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Ақсу өңірі

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ 
КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛАНЫС 

БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.

ГАЗЕТ ИНДЕКСІ:  65750

БАСПАСӨЗ - 2022

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ!

Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 
желтоқсанындағы №968 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол 
картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, 
оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жаскәсіпкерлерге, 
әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдар (өз 
бизнесін құруға) ағымдағы жылдың 01 қарашасынан бастап 10 
қараша күндері аралығында мемлекеттік грантты ұсыну бойын-
ша құжаттарды Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай 
батыр көшесі, 26, тел.: 8-7282-32-95-58, е-mail:kense@almreg.kz  
қабылдау басталатынын хабарлаймыз.

Жаңа бизнес-идеяларды іске  асыру үшін мемлекеттік грант беруге 
арналған конкурстық іріктеуге қатысуға

Өтінім _____________________ облысының (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) 

_______________________________________________________
(заңды тұлғаның толықатауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің 

аты (бар болса)Ұсынылған материалдарды қарауды сұраймын 
және жас кәсіпкерге жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін (өз 
бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру үшін конкурстық іріктеуге 
қатысатынымды мәлімдеймін.

1. Өтініш беруші туралы мәліметтер:
Заңды тұлға үшін:
атауы __________________________________________________
БСН ___________________________________________________
Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ________________
Басшының ЖСН _________________________________________
Мекен-жайы _____________________________________________
телефон (факс) нөмері____________________________________
жеке тұлға, дара кәсіпкер үшін:
атауы __________________________________________________
тегі, аты, әкесініңаты (бар болса)__________________________
ЖСН ___________________________________________________
Жеке басын куәландыратын құжат:
нөмірі __________________________________________________
кім берді ________________________________________________
берілген күні ____________________________________________
мекен-жайы _____________________________________________
телефон (факс) нөмірі_____________________________________
Жеке тұлға, дара кәсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы 

хабарлама:
Орналасқан жері _________________________________________
Хабарлама күні __________________________________________
2. 
Шағын кәсіпкерлік субъектісінде Екінші деңгейдегі банкте ағымдағы 

шоттың болуы туралы мәліметтер:
Банк деректемелері:_______________________________________
Банктің атауы:__________________________________________
БИК ___________________________________________________
ИИК ___________________________________________________
БСН ___________________________________________________
Кбе ____________________________________________________

Жаңа бизнес - идеяларды іске  
асыру үшін мемлекеттік грант 

беруге арналған конкурстық 
іріктеу

(БАСЫ. ЖАЛҒАСЫ 2 БЕТТЕ).

Үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсетіп һәм асыл қариясын 
дәріптеп өскен халықтың ба-
ласымыз. Қартын қазынасына 
теңеген қазақ әрқашанда үлкенге 
қарап бой түзеп, алдыңғы буынға 
ілтипат көрсетіп жүр. 

«Қарттарыңды сыйлай 
біл: күндердің күні болғанда 
кімдердің белі бүгілмес»,- 
демекші қарттарын құрметтеген 
елдің еңсесі биік, керегесі кең 

Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын!

халықпыз ғой. Ал, халқымыз 
“Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын!”,–деп тегін айтпаған 
ғой. Орынды айтылған жылы сөз 
адамды жігерлендіреді, өмірге 
құштарлығын арттырады, жан са-
райын жаңғыртады. Міне, осын-
дай жақсы тұлғалардың бірі – 
Жансүгіров ауылдық округінің әкімі 
Мұсабаланов Ілияс. Кішіпейілділік 
деген сөздің баламасы – 
кеңпейілділік. Мұсабаланов Ілияс – 
алды кең, мінезі ақжарқын басшы. 
Әкім болып тағайындалғанына аз 
уақыт болса да, өңірдегі қисыны 
келмеген бар мәселені шешуге ба-
рын салады. 

Жансүгіров ауылының көп  жыл-
дан бері жөндеу жұмыстарын 
көрмеген Нұрбопа мен 
Қалилаханов қиылыс көшелерінде 
ауыл тұрғындары балшық кешіп, 
оқушылар жүре алмай қалған еді. 
Осы жол мәселесімен Мұсабаланов 

Ілияс балама барған едім. Менің 
бір ауыз айтқан сөзімді жерге 
қалдырмай, Қарттар күніне орай 
бар жоғы он күн ішінде аталған 
көшелерге асфальт салдыртып 
берді.  

Әкім бол, халқыңа жақын бол! 
Ескіден қалған есті сөз. Ұлағаттың 
мәнінен басшы-қосшылардың 
бұқарамен санасып, әлеуметтің 
мұң-зарыңа құлақ салу керектігін 
ұғынасыз. Бірақ басшының бәрі 
осы ұлағатты ұстана ма? Мәселе 
осында. 

Әсіресе, сананы нарық билеп, 
құндылықтар әлісереген тұста 
әкім-қаралардың қаперсіз ісіне 
күйініп жүретініміз рас. Жұмыс 
істесем, халықтың көңілін тапсам 
дейтін басшылар да жоқ емес. 
Арамызда жүр. Соларды орынды 
бағалай алып, рухани қолдап оты-
ру адамдық міндетіміз.  Жақсының 
жақсылығын айту, оның еңбегін 
бағалау азаматтық борышымыз,-
деп білемін. 

Оразбек КЕНЕРБАЕВ, 
зейнеткер.

Бүгінде саны азайып, сиреп бара жатқан құстардың 
бірі бүркіт. Бүркіт біздің планетамыздағы ең ірі қыран. 
Оның денесінің ұзындығы - 93 см болады. Ал, ол 
қанатын құлаш жайғанда қанатының ұзындығы 2,4 мет-
рге жетеді. Қаршығатектестер отбасына жататын бұл 
үлкен құстың сырт келбеті кәдімгі бүркіт секілді. Яғни, 
олар үшкір ілмек тұмсықты, ұзын қанатты және тырнағы 
күшті мықты аяты келген. Ересек құстардың қауырсыны 
қоңыр-қара келеді. Сондай-ақ, мойнында және басында 
алтын түсті қауырсындары болады. Бірақ, балапандар 
мен жас құстар аздап өзгеше түсті келеді. Олардың 
құйрығы ашық түсті болады және қанаттарында ақ 
дақтар бар. Бүркіт тек Жердің солтүстік жартышырын-
да өмір сүреді. Бұл құсты Солтүстік Американың батыс 
бөлігінде, Африканың солтүстігінде, Еуропа мен Азияда, 
сондай-ақ кейбір аралдарда кездестіруге болады. Бүркіт 
елсіз, ашық кеңістіктерде, таулы жерлерде, далалы, 
шөлейтті жерлерде, орманды тундрада қоныстанады. 
 Бүркіт – мықты және шапшаң аңшы. Бұл құс өзінен 
әлдеқайда үлкен жабайы құстарды оңай ұстай алады. 
Бірақ көбінесе қоян, суыр, күзен, сарышұнақ, тиін, кірпі, 
түлкі, тасбақа, сасықиіс секілді кішкентай және орташа 
келген басқа да жануарларға шабуыл жасайды. Көбіне 
шіл, кептер, үйрек, бөдене, үкі, қара құр және тағы 
басқа құстар бүркіттің жемтігі болып жатады. Бұл үлкен 
қанатты жыртқыш қой, елік немесе бұғыға дейін шабу-
ыл жасайды. Әсіресе, жануар жас немесе ауру болса 
міндетті түрде шабуылдайды. Бұл құс күніне шамамен 
1,5 келі жемтік жейді. Бірақ азық болмаған жағдайда 
ол бес күн бойы аш жүре алады. Бүркіттер, әдетте, өз 
ұясынан алыс емес, бір жерде ғана тіршілік етеді. Тек 

БҮРКІТ – КИЕЛІ ҚҰС! солтүстік аудандарда тұратын құстар ғана азық табу 
үшін кейде қоныс аударуға мәжбүр болады. Бұл құстар 
жемтігін жиі жұптасып іздейді. Ауа райы ашық күндері 
олар биік аспанға көтеріледі. Ал бұлтты күндері жемтігін 
ағаштың немесе тастың үстінде отырып іздейді. Қолайлы 
жыртқыш аңды байқағанда бүркіт бірден шүйіледі. 
Сол кезде олардың ұшу жылдамдығы сағатына 320 
шақырымға дейін жетуі мүмкін. Құс қаншалықты ересек 
болса, оның жемтікті аулауы соғұрлым сәтті болады. Ал 
жас құстар жиі мүлт кетеді немесе жемтігін ұстай алмай-
ды. 

Бүркіттер аққу секілді адал құстар, олар тіршілігінде 
бір-ақ рет отбасын құрады. Шәулі мен ұрғашы бір-біріне 
өздерінің қабілеттерін көрсетіп, аспанда өздеріне тән 
би ұйымдастырады. Олар ұшып келе жатып екпінді 
бұрылыс жасап, қайтадан көкке самғайды, содан кейін 
күрт төмендеп, бір-бірін қуып жетіп, биіктікте қалықтап, 
ерекше көрініс ұйымдастырады. Бұл құстар ұяны 
бірге салады. Әдетте бұл шөптен, қауырсындар мен 
мамықтан жасалған бұталардың жаппай құрылымы. 
Бүркіттер көбінесе, ұяны ағашта немесе жартаста сала-
ды. Бүркіттің бір жұбында бір уақытта бірнеше ұя болуы 
мүмкін. Олар онда балапандарын кезектеп шығарады. 
Балапандарды ұябасар басады. Бірақ шәулі ұрғашы 
бүркіт демалып алу үшін оны алмастырып тұрады. 
Ол сондай-ақ, ұябасар мен балапандарды азықпен 
қамтамасыз етіп, ұяға жемтік әкеледі.

Табиғатта бүркіттер 20-30 жыл өмір сүреді, ал, хайуа-
наттар бағында 50 жылға дейін өмір сүре алады.

Сәкен ДУМШЕБАЕВ, 
Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 

мемлекеттік мекемесінің Сарқан филиалының 
Аманбөктер орманшылығының инспекторы.

өзара қолдау дәстүрі, еңбексүйгіштік пен білімге 
құштарлық дәл отбасында қалыптасады. Отбасын 
нығайту мен дәстүрлерді сақтау  – мемлекеттілігімізді 
дамытудың кепілі. Сондықтан да біз отбасының 
мерейін барынша үстем ете беруіміз керек»,-делінген 
«Nur Otan» партиясының Саяси Доктринасында. 
«Бақытты отбасы» партиялық жобасының Жол кар-
тасын жүзеге асыруда аудандық партия филиалы 
мен аудандық жұмыспен қамту орталығы бірлесе 
отырып  зорлық-зомбылыққа және басқа да құқыққа 
қарсы әрекеттерге ұшыраған отбасылар мен ба-
лаларды анықтау және олар бойынша нақты ша-
ралар қабылдау бойынша жедел әрекет ету тобы 
мүшелеріне арналған семинарда аудандық пар-
тия филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
К.Дәулетбекова, аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Қ.Бекбаланов жедел топ мүшелеріне алгоритмді жан 
- жақты түсіндірді. Семинарда әр ауылдық округте 
құрылған Жедел топтың мақсаты мен міндеті және  
атқарылатын шаралар нақтыланды.

