы метрі - 618 тұрғын уй.

Турғын үй қурылысына 5966 миллион теңге 
жумсалды, бул 2005 жылдан 1,5 есе көп. 
Мемлекеттік бюджет есебінен алынған қаражат
20,7 пайыз қүрады.

2006 жылда барлық қаражат көздері арқылы 
жалпы көлемі 164,6 мың шаршы метр 1563 
пәтер салынған, оның ішінде 576 (44,9 мың 
шаршы метр) -ипотекалык, несие бойынша 
берілетін және 276 (19,2 мың шаршы метр) 
коммунапдык, пәтерлер салынған.

Облыс бойынша негізгі капитапға қуйылған 
инвестиция 123 миллиард теңгені құрады 
немесе 2005 жылдан қарағанда - 182,3 пайыз. 
Республикалық инвестиция көлемінде облыс 
улесі былтырғы жылмен салыстырғанда
1,8 пайызға кебейді және 4,4%-ды қурады.

Инвестицияның негізгі көлемі Павлодар 
қаласына (73,6%) келеді. Инвестиция көлемінің 
улғаюы 2005 жылға Баянауыл (4,4 есе), Май 
(1,5 есе), Қашыр ( 1,3 есе), Лебяжі жэне 
Павлодар аудандарында (1,2 есе), Павлодар 
(2,4 есе) жэне Ак,су(1,4 есе) қалаларында 
байқалды.

Инвестицияның негізгі көлемін - 78% - 
жеке меншік кәсіпорындар және уйьімдар 
игерді, жеке субъектілер үлесі - 76%. Шетел 
және мемлекеттік кәсіпорындарының улесі 
сәйкесінше 15% және 9% қүрады.

Өңдеу өнеркәсібінің дамуына - 58, электр 
энергиясын, газ бен суды өндіру және бөлуде
- 12, көлік және байланыс - 10 пайыз инвестиция 
жұмсалды.

КӨЛІК ЖЭНЕ БАЙЛАНЫС
2006 жылы облыс көлігімен (теміржол және 

ауа көлігін есептемегенде) жук тасымалының 
көлемі 63,4 миллион тоннаны қурады, бул 2005 
жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 2,5%-ға кеп. 
Автомобиль келігімен жүк тасымалдау 5,5%-ға 
төмендеді, ал құбырмен тасымал 1,4%-ға 
көбейді.

Автомобиль, қалалык, электр және өзен 
көліктерінің жолаушы айналымы 10,7 %-ға 
көбейтілді жэне 10,8 миллиард жолаушы- 
километрді қурады.

Облыстың байланыс кэсіпорындарымен 5 
миллиард теңгеге қызмет көрсетілді, 2005 жылға 
қарағанда 13,3%-ға көп. Хапыққа көрсетілген 
байланыс қызметінің улесі табыстың жалпы 
сомасының 58 пайызын қурады.

ШАҒЫН БИЗНЕС
2007 жылдың 1 қаңтарына заңцы тулға 

болып табылатын 7,8 мың шағын бизнес

са ты п  а л у ш ы л а р  м ен  та п с ы р ы с  беруш ілердің  
б е р е ш е г і 4 7 %  -ы н а л а д ы .

Міндеттемелер бойынша берешек 184 
миллиард теңгені қурады, мерзімі еткен 
берешек - 5 миллиард теңге (2,8%).

Еңбекақы төлеу бойынша берешек 2027 
миллион теңгені, мерзімі эткен берешек - 39,5 
миллион теңгені құрады, дегенмен 3 айдан 
артык, берешек 31,7 миллион теңгені сэйкес 
келді.

Еңбекақы төлеу бойынша мерзімі еткен 
берешектің барлық көлемі өңдеу өнеркәсіп 
кәсіпорындарына келеді.

БАҒА
2006 жылы өнеркәсіп өнімін өндіруші 

кәсіпорындардың баға индексі 116,9%-ды  
құрады, соның ішінде өндірістік сипаттағы 
қызмет - 114,6%.

Электр энергиясын, газ бен су өндіру жэне 
бөлуде баға 18,2%'ға көтерілді, кен өндіру 
өнеркәсібінде - 14,2%-ға, өндеу өнеркэсібінде 
баға 16,9%-ға өсті.