К.ДӘУЛЕТБЕКОВА, 
АПФ төрағасының бірінші орынбасары.

Бала еліміздің 
келешегі

« О т б а -
сы – біздің 
қоғамымыздың 
құндылықтарын 
сақтаудың аса 
маңызды инсти-
туты. Ұрпақтар 
сабақтастығы, 
жасы үлкендерге 
құрмет көрсету, 
б а л а л а р ғ а 
қамқор болу, 

«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалы Са-
яси кеңес Бюросының 18 ақпан 2021 жылдың №010  
қаулысымен бектілген «Өзгеру жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір!» Сайлауалды бағдарламасының 
орындалуы бойынша бекітілген Жол картасындағы 
көрсеткіштердің орындалуын Ақсу аудандық 
мәслихаттағы депуттық фракция отырысы мен  
қоғамдық кеңес отырыстарында тұрақты қаралып, 
орындалуы  бақылауға алынған. 

Осы отырыстарда Жансүгіров ауылында 50 
пәтерлік жалға берілетін көп қабатты үйдің, 
Сағабүйен ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның, 
Алтынарық, Көлтабан, Кеңғарын ауылдарындағы  
медициналық пункт, Көшкентал ауылда 75 орындық 
шағын орталығы бар 180 орындық мектептің 
құрылысы мен  Жансүгіров ауылындағы  Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебіне күрделі жөндеу жұмысы 
туралы аудан әкімінің орынбасары А.Сабырбаев, 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы 
Е.Әбдіхамит, аудандық құрылыс бөлімінің басшысы 
Д.Қожабергенов, аудандық аурухананың бас дәрігері 
А.Балтабаев, аудандық білім бөлімінің басшысы 
Б.Рамазановтың есептері тыңдалып, ұсынымдар 
берілді. 

Депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері  тұрақты 
түрде Жол картасы аясында құрылысы жүргізіліп 
жатқан Т.Тоқтаров атындағы орта мектепте, «Нұрлы 
жер» бағдарламасы бойынша салынып жатқан 30 
пәтерде, өрт сөндіру бекетіне рейд ұйымдастырып, 
Сайлауалды бағдарламаның 7 бағыты бойынша 
атқарылып жатқан шараларға қатысуда.

   К.ТҰРСЫНБЕКҚЫЗЫ,
аудандық мәслихаттағы «Nur Otan» партиясы 

депутаттық  фракция жетекшісі.

Жол картасының орындалуы 
БАСТЫ НАЗАРДА!



Қазақстанның киелі 
жерлері

2 бетАЌСУ ӨЊІРІ29 қазан 2021 жыл

3. Сұратылған ақша қаражаты, барлығы, мыңтеңге ______________;
Оның ішінде жылдар бойынша: 20 __ж. - _____мың теңге, 20 __ж. - _____мың теңге, 

20__ж. - ___ _ _ мың теңге.
Мынаны  растаймын:
1) бұрын берілген бюджетті ккредиттер  бойынша мерзімі өткен берешек жоқ;
2) осы өтінімде қамтылған мәліметтер, сондай-ақ өңірлік үйлестіруші талап еткен барлық 

құжаттар Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік гранттар беру үшін ғана ұсынылған.
Мен:
1) өңірлік үйлестірушінің бірінші талабы бойынша осы 
Өтінімді қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны қамтитын 

кезкелген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға;
2) Өтінімде көрсетілген деректер өзгерген жағдайда өңірлік үйлестірушіні дереу хабар-

дар етуге міндеттенемін.
Мынаған келісемін:
1) өңірлік үйлестіруші және конкурстық комиссия 
Ұсынылған мәліметтерге тексеру жүргізуі мүмкін;
2) өңірлік үйлестіруші көрсетілген деректердің дұрыстығын тексеруге міндетті емес;
3) көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған жағдайда, осы өтінім 

оны қараудың кезкелген кезеңінде қабылданбауы мүмкін;
4) өңірлік үйлестіруші осы өтінімде көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер 

ұсынған құжаттарды тексеру және қарау мақсатында мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға 
құқылы;

5) өңірлік үйлестіруші кәсіпкер өзі туралы хабарлаған кезкелген ақпаратты тексе-
ру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер ұсынған құжаттар және өтінімнің түп нұсқасы 
мемлекеттік грант ұсынылмаса да, өңірлік үйлестірушіде сақталатын  болады;

6) өңірлі күйлестірушінің осы өтінімді қарауына қабылдауы, сондай-ақ кәсіпкердің 
ықтимал шығыстары (нысаналы грант  алу үшін қажетті құжаттарды ресімдеуге жәнет.б.) 
өңірлік үйлестірушінің нысаналы грант 

беру немесе кәсіпкер шеккен шығындарды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.
"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін конкурс шарттары мен және 
мемлекеттік гранттар беру қағидаларымен таныстым.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дұрыс емес мәліметтер ұсынғаным 

үшін жауапкершілік туралы хабардармын және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербесдеректер мен өзге де ақпаратты жинауға, 
өңдеуге, сақтауға, түсіруге және пайдалануға келісім беремін.

Өтінім қағаз түрінде берілген кезде:
Осы өтінімге ұсынылатын құжаттар тізбесіне сәйкес құжаттардың көшірмелерін қоса 

беремін.
Өтініш берушінің ТАӘ (толық): _____________________________________
Қолы: _________________ Күні: ____________
*өтінімнің әрбір бетіне қол қою қажет
М.О. (бар болса)
Электрондық нысанда өтінім беру кезінде:
Өтінім беруші сағат 00:00-де қолқойды және жіберді "__" ______ 20__ жыл:
ЭЦҚ деректері
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты
Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Өңірлік үйлестіруші  20 __ жылғы "__" сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ  деректері
ЭЦҚ  қойылған  күні мен уақыты
Жаңа бизнес-идеяларды
Іске асыру үшін мемлекеттік грант беруге арналған конкурстық іріктеуге қатысуға өтінімге 

қосымша Нысан
Жоба туралы мәліметтер
1. Жалпыақпарат:
Жобаныңатауы__________________________________;
Жобаның қысқаша сипаттамасы__________________________________;
Жобаны іске асыру орны__________________________________;
Жобаны іске қосу күні__________________________________;
Қызметтің бейінді бағыты (*жоба облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 

және Семей қалаларында іске асырылған жағдайда толтырылады) __________;
Өнімді / қызметті пайдаланушылардың мақсатты аудиториясы__________________;
Жер учаскесінің және/немесе үй-жайдың болуы (жалға алу немесе жекеменшік) __;
Учаскенің  және/немесе  үй-жайдың кадастрлық нөмірі (бар болса)___________;
Қажетті жабдықтың/қосалқы материалдардың болуы (бар болса, тізбелеу): ______.
2. Жобаны/өнімді нарыққа ілгерілету стратегиясы:
Өнім нарығының көлемі мен сыйымдылығы, жоба іске  асырылатын саланың қазіргі 

жағдайы мен даму перспективаларын  талдау_________________________________;
Ұсынылатын өнім алуға қабілетті нарықтың әлеуетті үлесін негіздеу ___________;
Зерттелетін нарықтардағы негізгі үрдістер, күтілетін өзгерістер ________________;
Өнімді әлеуетті тұтынушылар мен уағдаластықтардың болуы және өнімді сатып алуға 

дайындығын растайтын құжаттар (ниетхаттамалары, алдын ала жеткізу шарттары, жеткізу 
шарттары)______________________________________________________________;

осы нарықта өнімді табысты өткізуге елеулі ықпал ететін факторлардың болуы (баға сая-
саты, өнімнің техникалық сипаттамалары бойынша артықшылығы,нарықтағы беделі, контр-

агенттермен қарым-қатынасы, еңбек ұжымы,өнімнің ядролық емес сапасы, географиялық 
және өзге де ерекшеліктері)__________________________________.

3. Жоба командасы:
Жалдамалы  қызметкерлер  саны______________________________;
Кәсіпкерлік қызмет саласындағы және іске асыру жоспарланып отырған саладағы 

жұмыс тәжірибесі (тиісті құзыреттің, шеберліктің, дағдылардың немесе білімнің бо-
луы)____________________________.

4. Жобаныіскеасыру: жобаның өтелімділік мерзімі, ай ___________________________;
Шығыстардың түрлері
Шығыстар баптарының  атауы
Шығыстар  сомасы, мың  теңге
Меншікті  қаражат
Грант қаражаты
Барлығы:
Жүктеу
5. Жоба  бойынша  күтілетін экономикалық  тиімділік:
Жылдар
Факт
Болжам
Ағымдағы  жылы
1-ші  жыл
2-ші  жыл
3-ші  жыл
Құрылатын  жұмыс  орындарының саны,
адам-
Салық  түріндегі түсімдер  сомасы, мың   теңге
Таза пайда, мың  теңге
Жүктеу
6. Тәуекелдерді   басқару:
Тәуекел  түрлері
Тәуекелдің  басталуықтима
Тәуекелді   реттеу  тәсілдерлдығы
Мүліктік (өндірістік   және  қаржылық   қызметті  жүзеге   асыру  процесінде  кәсіпорынның 

өз мүлкінің бір бөлігін жоғалтуы,оның бүлінуі   және  табысалмауы ықтималдығы) 
Маркетингтік (тауардың сату көлемінің немесе бағасының төмендеуіне байланысты  пайда 
алу ықтималдығы)

Салалық  (саланың  экономикалық жай- күйінің өзгеруі нәтижесінде  борышкердің 
өзміндеттемелерін орындамауы  салдарынан шығындардың ықтималдығы)

Жүктеу
7. Ұсынылған  құжаттар туралы  мәліметтер (өтінімді электрондық нысанда берген кезде 

көрсету):
Р/с
№
Құжаттың атауы
Электрондық  файлдың   атауы (pdf форматы)
1  Бизнес-жоба
2  Кәсіпкердің Нәтижелі жұмыспен қамтуды және  жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 

2021 жылдарға арналған  "Еңбек"  бағдарламасы және/немесе бағдарламасы курстарында 
қысқамерзімді оқудан өткенін растайтын құжат (бар болған жағдайда)

3 Кәсіпкердің шотында ұсынылатын мемлекеттік  грант көлемінің  кемінде10% ақша 
қаражатының болуы туралы банктік шоттан  үзінді  көшірме  немесе  жылжымалы  және /
немесе жылжымайтын  мүліктің бағалау  құнын   растайтын  құжаттар  жүктеу

5. Қосымша   мәліметтер (бағалау  шкаласы  бойынша  бағаланады):
1) бизнес-жобаның    бәсекеге  қабілеттілігін  сипаттаңыз (нарықтық қажеттілікті пысықтау-

маркетингтік талдау)  (жобаны бағалау өтінімде  көрсетілген  деректерге  негізделуі  тиіс);
2) сіздің  пікіріңіз  бойынша бизнес-жобаның  енгізуге  дайындығын  сипаттаңыз (өндірісті  