Тұтыну баға индекс! (инфляция деңгейінің 
негізгі керсеткіші) 107,8% болды, бул жаппы 
Республика бойынша 0,6 пайызға төмен 
кэрсеткіш. Азық-тулік тауарларына баға 7%-ға 
көтерілді, азық-түлікке жатпайтын тауарлардың 
бағасы - 5,4%'ға, ақылы қызмет - 11,8%-ға 
эсті. Жеміс пен көкөніс бағасы 29,9%-ға өсті, 
қант жэне кондитер тағамдары 10,9 %-ға, ет 
жэне ет өнімдері 7,8%-ға, нан және арпа 
өнімдері- 3,6 %-ға қымбаттады. Жанармай 
бағасы бір жылда 17,5 %-ға көтерілді. 
Турғындарға қызмет көрсету бағасы да өсті': 
пошта қызметі - 43,5 %-ға, байланыс пен 
көлік - 12,6 %-ға, оның ішінде қала маңайындағы 
поезд - 51 %'ға, турғын уй-коммунапдық - 
15,2%-ға, оның ішінде электр энергия - 
32,1%-ға, қоқыс жинау - 27,7%-ға, медицинапық 
қызмет 4,5%-ға қымбаттады.

Аз мөлшерде қажетті азық-түлікке жатпайтын 
тауарлар мен қызметтер есебінен тамақ 
өнімдерін тутынудың ғылыми дәлелдеген 
нормаларына орай есептелген орташа жан 
басына шаққандағы кункөрістің ең төменгі 
шамасы 2006 жылда 7954 теңгені қурады, бул 
республика бойынша (8410 теңге), орташа 
есеппен 5,4%-ға төмен.

ТУТЫНУ НАРЫГЫ
2006 жылы бөлш ек сауда тауар 

айналымының жалпы көлемі 59,4 миллиард 
теңге болды. Бул 2005 жылға қарағанда
16,8 пайызға жоғары көрсеткіш.

Базарда ж эне  жеке м енш ік сауда 
орындарында жеке тулғалармен сатылған 
тауарлар 58,9% немесе 35 миллиард теңге 
апады. Сауда жасайтын кәсіпорындар арқылы

6 ж ұ мыссыз а д а м  үміттенді (қ араш ада - о,і.
Ж е л то қ с а н  ай ы ны ң  аяғ ына жүмысқа 

орналасу мәселесі бойынша өкілетті 
органдары есебінде турған жұмыссыздар 
саны 9024 адам болды, бул еткен жылдың 
қараша айының аяғына қарағанда 126 адамға 
аз. Экономикалы қ турғыдан белсенді 
халы қты ң саны нда т ір ке л ге н  
жумыссыздардьің улесі 2,1 пайыз шегінде 
қалыптасты.

2006 жылдың қарашасында облыстың 
ірі жэне орта кәсіпорындары бойынша бір 
жүмыскердің орташа атаулы жалақысы 
38719 теңге болды, көрсеткіш 2005 жылдың 
қарашасымен салыстырғанда 4 пайызға 
көбейді. Онын деңгейі ең төменгі кункөріс 
деңгейі шамасын 5,1 есе (7549 теңге), ал 
бекітілген ең төмен жалақы мөлшерін (9200 
теңге) 4,2 есе артты.

Аумақтық белікте ең үлкен жалақы Ақсу 
қаласында - 45038 теңге (орта облыстық 
деңгейде 116,3%) жэне ең темен Ертіс 
ауданында 19367 теңге (50%) қалыптасты.

ДЕМОГРАФИЯ
Апдын ала деректер бойынша Павлодар 

облысы халқының саны 2006 жылдың
1 желтоқсанына дейінгі жағдай бойынша
744,5 мың адамды құрады.

2006 жылдың қаңтар-қараш асында 
туғандар саны былтырғы жылдың уқсас 
кезеңіне қарағанда 4,6 пайызға жоғарылады, 
ап қайтыс болғандар саны 11 адамға немесе 
0,1 пайызға төмендеп, сәйкесінше 10,1 және
8,2 мың адам болды. Буның нэтижесінде 
облыс бойынша халықтың табиғи өсімі
1,9 мың адамға көбейді, сонымен қатар 
қалаларда есім 1,3 мың адамға., ауылда - 
590 адамға байқалды.

Облыста неке саны 11,1 пайызға және 
ажырасу жағдайы 9,2 пайызға жоғарылады. 
Ағымдағы жылдың қаңтар-қарашасында 
барлығы 5,9 мың неке және 2,3 мың 
ажырасу тіркелді.

2006 жылдың қаңтар-қараш асында 
облыстан республика шегінен 2,2 мың адам 
кеттт, соның ішінде 1,8 мың адам ТМД елдер/не 
және 420 ТМД-дан тыс елдерге қоныс 
аударды (2005 жылдың қаңтар-қарашасында
- 4,5 мың адам, соның ішінде 2,5 мың - 
ТМД елдеріне).

2006 жылдың қаңтар-қарашасында ТМД 
елдерден келгендер саны 14,4 пайызға 
азайып, 2025 адамды құрады, ТМД-дан тыс 
елдерінен келгендер саны 1,9 есе көбейіп, 
1035 адам болды.

ОБПЫСТЫК, СТАТИСТИКА 
БАСК.АРМАСЫ.