іске қосу  үшін жобаның дайындық  деңгейі);
3) жобаны  іске  асырудан  қандай   экономикалық   пайда бар екенін  сипаттаңыз;
4) сіздің    ойыңызша, осы жоба  бойынша  өзін-өзі ақтау мерзімі жобаны тиімді басқару 

үшін қаншалықты жеткілікті екенін  сипаттаңыз;
5) осы жоба бойынша жаңа жұмыс орындарын есептеу кезінде нені басшылыққа 

алғаныңызды, бұл сан қажетті нәтижелерге қолжеткізуге сәйкескелетіндігін  сипаттаңыз;
6) осы жобаны іске асыру үшін кәсіпкердің жұмыс тәжірибесін оның мақсатқа жету үшін 

сәйкестігі бөлігінде  сипаттаңыз;
7) сіздің   ойыңызша, жобаны  іске  асырудан таза пайда алу қаншалықты  тұрақты  бо-

латынын  сипаттаңыз  (жобаны  іске  асыруға маусымдылықтың, мереке күндерінің әсеріне 
байланысты бағаланады);

8) тәуекел дертуындаған   жағдайда (экономикалық, маркетингтік жобаны басқа салаға 
қайта бағдарлау бойынша жоспарланған іс-әрекеттеріңізді  сипаттаңыз (бағалау кезінде 
өтінімде көрсетілген деректерді басшылыққа  алу, сондай-ақ  жобаның бағыттылығына 
сүйену  қажет);

9) жобаны  іске  асыру  үшін  өткізу  нарықтарын, әлеуетті  сатып  алушыларды  іздеу   
бойынша бар 

Әзірлемелерді  немесе  әлеуетті  тапсырыс   берушілер   мен  алдынала уағдаластықтарды    
сипаттаңыз;

10) бизнес-идеяның  жаңалығын   сипаттаңыз (түп   нұсқалығы, қолданылуы,пайдалылығы, 
іске  асыру  мүмкіндігі, аналогтарының  болуы) (мүгедектер  үшін  қолданылмайды).

ЖАҢА БИЗНЕС - ИДЕЯЛАРДЫ ІСКЕ  АСЫРУ ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ 
БЕРУГЕ АРНАЛҒАН КОНКУРСТЫҚ ІРІКТЕУ

(Соңы. Басы 1-бетте).

Соңғы уақытта көптеген азаматтар 
Интернетті қалайды. Қазіргі ақпараттық 
ғасырда Мемлекеттік қызметтерді 
«Мемлекеттік қызметтер» порталын пай-
далану арқылы да алуға болады.

Электронды өтінішті тәулік, мереке және 
демалыс күндеріне қарамастан кез келген 
уақытта, Интернет желісіне қолжетімділігі 
бар кез келген компьютер, планшет неме-
се ұялы телефон арқылы беруге болады. 
Қызметті алу үшін үйден шығудың қажеті 
жоқ. Электрондық өтінішті және қажетті 
құжаттар тізбесін мемлекеттік қызметтер 
порталы арқылы жіберу жеткілікті. 
Болашақта сіз өз өтінішіңіздің орындалу-
ын бақылап отырасыз.

Интернет желісіне қолжетімділік 
болмаған жағдайда Мемлекеттік қызметті 
«Қарасу ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесіне, яғни 
Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі, №26 үй 
мекен-жайға келіп алуларыңызға болады. 
Мемлекеттік қызметті алу үшін Сіздердің 
Электронды цифрлық қолтаңбаларыңыз 
қажет болады.

Гүлжан СУГРАЛИНА, 
Қарасу ауылдық 

округ әкімі аппаратының 
бас маман - іс жүргізушісі, 

«Nur Otan» партиясының мүшесі.

Мемлекеттік 
қызмет көрсету 

процесін жетілдіру

қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық 
белдеуі — неше ғасыр өтсе де, бізді кез 
келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман 
алып шығатын символдық қалқанымыз әрі 
ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы. 
Ол — ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі» — деді Елбасы. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  
атты бағдарламалық мақала біздің қоғамға 
қозғау салып, санамызға тың серпін берді. 
Халқымыздың материалдық және руха-
ни әлемі – атамекен, жер-су, әдебиет, өнер 
мен мәдениет саласын жандандыруда 
шамшырақ тәрізді қалың жұртшылықтың 
қызығушылығын, ерекше ықыласын тудырды. 

Қазақ халқының ұлттық санасының 
ерекшелігі – туып-өскен жері, өнген 
ортасын кие тұтып, оның қадір-қасиетін 
бағалауымен құнды. Аталарымыз «Туған 
жер – тұғырың, туған ел – қыдырың»,-деп 
бекер айтпаған. Туған жер мен елдің халық 
санасына сіңген рухани құндылығының 
ұлттың қалыптасуында, дамуында айрықша 
рөлі бар. Елбасы тапсырған дүниелер 
бұған дейін қасиетті нысан ретінде ғылыми 
сарапталып, жүйеленбеген-тін. Қәзіргі 
таңда жалпыхалықтық құндылық ретінде 
қарастыруды қолға алынып жатыр. Бұл 
жұмыстың рухани маңызы киелі, қасиетті 
нысандар біздің ұлтты рухани жұтаңдықтан 
сақтайтын символдық қалқанымыз және 
ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы 
деп түсінген дұрыс. 

«Қазақстанның қасиетті орындары» 
ретінде ерекше қастерленетін табиғи-
мәдени мұра, зайырлы және діни сәулет 
ескерткіштері, кесенелер, сондай-ақ 
Қазақстан халқының жадында өшпес із 
қалдырған тарихи және саяси оқиғалармен 
байланысты орындар ұғынылады. Со-
нымен қатар Қазақстанның әлеуметтік-
саяси өмірінде маңызды орын алатын, 
ұлттық бірлік пен жаңғыру нышаны ретінде 
көрінетін нысандар кірді.

Еліміздің қасиетті, киелі жерлері жанда-
нып, жұмыс жүруіне әр азамат ат салысуы 
керек. Келешек ұрпаққа тарихымыздың бір 
бөлшегін аман-есен жеткізу әр азамат па-
рызы деп санаймын.

Д.ТАЖИКОВА, 
аудандық "Ақын Сара" атындағы 

мәдениет үйінің әдіскері. 

Ұлы Дала киелі жерлерге толы. Ол 
жерлерді қадірлеп-қастерлеу — ғасырлар 
бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан дәстүріміз. 

Тәуелсіздік жылдарында бұл бағыттағы 
жұмыстар күрт жанданды. Соның 
ішінде, «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында сандаған тарихи-
мәдени ескерткіштер мен нысандар 
жаңғыртылғанын көпшілік біледі.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында жалпыұлттық 
қасиетті орындар ұғымының ерекше 
маңыздылығын атап өтті. «Қазақстанның 



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ29  қазан 2021 жыл

Тәуелсіздік… Қандай ыстық, 
қарапайым әрі қасиетті сөз. Осы-
нау қасиетті ұғымды аңсап күткен 
қазақ баласы екі жарым ғасыр 
бойы дұғадай жаттап, ұрпақтан 
- ұрпаққа найзаның ұшы мен 
қылыштың жүзімен, ата - баба 
қанымен аманат етті, намыс 
жігерін болат кездіктей жаныған 
батыр бабаларымыздың азаттық 
жолындағы күрестері - осының  
жемісі.              

Тәуелсідікке біз оңайлықпен 
жеткеніміз жоқ. Бүгінгі ұрпақ 
егемендік ғасырлар бойғы 
күрестің, «Елім - жерім» деген 
жан дауыстың, қасық қандарын 
қиып, ел үшін жанын пида еткен 
аға - апаларымыздың қанымен 
келгендігін есте сақтағанымыз    
жөн.                                                         

Болашақтан үмітін үзбеген аға 
ұрпақ тағдырлары қаншама рет 
тағдыр таразысына түсіп, қыл 
үстінде тұрса да «құт дарып, 
қыдыр қонған» туған жерді көздің 
қарашығындай сақтай білді. 
Теңдік пен татулықты, елдік пен 
еркіндікті ту етіп ұстаған «баста-
са қолдың көсемі, сөйлесе сөздің 
шешені» болған аталарымыз бен 
найзаның ұшы, қылыштың жүзі, 

ТӘУЕЛСІЗДІК - ТЕҢДЕСІ ЖОҚ  
БАЙЛЫҒЫМ!

садақтың жебесіне тайсалмай 
қарсы тұрған аға - апаларымыздың 
арқасында еліміз «ақ түйенің 
қарны жарылған» тәуелсіздік 
таңына жетті. Ең бірінші ел болу 
үшін - тілін, екінші - дінін сақтап 
қалуы тиіс.                  

Қазіргі таңда Тәуелсіздік — 
барлығымыз үшін ерекше қасиетті 
күн. Бірліктің, ынтымақтастық пен 
татулықтың күні. Мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі – алдымен 
халқымыздың бақыты. Елімізде 
бейбітшілік болуы халқымыздың 
өжеттілігі, батылдығы емес 
пе? Алғашқы жылдарда ба-
сым мақсаттардың қатарында 
егемендікті нығайту, ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 

экономикадағы қиыншылықтарға 
жауап беру болған еді. 
Сондықтан бүгінгі күні халқымыз 
өткеннен қалған тарихи өнегені, 
отансүйгіштікті, ұлтына деген ма-
хаббатты жоғалтпай, әрі қарай 
жастардың патриоттық сезімін  
енгізуге ерекше көңіл бөлу  керек 
деп ойлаймын

Қазақ халқы әрдайым қонақжай 
халық. Халқымыз өзге ұлтты 
менсінбеу, оларды жамандауды 
білмейтін халық. Қазақ елін шын 
сүйетін азаматтар мен азамат-
шылар өте көп. Мен де елімді 
сүйетін қазақтың қызымын. Мен 
қазақ болғаныма мақтанамын. 
Тәуелсіздігімізді жариялағаннан 
бері, сол мезгіл ішінде көптеген 
елеулі табыстарға қол жеткіздік. 

Қазақстан - қазақ халқының ата 
- бабамыздың қонысы. Халқымыз 
өлшеусіз табиғат байлығымен 
қатар, ең бастысы  сан түрлі 
ұлттардан құралған халқымен 
ерекшеленетінін ұмытпаған жөн. 
Бүгінгі шуақты күндерді бағалай 
біліп, жаңа белестерге ұмтылу 
– біздің ұрпақтың бағыты болуы 
тиіс.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

1-10 қазан  Қарттар күні , «Қарты бар  ауыл-қазыналы  ауыл» демекші  
Ойтоған  ауылдық  округі  бойынша, жетпістен  асып,  сексенге  келіп, 
тоқсанның  алдын  көргендер  саны  35-ке жуық.

Күздің  алғашқы қоңыр салқын  уақыты, қамбаға  астық жиналып, 
қыстың  қамыммен  қызу  жұмыс жүріп  жатқан  кезде,  қазыналы қарттар  
мерекесі осы бір  күз айына  өз алдына  сән беріп үйлесін  тапқандай.  
Ауыл ақсақалдарымен ақ жаулықты әжелерімізді мерекелерімен 
құттықтау дәстүрлі түрде өтетін мерекелердің бірі болғандықтан, 
ауыл  әкімі  В.Берікова  бастаған  топ қарттарымызды  құттықтап, қал-
жағдайларын  сұрап шықты.  Демеушілік  жасай отырып, силықтар та-
ратып, баталарын  алып қайтты. Әр мекемелерде  қарттар күніне орай  
өздеріне  тапсырылған  іс-шараларын орындап  үлкендердің батасын  
алды.

Жастарды, өскелең  ұрпақты адамгершілікке, қайырымдылыққа, 
жақсы үлгі өнегеге, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу қасиеттеріне, 
мейірімділікке, қарияларды құрметтеуге тәрбиелеуге жол көрсету  
мақсатында жылына бір келетін  қарттар күнін атап  өту барысын-
да  Ойтоған ауылдық округі  бойынша мәдениет қызметкерлерінің  
ұйымдастыруымен шағын онлайн концерт ұйымдастырылып, желілерге  
таратылды.  Ауыл  әкімі  Венера Берікова барша ауыл қарттарын кел-
ген мерекелерімен құтықтап, жақсы тілек  лебізін  жеткізді.

 ҚАРТТАРЫН  
ҚҰРМЕТТЕГЕН ОЙТОҒАН 

Ойтоған ауылдық клубының  
«Ақ әже» үйірмесі  2008 жылы  
мәдениет  саласы  ашылғалы 
жұмыс жасап, ауыл  аудан, 
обылыс  көлемінде  салт  - 
дәстүрімізді, әдеп - ғұрпын 
болашақ  жастарға  насихат-
тау,  дәріптеу, үлкенді  сыйлап,  
құрметтеуге  үйрету   мақсатында 
өз жұмысытарын  жанданды-
рып келеді.  Рас,   әжелеріміздің  
жасы келіп қатардан шыққандарға 
қарамастан, жаңа  әжелер қатары 
келіп толықтырулар жасала-
нып тұрады.  Қарты  бар  ауыл, 
қазыналы  ауыл - деп бекер  
айтылмаған. Ақ әжелерімізден 
үйренеріміз де  көп.  Әжелеріміздің  
ең үлкендері жасы 70 - тен  асты, 
солардың бірі  «Ақ әже үйірмесінің  
белді  мүшесі  Искакова Роза 
апамыз бен Шалғынбаева Орал 
әжеміз. Қолөнер шеберлері, бес 
аспап әжелеріміз әліде тұғырдан 
түспесе екен - деп тілеп жүреміз. 
Тігінші кәсібімен талай жыл 
елге қызмет еткен  Роза әжеміз 
жүрегіне ота жасатып, бір  ау-
нап тұрып қатарға қосылуы, рух 
жігерінің  мықтылығы бәрімізге  
үлгі  болды. Ұрпақ үшін зейнет 
жасында  отбасы, бала - шаға, 
- деп шектелмей қоғамдық ша-
раларда жүрген  әжелерімізге  
Алла қуат берсін.  Сондай - ақ,  
зейнеткер екі ұстаз әжелеріміз  
Шакура Мейрамбайқызы мен  
Оралхан  Кәппайқызы  өз  алды-
на  бір  төбеміз, мақтанышымыз.    
Мәдениеттілік  пен  қатар  руха-
ни  көмектері  біз үшін  үлкен ме-
дет. Салмақтылығы, биязылығы, 
еңбекқұмарлығы  жандары жайсаң 

Өнегелері  ұрпаққа  мұра - 
Ойтоған әжелері

екі құрбы  Жанат пен Орынбала 
орта буын әжелеріміз сахнаның  
әдебімен үйлесімділігін әр қимыл 
қозғалысымен тігісін жатқызып, 
қолөнер, ән  әйту шеберліктерімен 
өз алдына  болса, Салима әже 
биязылығымен  әжелік өнегесімен 
ерекше қамқорлығымен үлгі. Жас 
әжелер қатарына қосылғандардың 
бірі Ақсәуле Қаратайқызы  
бишілік өнерімен ерекшеленіп 
көпшіліктің көңілінен шығып  жүр.  
«Ауылыңда  қарт болса, жазып 
қойған хатпен тең»,-демекші  
ақ жаулықты әжелеріміздің  
қазіргі  таңда  қоржындарында 
әндер мен би, көріністерімен 
толықтыруда. Әжелеріміз  каран-
тин  уақытында да  үйде отырып 
та ел көңілін  көтеру  мақсатында  
ауылды жігерлердіріп, өздерінің  
әндерімен бөлісіп рухани 
көмектесіп, бір кісідей бет пер-
де тігіп қол ұштарында  берді. 
Ұрпаққа үлгі өнеге, рухани 
жаңғыру  мақсатында ұлттық  
салт - дәстүрімізді сақтай оты-
рып, ұлттық кодымызды негізге  
ала отырып, дінімізді  тілімізді  
ұлықтайтын әжелеріміздің  ауыл  
төрінен  алатын  орны  биіктей 
берсін. 

Әр отбасында ақ жаулықты  
ананың тілеуі мен дұғасы қабыл 
болсын. Өнегелерімен ұрпаққа 
үлгі бола білетін  ақ жаулықты  
аналарымыз  аман  болсын, - 
дегіміз келеді.

Э.БЕКОВА, 
«Nur Otan» бастауыш  

партия ұйымының мүшесі,                                               
Ойтоған  ауылдық клубының 

әдіскері.  

Әке! Осынау аяулы сөз әрбір 
жанның жүрегін тебірентпей 
қоймайды. Өмірге келген әрбір 
пенде бірінші анасына, одан соң 
әкесіне қарыздар. Өйткені, олар 
бізге өмір сыйлаушы ардақты 
жандар. Мен де өзгелер сынды өз 
ата-анамды мақтаныш тұтамын. 
Олар менің өмірдегі қамқоршым, 
қолдаушым, жанашырым! Балаға 
ата-анасындай жақын, тілекші 
жан жоқ. Осы ретте мен бақытты 
жанмын. Өйткені, ол жандардың 
отбасындағы, қоғамдағы орнын 
толықтай сезінемін.

Әке – ұрпақтың панасы, 
отбасының тірегі, жол көрсетер 
ақылшысы, әрі тәрбиешісі. Әке 
ұл - қызын еңбексүйгіштікке, 
намысшылдыққа, біреудің ала 
жібін аттамауға, өмір сүруге бау-
лып отырады. Оның балаға де-
ген мейірімін, шексіз махаббатын 
айтып жеткізу мүмкін емес. Ал, 
анашым, отбасының ұйытқысы, 

АТА-АНАМ  – АСҚАР, ШЫҢЫМ

Сол кездегі заманының кеңшілігі 
мен өмір ағыны болар,  жоғары 
білім  алудың  қажеттілігін  
сездірмеді. Алайда,  Жаңақоғам 

қарай нық қадам басты. Қанша 
қиындық көрсе де, ұстасқан 
қолдарын ажыратқан  емес. 
Ертеңге деген үміттерін  үкіледі. 
Сол қиын-қыстау заманда құстың 
балапанына аузымен тасып жем 
жегізгеніндей, бізді үшеумізді 
суыққа тоңдырмай, аязға 
қалдырмай, өмірдің өкпек желін 
сездірмей, ер жеткізді. Бұқар 
жыраудың «Әкесі бар баланың, 
жебесі тастан өтеді»,-дегеніндей 
бүгінде менен кейінгі інім Са-
мат екеуіміз ата ізімен ұстаздық 
жолды таңдасақ, кіші інім Аза-
мат аудандық ауылшаруашылық 
бөлімінің басшысы. Ұлдарын 
ұяға, қызын қияға қондырған 
әкеміз бен анамыз, немерелерін 
тәрбиелеп отырған мейірімді ата-
әже. Күні бүгінге дейін біздерге 
қолғабыс етіп, бір жағымызға 
шығысып,  жанымызға жалау бо-
луда. Тынымсыз, жұмысқа әбден 
шыңдалған, тынығу мен дема-
лысты жаны сүймейтін әкеміз, 
дала, аула шаруасына белуар-
дан араласып, балалары мен 
немерелерін де еңбекке баулып, 
үнемі бағыт-бағдар беріп отыруды 
әдетке айналдырған.    

Ұл бала анасына, қыз бала 
әкесіне жақын болады,-деген 
рас екен. Өзім қырық жасқа 
таяп қалсам да, әлі кішкентай 
кезімдегідей әкеме еркелеп, 
көрмей қалсам іздеп, бір-екі күнге 
қалаға кетсе сағынып тұрамын. 
Тамырын тереңге жайған қос 
бәйтерегіміз – аяулы анамыз, 
асқар таудай әкеміз біз үшін 
өте қымбат, орны ерекше жан-
дар. Бізге осындай ата-ана 
берген Аллаға алғыс айтамыз.  
Ақсақалдық мерейлі кезеңге 
көтеріліп, зейнеткерлік жасқа жет-
кен әкемізді 63 жастың асқарына 
шыққан күнімен құттықтаймыз. 
Жасына жас қосылып, анамыз 
екеуінің бала-шағасының орта-
сында, немерелерінің қуанышына 
кенеліп, жүз жасауын тілейміз.

Ыстық ықыласпен қызы  - 
Алима  ҚАСЫМОВА.

Қапал ауылы.

берекесі. «Баламның табаны-
на кірген тікен менің маңдайыма 
кірсін»,-деп перзенттеріне бар 
жақсыны тілеп, олар үшін отқа да, 
суға да түсуге даяр жан. 

Менің ардақты әкем мен асыл 
анам дүниеге екі ұл, бір қыз әкеліп, 
оқытып, жақсы тәлім беріп өсірді. 
Әкем Саят Қанайұлы Қасымов 
ұстаздар әулетінде тәрбиеленген. 
Әкесі Қанай Қасымұлы Чуленба-
ев ұстаз, кейіннен мектеп, учи-
лище  директоры  болған адам. 
Ал, анасы Хания Молдажанқызы 
Ахунжанова тарихшы, ұлағатты 
ұстаз, елге сыйлы жан еді.  Анасы 
дүниеге әкелгенмен әкеміз ата-
сы Қасымның бауырында болып, 
ата өсиетін бойына сіңіріп өскен. 
Әкесінен ерте айырылғандықтан 
болар, белі қайысып,  қара жұмыс 
жасап, балғын балалық шақпен 
ерте қоштасып, жастайынан үлкен 
өмірге аяқ басты. 

кеңшары, жөндеу және құрылыс 
басқармасында қарапайым 
жұмысшы бола  тұра  еліне,  туған  
жері  Ақсу ауылына адал қызмет 
етті. Өзі жоғары білім  алмаса да, 
үш  баласының оқу оқып, қызмет 
жасап, белгілі бір маман иесі бо-
луын арман етті. Әке арманының 
орындалуына бірден бір себепші 
болған анамыз Сәуле Әбікенқызы 
Бармақова. Әкем де, анам да зия-
лы әулеттен шыққан жандар. 

Ата-ананың міндеті – баланы 
тәрбиелеу және жақсылық үйрету. 
Олар  біздің бойымызға адалдық 
пен парасаттылықты сіңіріп, 
өмірімізді махаббат пен тектіліктің 
шуағымен нұрландырды. «Алла 
сынақты көтере білетін құлына 
береді»,-демекші әкем мен анам 
бастарына түскен қиындықтар, 
сан қилы ауыртпашылықтарға 
мойымай, бойындағы ертеңге де-
ген сенімдерін жоғалтпай, алдыға 

ПЕРЗЕНТ СЫРЫ
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Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе 
фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру 
жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы 
негізінде, 

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 15 
жұмыс күні ішінде, 2021 жылдың,  29 қарашадан 22 желтоқсанға дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2021 жылдың 22 
желтоқсан 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 23 желтоқсан  10 сағат 00 минутта   мына мекен 
жайда ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5,   аудан әкімінің орынбасары 
кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған 
жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық 
капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары 
мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта 
көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын 
құжат туралы мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер 

пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер 
қожалығын не ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген 
сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техника-
сы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс 
орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту 
іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республика-
сы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс 
алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехно-
логияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, 
тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайда-
лану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, 
конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конверт-
те ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және 
заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           
Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі
Капал 

ауылдық 
округі

Алаңы 
га.

90,0

100,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105,0

278,0

150,0

150,0

100,0

95,78

100,0

90,0

95,0

100,0

100,0

89,5

92,5

93,0

64,0

61,0

Алқап 
құрамы

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Маусымдық 
жайылым

Жайылым

Маусымдық 
жайылым

Топырақтың 
сапалық сипатта-

масы
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
 Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

  Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Таулы-дала аз      
дамыған қиыршық 

тасты
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты 

Шалғынды-каштанды 
қара-талшынды 

дамымаған
Таулы-дала аз      

дамыған қиыршық 
тасты

Балл 
бонитеті

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

15,0

17,8

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін уақытша өтеулі 
жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс 

жариялау туралы хабарлама

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и Приказа 
№518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства», в районной газете «Ақсу Өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет 
о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней 
после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 29 ноября по 22 декабря 2021 года, по адресу: (Алматинская об-
ласть, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского 
района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 22 декабря 2021 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   23 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут 
(Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) 
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место 
нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о 
руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном 
капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заяви-
теля, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостове-
ряющем личность заявителя;

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйствен-
ного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания ука-
занного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного воз-
мездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполно-
моченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на 
основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье 

сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению меро-
приятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей 
по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией 
региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, 
за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой 
частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, 
за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление земельных 
отношений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

Извещение о проведении конкурса по предоставлению 
права временного возмездного землепользования 

(аренды) для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственноно производства

Местоположе-
ние

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ

Пло-
щадь 

га.

90,0

100,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105,0

278,0

150,0

150,0

100,0

95,78

100,0

90,0

95,0

100,0

100,0

89,5

92,5

93,0

64,0
 

61,0

Состав 
угодий

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Сезонное 
пастбище

Пастбище

Сезонное 
пастбище

Качественная харак-
теристика почв

Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  
Темно-каштановые 

малоразвитые с 
лугово-каштановыми

Горно-степные 
малоразвитые 

щебнистые  

Балл 
бонитет

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

15,0

17,8

Водообеспе-
ченность

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона
Специализирован-

ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

Специализирован-
ный 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Срок 
арен-

ды

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

10 лет

5 лет

Жалға 
беру 

мерзімі

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

5 жыл

10 жыл

5 жыл



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ29  қазан 2021 жыл

________________                                        №35                                        22 қазан  2021 жыл

Ақсу ауданы, Суықсай ауылдық округі әкімі сайлауының, сайлау округін құру  туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

заңының 14 - бабының 6) тармақшасына, 21 - бабының 4 - тармағына, 22 - бабына сәйкес Ақсу 
аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданының Суықсай ауылдық округі әкімін сайлау үшін сайлау округі құрылсын:
1) Суықсай  ауылдық округі әкімін – Суықсай ауылдық округінің шекарасы аумағында Суықсай 

сайлау округі;
2. Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық «Ақсу  

өңірі» газетінде сайлау округінің тізімі және шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының 
орналасқан жері көрсетіле отырып, жариялансын.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                    Б.БАЙБОЛОВ 
Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                        Б.НУРЗОЛДИНОВА 

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

________________                                        №36                                       22 қазан  2021 жыл

Ақсу ауданы, Суықсай ауылдық округі әкімінің сайлауын тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

заңының 113-1 бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ақсу  ауданында:
- Суықсай ауылдық округі әкімін сайлау 2021 жылдың 21 қарашасына тағайындалсын.
2. 2021 жылғы 21 қарашаға тағайындалған Ақсу  ауданының Суықсай ауылдық округі әкімінің 

сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс - шаралардың Күнтізбелік жоспары осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық 
«Ақсу  өңірі» газетінде жариялансын.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                    Б.БАЙБОЛОВ 
Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                        Б.НУРЗОЛДИНОВА 

Ақсу  аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2021 жылғы 22 қазандағы №36 қаулысына қосымша

2021 ЖЫЛҒЫ 21 ҚАРАШАҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  АҚСУ  
АУДАНЫНЫҢ СУЫҚСАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН 

ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ  ІС - ШАРАЛАРДЫҢ  КҮНТҮЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1. Ауылдық округ әкімдерінің (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауын тағайындау

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы, 
2021 жылғы 22 қазан

 (113-1-б.2,3-т)
2. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аудандық сайлау комиссиясының 

орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2021 жылғы 1 
қарашадан кешіктірмей 

 (22-б.)
3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

риялау                                         
Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2021 жылғы 1 
қарашадан кешіктірмей

 (13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей,  2021 жылғы 6 
қарашадан кешіктірмей 

(17-б. 2-т.)
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

риялау           
Аудан әкімінің аппараты 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімнен кешіктірмей, 2021 жылғы 
6 қарашадан кешіктірмей

(23-б. 5-т.)
6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен 
азаматтар. 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған 
күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда 
жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2021 жылғы 23 қазанда басталады және 2021 жылғы 5 қарашада сағ 18-00де 
аяқталады

 (113-3-б.1-т.)
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында, «Қазақстан 

Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында 
(бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабын-
да және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы,
қажетті құжаттарды алған сәттен бастап

 (4-б, 113-5 -б.11 т.2) т)
8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және  
сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған 
күннен бастап

(14-б.8-1) тт 31-б)
9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және 
Конституциялық заңында, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-ба
бында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға 
сәйкестігін тексергеннен кейін үш күн ішінде 

(113-4-б)
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті 

хаттаманы ресімдеу
Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Ақсу аудандық сайлау ко
миссиясы. 
Қол қою парақтары Ақсу аудандық сайлау комиссиясына тапсырылғаннан кейін 
үш күн мерзімде

(113-4-б. 7-т)
11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке кандидаттардың республикалық бюд-

жет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең 
төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.

Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар.
Кандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың 

бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2021 жылдың 1 
қазандағы жағдайы бойынша)

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
кандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 3-т)
13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттемелер 

туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

 (113-5-б. 4-т)

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

________________                                          №35                                    22 октября  2021 год

Об образовании избирательного округа по выборам акима Суыксайского сельского 
округа Аксуского района 

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14,  пунктом 4 статьи 21, статьей 22 Конституционного 
закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная избира-
тельная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные округа по выборам акима Суыксайского сельского округа Аксус-
кого района:

1) акима Суыксайского  сельского округа – Суыксайский избирательный округ в границах Су-
ыксайского сельского округа.

2. Опубликовать список избирательного округа с указанием их границ и места нахождения 
территориальной избирательной комиссии на интернет-странице Аксуской районной избира-
тельной комиссии и в районной газете   «Ақсу өңірі».

Председатель  комиссии                           БАЙБОЛОВ Б.Т.
Секретарь  комиссии                                                       НУРЗОЛДИНОВА Б.К.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

________________                                          №36                                   22 октября  2021 год

О назначении выбора  акима Суыксайского сельского округа Аксуского района 
В соответствии  со статьей 113-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах 

в Республике Казахстан» Аксуская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 21 ноября 2021 года в Аксуском районе выборы:
- акима Суыксайского сельского округа; 
2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выбора 

акима Суыксайского сельского округа Аксуского района, назначенных на 21 ноября 2021 года, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Аксуской районной избира-
тельной комиссии и в районной газете «Ақсу өңірі».

Председатель  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии               БАЙБОЛОВ.Б.Т.
Секретарь  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии                                  НУРЗОЛДИНОВА Б.К.

Утвержден постановлением Аксуской  районной территориальной  
избирательной комиссии от 22 октября 2021 года №36

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ АКИМА СУЫКСАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
1. Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (далее – акимов)

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия – 
22 октября 2021 года

(п. 2, 3 ст. 113-1)
2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указа-

нием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий 
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – 
не позднее 1 ноября 2021 года

(ст. 22)
3. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных 
избирательных комиссий

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - 
не позднее 1 ноября 2021 года

 (п. 4 ст. 13)
4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - не позднее 6 ноября 2021 
года

 (п. 2 ст. 17)
5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах 
избирательных участков

Аппарат акима района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов
- не позднее 6 ноября 2021 года

 (п. 5 ст. 23)
6. Выдвижение кандидатов в акимы

Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке 
самовыдвижения
Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать 
часов по местному времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов, если иное не 
установлено при назначении выборов
Начинается 23 октября 2021 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 5 ноября 
2021 года

(п. 1 ст. 113-3)
7. Установление соответствия кандидата в акимы  требованиям, предъявляемым к ним Конституционным за-

коном Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики 

Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законода-
тельством в сфере государственной службы

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
(ст. 4, пп. 2) п. 11 ст. 113-5)

8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений.
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными  
Конституционным законом о выборах 

(пп. 8-1) ст. 14, ст. 31)

9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей 
в поддержку

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотрен
ным Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государ
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфе
ре государственной службы 

(ст. 113-4)
10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответ-

ствующего протокола
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия с привлечением работников 
паспортных служб 
В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке само
выдвижения в соответствующие избирательные комиссии. 

(п. 7 ст. 113-4)
11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной мини-

мальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на          1 
января 2021 года

Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)
До регистрации кандидата

 (п. 2 ст. 113-5)
12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации 
об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения 
(на 1 октября 2021 года)

Кандидат и его (ее) супруга (супруг)
До регистрации кандидата

(п. 3 ст. 113-5)
13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) 

супругой (супругом)
Органы государственных доходов 
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата 

(п. 4 ст. 113-5)

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
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Ақсу  аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2021 жылғы 22 қазандағы №36 Қаулысына қосымша

2021 ЖЫЛҒЫ 21 ҚАРАШАҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ,  АҚСУ  
АУДАНЫНЫҢ СУЫҚСАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН 

ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ  ІС - ШАРАЛАРДЫҢ  КҮНТҮЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне он күн 
қалғанда жергілікті уақытпен  сағ 18-00-де аяқталады 
2021 жылы 23 қазанда басталады және 2021 жылы 10 қарашада жергілікті 
уақытпен сағат 18-00-де аяқталады

(113-5-б)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

риялау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей

 (113-5-б. 9-т.)
16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды 

жарақтандыру
Ақсу ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссисясы
Үгіт басталғанға дейін

 (28-б. 6-т.)
17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын 
күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 
2021 жылдың 10 қараша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2021 жылдың 20 
қараша  00 сағатта аяқталады

(27-б. 2-т.)
18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-

жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кез-
десу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Ақсу ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

 (28-б. 4-т.)
19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комис-

сияларына акт бойынша ұсыну                                                    
Аудан әкімі.
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын,               
2021 жылғы 1 қараша 

 (24-б. 5-т)
20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2021 жылғы 6 қараша

 (26-б. 1-т.)
21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей,  2021 жылғы 11 
қарашадан кешіктірмей

(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлауға үш күннен ерте емес және кемінде бір күн қалғанда, 2021 жылғы 18 
қарашадан ерте емес және 20 қарашадан кешіктірмей

 (37-б. 3-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Егер дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, 2021 жылғы 21 
қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу                                               

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  2021 жылғы 
21 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 

 (38-б. 1-т.)
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру 

нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт 
бойынша сағат 20:00-де басталады                                                 (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында 
жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

 (43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау ко-

миссиясына ұсыну                                                
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

 (113-8-б. 1-т.)
28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2021 жылғы 24 қарашадан кешіктірмей

 (113-10-б.)
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей. 2021 жылғы 
25 қарашадан кешіктірмей

 (44-б.)
30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы 
Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді 
өздерінен алып тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін. 2021 жылғы 27 
қарашадан кешіктірмей

(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Утвержден постановлением Аксуской  районной территориальной  
избирательной комиссии от 22 октября 2021 года №36

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ АКИМА СУЫКСАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 
18.00 часов по местному времени за десять дней до дня  выборов
Начинается 23 октября 2021 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 
10 ноября 2021 года

(ст. 113-5)
15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации 
кандидатов в акимы

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов

 (п. 9 ст. 113-5)
16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение 

Местные исполнительные органы и Аксуская районная территориальная избирательная 
комиссия До начала агитации 

 (п. 6 ст. 28)
17. Проведение предвыборной агитации

Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль 
часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов
Начинается после 18.00 часов по местному времени 10 ноября 2021 года и заканчивает
ся в ноль часов по местному времени 20 ноября 2021 года

(п. 2 ст. 27)
18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опу-

бликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с из-
бирателями  в выделенных помещениях

Местные исполнительные органы и Аксуская районная территориальная избирательная 
комиссия В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)
19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по 

каждому избирательному участку
Аким района
За двадцать дней до начала голосования
до 1 ноября 2021 года

 (п. 5 ст. 24)
20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам

Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования с 6 ноября 2021 года

 (п. 1 ст. 26)
21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования

Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 
до 11 ноября 2021 года

 (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)
22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 18 ноября и не позднее 20 ноябяря 2021 года

 (п. 3 ст. 37)
23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 

Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
21 ноября 2021 года в 06.00 часов по местному времени 

(п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени

(п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на изби-
рательном участке

Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени 

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)
26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в 

специально установленном месте для всеобщего ознакомления
Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)
27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствую-

щие районные (городские) избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно

(п. 1 ст. 113-8)
28. Установление итогов выборов акима

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов 
Не позднее 24 ноября 2021 года

(п.1 ст. 113-10)
29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах 
выборов акимов

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее четырех дней со дня проведения выборов 
Не позднее 25ноября 2021 года

(ст. 44)
30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений 

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о 
сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и 
Конституционным законом о выборах со статусом акима. 
Не позднее 27 ноября 2021 года

(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Рес-
публики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

“Өрт сөндіргеннен гөрі оның алдын алғаны дұрыс”,- 
дейді халық мақалы. Шындығында егер өрт қауіпсіздігі 
тәртібін қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде ғана 
өрт қауіпсіздігін болдырмауға болады. Тұрғын үйлерді 
өрттен сақтандырудың маңызы өте зор. Олай деріміз, 
Жансүгіров ауылында көп қабатты тұрғын үйлерде бар. 
Сондықтан бір пәтерден шыққан өрттің зияны көрші 
пәтерге де тию қауіпі өте үлкен. Өкінішке орай, көпшілік 
жағдайда өрт - тұрғындардың өрттен сақтандыру 
ережелерін сақтамауынан болады.

Тұрғын үйлерде немесе пәтерлерде қолдан жасалған 
пеш болса, оны мезгілінде жөндеп тұрулары, жаңадан 
пеш салушылар оның салу жұмыстарын сенімсіз 
адамдарға тапсырмаулары керек. От тұтату үшін тез 
тұтанатын жанар - жағар  майларды пайдаланудың да 
бірде болмаса, бірде үлкен қайғыға ұшыратуы мүмкін 
екенін есте ұстау керек. Отынды, басқа да жанғыш 
заттарды пештің алдына тастауға және пештерді 
тағайындалмаған отынның түрлерімен жағуға бол-

майды. Пештерден шығарылған күл, шлактар сумен 
сөндіріліп, арнайы бөлінген қауіпсіз жерге төгілуі керек.

Үлкен адамдар да кей кезде оттан сақтандыру 
ережелерін сақтамауынан, немесе балаларға жанып 
жатқан пешті қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады.

Жоғарыда айтылған жағдайлардың басым көпшілігі 
тұрғындардың отты пайдаланудағы абайсыздық салда-
рынан болып жатады.

Сондықтан да әркім өз ісіне ұқыптылықпен қарап, 
ертеңгі күнін жағымсыз жағдайды ойлап, болжап, 
уақытылы алдын алып, болдырмай отырса, барлығы да 
дұрыс болар еді.

Ол үшін өздеріңіз оттан сақ болып, балаларға сіріңке 
ойыншық емес екендігін және де ойыннан өрт шыққан 
жағдайда олардың салдарының қаншалықты ауыр 
болатындығын жеткізу қажет.

Б.ӘДІЛЖАНОВ, 
  аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау аға лейтенанты.                                 

Тұрмыстағы өрт қауіпсіздік 
ережесін сақтау

101 ХАБАРЛАЙДЫ



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ29  қазан 2021 жыл

АҚСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ 
АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘКІМДЕРДІҢ САЙЛАУЫ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН 

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ТІЗІМІН ЖАРИЯЛАЙДЫ (22 БАП)
№

1

Ауылдық округтің 
атауы

Суықсай ауылдық 
округі

Ауылдық округтің 
шекаралары

Суықсай ауылы

Аумақтық сайлау комиссиясының 
орналасқан жері

Суықсай ауылы, Омаров көшесі, 18, Суықсай 
ауылдық округі әкімшілігінің ғимараты

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ СУЫҚСАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ БОЙЫНША САЙЛАУ 
УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ     ( БАП.17, 2 Т.)

№24 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, Баласаз, 

Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда. 
Шекарасы: Ақтөбе  ауылы. 
№25 сайлау учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, Бала-

саз, Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда.
Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі, №22 "А", Мәншүк Маметова атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Ащыбұлақ ауылы.
№27 сайлау учаскесі.
Орталығы: Суықсай ауылы, С.Омаров көшесі №10 "А", Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, 

Баласаз, Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда.
Шекарасы: Суықсай ауылы.
№28 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі. 
Шекарасы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі.

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
Қ Ұ Р А М Ы

Комиссияның орналасқан жері: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, 5, аудан әкімдігінің ғимараты, телефон: 2-91-02.

КОМИССИЯ ҚҰРАМЫ:

Комиссия төрағасы                                      -    Байболов Берік Тұрлыұлы

Комиссия төрағасының орынбасары         -    Абдикерова Гуля Жалимханқызы                                                            

Комиссия хатшысы                                      -    Нурзолдинова Баян Қыдырқожақызы

Комиссия мүшелері                                     -    Сабитов Амир Равильевич
                                                                      -    Есенов Досқали Молдағалиұлы
                                                                      -    Исанова Орал Сердалықызы
                                                                      -    Мұсанов Мұрат Бегалыұлы

СУЫҚСАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ БОЙЫНША 
УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ

№24 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі, 3,  Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, 

Баласаз, Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда, тел.: 8 (72859) 20210.  
Комиссия төрағасы - Молдағалиева Ақбота Бейсенбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ізбасарова Гүлмира Абилмановқызы
Комиссия хатшысы – Қанапянова Ғалия Төлубекқызы 
Комиссия мүшелері: Жақсылықов Дәулет Шаймұқашұлы, Мұсабеков Қыдырбек Ибрагимұлы 

№25 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, 

Баласаз, Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда тел.: 8 (72832) 50261. 
Комиссия төрағасы - Нүсіпов Қапалбек Кенесбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Нағайбекова Жанар Бекбайқызы 
Комиссия хатшысы – Бестібаева Дана Асхатқызы 
Комиссия мүшелері: Әукенова Бақытгүл Партизанқызы, Нұрғалиева Нүргүл Нұрлыбекқызы 

№26 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы,  Мектеп көшесі, 11,  Мәншүк Мәметова атындағы орта мектебінің 

ғимараты, мектепке дейінгі шағын орталығымен, тел.: 8 (72832) 52364. 
Комиссия төрағасы – Қыстаубаева Гүлмира Бигелдіқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Байқамитов Бауыржан Сәлімұлы
Комиссия хатшысы – Тлеукенова Ляйля Ертайқызы 
Комиссия мүшелері: Байторова Гүлназ Айткабылқызы, Байсалова Сәния Кәріпжанқызы  

№27 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Суықсай ауылы, Қызайбек көшесі, 5, Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің 

ғимараты, Баласаз, Ақтөбе бастауыш мектептерін қосқанда тел.: 8 (72832) 52038. 
Комиссия төрағасы – Айтқожанова Нүргүл Қадырбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ерғалиев Хамит Қамалбекұлы
Комиссия хатшысы – Шәкәрім Нұржан Дәулеткелдіұлы
Комиссия мүшелері: Каусова Ғалия Қалиханқызы,  Тұрғанбаева Әсия Есенаманқызы 

№28 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан-шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі, тел.: 8 (72832) 950040.  
Комиссия төрағасы – Рахимов Арман Қасенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бәкір Әлішер Оспанұлы
Комиссия хатшысы – Мұсабеков Мақсат Секенұлы
Комиссия мүшелері: Мамуков Талғат Хафезұлы,  Башчигулова Гулжанат Сабыржанқызы

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СПИСОК СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ АКСУСКОГО 

РАЙОНА, ГДЕ НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ АКИМОВ (СТАТЬЯ 22)
№

1

Наименование 
сельского округа 

Суыксайский 
сельский округ

Границы сельского 
округа

С.Суыксай

Место нахождения территориальной 
избирательной комиссии

С.Суыксай, ул.Омарова, 18, здание  аппарат 
акима Суыксайского сельского округа

АКИМ АКСУСКОГО РАЙОНА ПУБЛИКУЕТ ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  СУЫКСАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА (П.2, СТ.17)

Суыксайский сельский округ Избирательный участок №24.
Центр: село Актобе, улица Актобе, №3, средняя школа имени Юрий Гагарина, включая на-

чальные школы Баласаз, Актобе. 
В границах: село Актобе.
Избирательный участок №25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, №5, средняя школа имени Юрий Гагарина, включая на-

чальные школы Баласаз, Актобе.
В границах: село Баласаз.
Избирательный участок №26.
Центр: село Ащибулак, улица Достык, №22 "А", средняя школа имени Маншук Маметовой с 

дошкольным мини-центром.
В границах: село Ащибулак.
Избирательный участок №27.
Центр: село Суыксай, улица С.Омарова №10 "А", средняя школа имени Юрий Гагарина, вклю-

чая начальные школы Баласаз, Актобе. 
В границах: село Суыксай.
Избирательный участок №28.
Центр: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
В границах: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.

СОСТАВ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Местоположение комиссии: Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, 
ул.Желтоксан, 5, здание аппарата акима, телефон: 2-91-02.

Состав комиссии:

Пердседатель комиссии                                    -     Байболов Берик Тұрлыевич

Заместитель председателя комиссии              -     Абдикерова Гуля Жалимханқызы                                                            

Секретарь комиссии                                          -     Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна

Члены комиссии                                                 -    Сабитов Амир Равильевич
                                                                             -    Есенов Доскали Молдагалиевич
                                                                             -    Исанова Орал 
                                                                             -    Мусанов Мурат Бегалыевич                                                                          

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО СУЫКСАЙСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ОКРУГУ

Участковая избирательная комиссия №24
Центр: село Актобе, улица Актобе, 3, здание средней школы имени Ю.Гагарина включая на-

чальные школы  Баласаз, Актобе тел.: 8 (72859) 20210.  
Председатель комиссии – Молдагалиева Акбота Бейсенбаевна
Заместитель председателя комиссии – Избасарова Гулмира Абилмановна,
Секретарь комиссии – Канапьянова Галия Толеубековна
Члены комиссии: Жаксылыков Даулет Шаймукашевич, Мусабеков Кыдырбек Ибрагимович 

Участковая избирательная комиссия №25
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, здание средней школы имени Ю.Гагарина включая на-

чальные школы Баласаз, Актобе тел.: 8 (72832) 50261. 
Председатель комиссии – Нусипов Капалбек Кенесбекович
Заместитель председателя комиссии – Нагайбекова Жанара Бекбаевна
Секретарь комиссии – Бестибаева Дана Асхатовна
Члены комиссии: Аукенова Бахытгуль Партизановна, Нургалиева Нургуль Нурлыбековна 

Участковая избирательная комиссия №26
Центр: село Ащыбулак, улица Мектеп, 11, здание средней  школы имени М.Маметова  с дош-

кольным миницентром, тел.: 8 (72832) 52364. 
Председатель комиссии – Кыстаубаева Гулмира Бигельдиевна
Заместитель председателя комиссии– Байкамитов Бауыржан Салимович
Секретарь комиссии – Тлеукенова Ляйля Ертаевна
Члены комиссии: Байторова Гулназ Айткабыловна, Байсалова Сания Карипжановна 

Участковая избирательная комиссия №27
Центр: село Суыксай, улица Кызайбек, 5, здание средней школы имени Ю.Гагарина,  включая 

начальные школы Баласаз, Актобе, тел.: 8 (72832) 52038. 
Председатель комиссии – Айткожанова Нургуль Кадырбековна
Заместитель председателя комиссии– Ергалиев Хамит Камалбекович
Секретарь комиссии – Шакарим Нуржан Даулеткелдиевич
Члены комиссии: Каусова Галия Калихановна, Турганбаева Асия Есенамановна 

Участковая избирательная комиссия №28
Центр: село Арасан-шекара застава, воинская часть №2484, тел.: 8 (72832) 950040.  
Председатель комиссии – Рахимов Арман Касенович
Заместитель председателя комиссии – Бакир Алишер Оспанович
Секретарь комиссии – Мусабеков Максат Секенович
Члены комиссии: Мамуков Талгат Хафезович, Башчигулова Гулжанат Сабыржановна.

 Температураның төмендеуі мен қардың түсіне бай-
ланысты қыста аң және балық аулау кезеңі бастала-
ды. Балық аулаушылар мен аңшылар күнделікті проб-
лемалардан демалу үшін кез - келген уақытта аң және 
балық аулауға шығуы мүмкін. Сондай демалыс кезінде 
қарапайым қауіпсіздік ережелері туралы ұмытып кетіп, 
салдары өкінішті жағдайларға апарып жатады. 

Халықпен ақпараттық - профилактикалық жұмыстар 
жүргізу мақсатында аудандық ТЖБ қызметкерлері 
ағымдағы жылдың қазан айының 25-і күні Ақсу ауда-
ны аумағындағы орналасқан жағажайларда (пла-
каттар, буклеттер және парақшалар) таратулар 
ұйымдастырылып, қысқы уақытта аң аулау және 
балық аулау және кезінде қауіпсіздік ережесін 
сақтау бойынша, жергілікті атқарушы органдар-
мен бірлесе іс-шаралары өткізілді, сондай-ақ, 
демалыс күндері балық аулау орындарында 
балықшыларға балық аулау кезіндегі 
қауіпсіздік ережелерін сақтау ша-
ралары жүргізіледі. 

Аң және балық аулау 
кезіндегі қауіпсіздік 

ережелері

Басты ережелердің бірі - алкогольді 
ішімдіктерді асыра пайдаланбау. 

Көпшілік үшін балық пен аң аулау - тағы да 
бір мәрте спирттік ішімдікті ішу және де оны 

жылыту құралы деп есептейді. Керісінше алко-
голь уақытша ғана әсер етіп, зейінді төмендетеді. 

Сонымен қатар Сіздің қатты үсік алу қауіпіңіз бар. 
Қыста аң мен балық аулау - қызықты болғанымен, 

қауіпі де жоқ емес. 
Сондықтан көрсетілген қарапайым ережелерді 

сақтауға тырысыңыз, нәтижесінде өміріңізді сақтап, 
жайсыз оқиғаларға ұрынбайсыз. Осындай жағдайларға 
тап болған жағдайда «101,112» телефон нөміріне 
хабарласыңыздар!

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық ТЖБ аға инженері, а/қ

аға лейтенанты.  

ДАБЫЛ ҚАҒАМЫЗ!
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Дос деген тылсым дүние, екі 
жан арасындағы адалдық пен 
сенімінің көрінісі. Қазақ халқымыз 
оны көбіне, "бауырым" деп 
есептейді. 

Көп таныстың ортасында күліп 
ойнағанға, думандатқанға не 
жетсін. Дегенменде басыңа іс 
түскенде қасыңнан демеу болма-
са, өмірден ұтқан жетістігіңе пәк 
ниетпен қуана алмаса немесе 
жаныңа қаяу салған қасіретіңді 
(шеріңді) емін еркін тарқата 
алмасаң. Алайда, бұл жалғанда 
керемет достықтың көріністері аз 
емес. Оның нышаны: ертегідегі 
Асан мен Үсен, Керқұла мен Кен-
дебай, қазақ әдебиетінің көрнекті 
оқиғасындағы Құлагер мен Ақан, 
Бөкей ордасының айбынды бас-
шылары Исатай мен Махамбет, 
алғашқы қазақ сұлтандары Керей 
мен Жәнібек туыстық қатынаспен 
қатар өзара достық қарым - 
қатынас орната білген. Сонымен 
қатар адам баласы тек адаммен 
дос болсын деген заңдылық жоқ, 
менің ойымша. Соның есебінен 
тарихта ғана емес, жалпы өмірде 
адам мен жануардың, болмаса 
туған жер арасындағы керемет 
байланысты орнатуға болады.

Тіпті біздің зиялыларымыздың  
жазып қалдырған өсиеттері 
мен мұраларында достық 
тақырыптары ерекше қозғалыс 
алады. Менің есептеуімше 
қазіргі Қазақстанның да өзге ұлт 
өкілдерімен өзара татулығы, 
қолдауы мен демеуі достықтың 

көрінісі, бұл мені қуантады. Және 
де жалғыз көк байрақтың астын-
да 140-тан астам өзге халықтар 
тату - тәтті де, бейбіт өмір сүріп 
жатыр. Осының өзі біздің қай за-
манда болмасын басқа жандарға 
достық ниетімізбен көңілімізді 
дұрыс қалыптастыра білгеніміздің 
айқын дәлелі. Бізден пана тілеген 
әр адамға құшағымызды жайып, 
достық ниетпен қабылдауымыздың 
өзі тектілігіміздің үлкен шыңы. 

Тағдырыңның күңіренген 
күндерінде шалыс қадам басқан 
уақытыңда, қанатың қайырылып, 
жігерің таусылғанда, үмітің 
үзілгенде сені демеп аяғыңа нық 
тұрғызатын адамның бірден бірі - 
досың. Дей тұрғанмен өмірімізде 
әлі талай адамдар жолығады, 
кейбіреулер тұрақтаса, енді бірі 
өз жолдарымен кете береді. Неге 
дейсіз бе? Өйткені, бұл - тағдыр 
деп аталатын қызығы мен қайғысы 
қатар жүретін оқиға желісі іспетті. 

"Сен маған досыңды көрсет, мен 
саған кім екеніңді айтып беремін",- 
дейді ғой қазақта. Менің сараптау-
ымша мұның мәні, біз айналамыз-
ды қандай адамдармен қоршасақ, 
өмірімізде сол адамдардікіндей 
бола бастайды, яғни, біздің 
бойымызға қалыптасатын әдет, 
дағдыларды сол жандардан 
сіңіре бастаймыз. Сенің мінез - 
құлқыңды, қызығушылығыңды, 
өмірлік көзқарасыңды өзгертетін, 
таңдауыңа әсер ететін 50% сен 
болсаң, 50% ол сенің күнделікті 
уақытыңды бірге өткізетін, сыр-

ласатын, әңгіме алмасатын 
қасыңдағы  жолдастарың. Сол 
себепті де бізді қоршаған орта-
мызды да дұрыс таңдай білу өте 
маңызды.

Мен өмірден өз орнымды тап-
тым деп айта алмаймын, алай-
да шынайы дос таптым деп 
мақтанышпен айта аламын. 
Соған сәйкес өмірімнен ойып 
орын алған елеулі оқиғамды ба-
яндайын, бұл туралы көп айта 
бермеймін негізі, бірақ бүгін 
Сіздермен бөлісетін уақыт келді.

Мен 2016 жылы Есеболатов 
мектебінен Қ.Сәтбаев мектебіне 
ауысқан болатынмын. Ең алғаш 
жаңа сыныбымды көргенде, бір 
қоңырқай тартқан, көздері де қою 
қоңыр, жүзі жылы күлім тартқан 
бір кішкентай қыз көзіме оттай 
басылды. Есімі Гүлдерай еді. 
Мінезі атына сай болып шықты, 
мені бірден жақын тартып жылы 
қабылдады. Күндер өткен сай-
ын бір - бірімізге деген сеніміміз 
артып, көмек қолын созып жүріп, 
өте жақын жандар болып кеттік.
Міне, арада алты жыл өтіпті, бір 
- бірімізге деген жылу ешқашан 
сөнбейді деген ниеттемін. Шы-
нымды айтайын, жанымды 
түсінетін адамның барына, мені 
тек алдыға тартатын өзіңнің 
барыңа ризамын. Алдағы уақытта 
мақсаттарымызға бірге жетеміз. 

Нағыз достың сирек кездесетіні 
өкінішті әрине. Бірақ, соған 
қарамастан, қамшының сабын-
дай қысқа өмірде сенімді дос таба 
білудің өзі үлкен жетістік! 

Аяжан ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп – гимназиясының 

11-сынып оқушысы. 

Ата - аналардың назарына тұмау ауруы күзгі қолайсыз ауа 
- райы мен қысқы салқынның ажырамас бөлігі іспетті. Осы 
кезеңде адамдарда тұмаурату мен жөтел, жалпы әлсіздік 
пен қызудың көтерілуі байқалады. Тұмау және басқа ЖРВИ 
(жіті респираторлық вирустық инфекция) несімен қауіпті? 
Тұмау және басқа да ЖРВИ жоғарғы тыныс жолдары, 
жүйке жүйесі, құлақ және жоғарғы тыныс органдарының 
зақымдануымен қауіпті. Асқынулар 3 жасқа дейінгі бала-
лар арасында жиі кездеседі, себебі, олардың иммунитеті 
әлі де жетілмеген және жүйке жүйесі толық қалыптаспаған. 
Тұмау және басқа ЖРВИ сырқаттану балалар арасында 
ересек адамдарға қарағанда жыл сайын 4 - 5 есе жоғары 
болады. Соның ішінде 5 жасқа дейінгі балалар арасында 
тұмау және ЖРВИ ауыр ағымда өтіп, асқынулар туындауы 
мүмкін. Респираторлы ауруларға шалдығу мүмкіндігі мек-
тепке дейінгі балалар мекемесіне және мектепке баратын 
балалар арасында жоғары, себебі, үлкен ұжымдарда ин-
фекция тез таралады.

Тұмау – жоғары тыныс алу жолдары зақымдалу және 
уыттану белгілерімен сипатталатын жұқпалы инфекциялық 
ауру. Ауру адамнан сау адамға жөтелген, түшкірген кезде 

тосқауыл болады. Респираторлық вирустарға қарсы тұруға 
жеке бас тазалығын сақтау және белсенді салауатты өмір 
салты көмектеседі, соның ішінде:

• Жоғарғы тыныс жолдарының кілегей қабаты және тері 
жамылғысының тазалығы (тамақты шаю, мұрын қуысын 
шаю, қолды жиі сабындап жуу және тұрақты шомылу ша-
ралары);

• Үйдің тазалығын сақтау – қоршаған орта әсерінен тұмау 
вирусы тез жойылады (тұрақты түрде бөлмелерді желдету 
және ылғалды тазарту, бөлме температурасын 20 - 24 С 
және ылғалдылықты 30 - 35% аралығында ұстау);

• Көкөніс пен жеміс - жидектен тұратын толыққанды 
байытылған тамақ көздерін пайдалану;

• Дене шынықтырумен, спортпен айналысу және 
организмді шынықтыру. Егер бала сыр аурудың асқынуынан 
сақтайсыз. Мұрын қуысына “Оксолин” майын жағыңыз — 
ол вирустың таралуына тосқауыл болады. Оны науқас та, 
сырқаттанбаған адам да пайдалануға болады.

Баланы үй жағдайында өзіңіз емдемеңіз – бұл оның 
денсаулығы мен өміріне қауіпті. Дәрігер шақыртыңыз – 
себебі, тек білікті маман ғана дұрыс диагноз қойып, ем - 
шара тағайындай алады.

Ж.ДУБЕК,
 аудандық орталық ауруханасының 

СӨС дәрігері.  

Тұмау және ЖРВИ алдын алу 

Тіл - ұлт ғұмыры

бабаларымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қанын 
төгіп жүріп, қорғап қалған қасиетті жеріміз болса, екінші, сол ата - 
бабаларымыздың арқасында бар бояуымен, сырлы сазымен осы 
күнге аман-есен жеткен қазақ тілі. Бұның өзі қазақ тілінің мәртебелі де 
қасиетті тіл екендігіне дәлел бола алады.

Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан қашпау да, жалықпау да керек.
Оның бойында ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр.
Сондықтан әр халық өз тілінде мақтанып қана қоймай, оны дамытып, 
жұмыс жасауы керек. Ғұлама ғалым А.Байтұрсынұлы: «Сөзі жоғалған 
ұлттың, өзі де жоғалады»,-деп тілдің ұлт үшін қандай маңызды екенін 
бір-ақ ауыз сөзге сыйдырған.

Осы басты құндылығымызды шұбарламай, таза күйінде келе-
шек ұрпаққа жеткізу мақсатында жыл сайын ұйымдастырылатын 
«Тіл тазалығын сақтайық!» акциясы биылғы жылы да Б.Сырттанов 
ауылдық округінде өз жалғасын тапты. Шара барысында акция 
жұмысын атқару үшін округ әкімі жанынан құрылған «Тіл сақшысы» 
тобы құрылған болатын. Осы сараптау тобының төрағасы болып 
округ әкімі Б.Ермұханбетов, топ хатшысы, округ әкімінің бас маман іс-
жүргізушісі Д.Каримолданов, топ мүшелері, ауылдық клуб меңгерушісі 
Т.Шұлғаубаев, Ғ.Мұратбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі А.Досмұхамбетова және кітапханашы 
Н.Аубакирова болып бекітілді. Осы топ мүшелері тоқсан сайын рейд-
ке шығып, округтегі барлық мемлекеттік мекемелерді, дүкендерді 
аралап, сонымен қатар көпшілік орындарда орналасқан жарнама 
тақталарындағы мәтіндердің  дұрыс жазылуын тексеріп отырады.

Алдағы уақытта да тіл тазалығын сақтау қажеттілігі  жайында на-
сихат жұмыстарын жүргізіп, түсіндірме парақшаларын таратуды 
жалғастыра бермек. Осындай игі бастаманы бүкіл халық болып 
қолдасақ, тіліміздің мәртебесі асқақтай беретіні айқын.

                                  М.АСЫЛХАНОВА, 
Б.Сырттанов ауылдық клубының әдіскері, 

«Nur Otan»БПҰ мүшесі.

ауа тамшысы арқылы беріледі.
Тұмаудың белгілері мыналар - тамақ ауруы, дене 

қызуының көтерілуі, бас ауруы, сонымен қатар, бұлшық еттің 
ауруы, осыдан барып адам еңбекке уақытша жарамсыз бо-
лып қалады. А,В,С грипп вирусымен түр - түріне бөлінеді. 
Тұмау ауруы 5 - 10 күнге дейін  созылып, қайта өрбіп  асқынып 
кетуі мүмкін. Асқынған  ауру  бактериалды инфекциялармен 
қозып (отит, гайморит) ауруларына айналады.

Тұмау және ЖРВИ алдын алу: баланы вирустан қалай 
сақтауға болады?

• Вакцинация. Жылына бір рет, күз айларында, барлық 
жанұя мүшелерінің тұмауға қарсы вакцина алуына кеңес 
беріледі. Жыл сайын біздің облысымызда ақысыз түрде 
тұрғындардың неғұрлым әлсіз топ өкілдері: балалар үйінің, 
сәбилер үйінің тәрбиеленушілері, мектеп – интернат 
оқушылары, қарттар үйіндегі адамдар, мед. қызметкерлер 
егіледі. Сонымен қатар осы жылдың қазан айынан бастап 
қаланың барлық емханаларында ақылы түрде тұрғындарға 
вакцинация жасалады;

• Тұмауға қарсы витаминдік профилактика балалар мен 
ересек адамдардың респираторлық вирустарды жұқтыруына 

Ана тілі - ең басты байлығымыз. 
Ана тілі - халық болып жасағаннан 
бері жан дүниеміздің айнасы, 
өсіп, өніп түрлене беретін мәңгі 
құламайтын бәйтерегі,-деп 
Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, 
әрбір жастың жүрегі елін, жерін 
сүйсе деймін. Тіл тағдыры - ел 
тағдыры екенін еш уақытта 
ұмытпайық. Әрбір адам өз ана 
тілін білуі және мемлекеттік тілін 
меңгеруге міндетті.

Біздің бүкіл тарихымыздың 
олжасының бірі ата - 

Қостанайдай жерде өсіп туылған,
Жастайынан білімге ол ұмтылған.
Ұлы қыпшақ атын жайып тарапқа, 
Көкірегі сәуле шашып, жыр тұнған.

Өз білімін жерде ол қалдырмаған,
Елім деп жан ұшырып, шырылдаған.
Қазақтың болашағын биік көріп, 
Намыс туы ешқашан жығылмаған.

«Кел, балалар, оқылық!»,-деп жырлаған,
Мектеп ашып, ұрпақ қамын ойлаған.
Халқы үшін еңбек еткен ерінбей,
Сіздей адам қайта айналып туылмаған.

Сіздің бұл еңбегіңіз еленеді,
Өз жұртың өзге жұртпен теңеледі.
Жырларыңыз жадымызда асқақтап,
Армандаған білімге кенеледі.

Жадыра ДҮЙСЕНБЕКҚЫЗЫ,
«Ғали Орманов атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен»
 коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

10 «Ә» - сынып оқушысы. 

Ыбырай Алтынсаринның 180 жылдық мерейтойына арнау

Қазақтың сол бір кезде, 
                                       көзін ашқан,
Надандықты біртіндеп, 
                                 жеңіп шыққан.

Ыбырайы сен бе едің, 
                                   қазағымның?
Елімізде жарқырап, 
                                жарып шыққан.

Әрқашан ел қамы үшін алаңдаған,
Өшпестей үлгі - өнеге берген маған.
Қазақ десе, жүрегі елжірейтін,
Осындай ұстаз ақын жаралмаған.

Үнемі даналығын асқақтатқан,
Мектеп ашып, білім нәрін сусындатқан,
Ұстаз болып, қазақтың ол бағына,
Аянбаған білім беру жолында.

Алтынай ТІЛЕУЛЕС,
«Ғали Орманов атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен»
 коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

10 «Ә» - сынып оқушысы. 

МАМАН КЕҢЕСІ

Дос боламын десең...

Даланың дара ұстазы Адамзаттың ұлы ұстазы


