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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

1994  жылы  Қазақстан  Респуб-
ликасы Парламенті отырысын-
да Қазақстан Республикасының  
тұңғыш  Президенті  Н.Назарбаев  
Қазақстан астанасын Алматыдан  
Ақмолаға  көшіру туралы  ұсыныс 
жасады. 1997 жылы 20  қазанда  
астананы ауыстыру туралы  
Жарлыққа  қол  қойды. 1998 жылы 
6 мамырда  Ақмола  қаласының 
атауы астана болып өзгерді. 1998 
жылы маусымның 10-да жаңа 
елорданың тұсау кесер рәсімі 
өтті. Бұл күн 2006 жылға дейін 
астананың туған күні ретінде ата-
лып өтіп келеді. 2006 жылдан  ба-
стап  шілденің  6-сы  Елорда  күні  
ретінде  атап  өтіледі.

Тәуелсіз Қазақстанның бас  
қаласы  Астананың  әлеуметтік  
экономикалық, өсіп - өркендеуіне  
қосқан  қомақты  үлестері,  ерен  
енбектері,   бейбітшілік  пен  
келісімді  сақтауға  ат  салысқан   
азаматтар еңбегі баға жет-
пес байлық, мақтауға тұрарлық  
еңбек. Көне  Сарыарқанын  киелі  
аспаны  астында  қоныс  еткен  
жаңа  Астанамыз  астарында,  
еліміздің  қазіргі  басшылығының  
айқындамасы  ғана  тұрған  жоқ , 
Астананы  таңдауда  аты аңызға  
айналған  ата – бабаларымыз  
Тәукенің көрегендігі,  Абылайдың  
ұлылығы және 1986 жылғы  
желтоқсанда  ұлттық  қадыр  - 
қасиетті  күлі  әлемге  паш  еткен 
жас  жүректердің  соғысы  тоғысып  
жатыр.

Қазақстанның жас елорда-
сы, бүгінгі Астана – қарыштап  
дамыған мемлекеттің мәңгілік  

ЖАСАЙ БЕР МӘҢГІ – ЕЛОРДАМ!

достықтың  симоволы. Қаланың  
әлем халықтарына мақтана  
көрсетер,  жетістіктері  аз  емес. 
Астана – болашағы  жарқын  қала. 

Eлордада   сан  түрлі   арман  
қиялдар  жүзеге  асырылып,  сан  
қилы  тағдырлар  тоғысып  жатқан  
керемет  те  көркем  қала.                                            

Сондықтан  да  Қазақстанның  
жүрегі мәңгі  соғып,   бас  қаласы  
одан   әрі   гүлдене  берсін! Астана  
күні  құтты   болсын!

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 

ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ.

Құрметті аудан тұрғындары! 
Ақсу аудандық орталық 

ауруханасы вакцина 
салдырғандар арасында  

жүлде қоры жүз мың теңгелік 
ынталандыру сыйлығын 

ойнатады. 

1 шілде мен 1 тамыз аралығында 
аудан бойынша кез - келген екпе 
егу пунктінде вакцинаның 1 - 
компонентін салдырып, арнайы 
жүлде ал.  

"Covid - 19" індетіне қарсы 
екпе салдырғандар арасында 10 
адамға 10 мың теңге ақшалай  
сыйлық тікелей эфирде рандом 
әдісі арқылы  ойнатылады. 

Ұтыс ойыны 3 тамыз күні тікелей 
эфирде Ақсу аудандық орталық 
аурухананың «Aksu_crb»  инста-
грам парақшасында өтетін бола-
ды.

 АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ 
АУРУХАНАСЫ.

Екпе алып, он 
мың теңге ұтып ал! 

ЕКПЕ 
АЛЫП, 

ОН МЫҢ 
ТЕҢГЕ 

ҰТЫП АЛ! 

COVID - 19

Облыстық мәслихат хатшысы Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлы 
Алматы облысында пандемия кезінде барлық шаралар онлайн 
өтіп, енді облысымыздың жасыл аймаққа ауысуына байланысты 
ауданымызға арнайы іс – сапармен келіп, аудан тіршілігімен таны-
сып қайтты. 

Алдымен ауданымызда бой көтерген «Бөрібай батыр» 
ескерткішіне гүл шоғын қойып, ескерткіш маңын абаттанды-
ру, көркейтуге, көгалдандыру мақсатында жақында ашылған 
кіші архитектуралық мүсінді көрді. Одан кейін аудан орталығы 
Жансүгіров ауылының шығыс бөлігінде салынып жатқан тұрғын 
үйлердің құрылыс жұмыстарымен танысып, ауданымызда шешіле 
алмай жатқан ең бір қиын мәселе орталық спорт комплекстің 
құрылысын және орталықтағы бес қабатты елу пәтерлі екі үйдің 
жөндеу жұмыстарына қолдау білдіретінін айтты.

Аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында аудандық мәслихат аппа-
раты және халық қалаулыларымен ашық әңгіме барысында кезде-
су өткізді. Әңгіме барысында мәслихат депутаттарының жұмысын 
жүйелендіру, БАҚ - пен жұмыс, халықпен кері тығыз байланысты 
орнату, заман талабына сай жаңа заңдардың іске асырылуы, ауыл 
әкімдерін сайлау жұмыстарына дайындық шаралары қаралды. 

Аудан депутаттары да шарада белсенділік танытып, облыс 
деңгейінде шешу қажет мәселелерді көтеріп, қолдау көрсетуді 
сұрады.  Атап айтқанда, халық қалаулысы К.Дәулетбекова 
аудандық орталық ауруханада компьютерлік томаграфия жоқтығын 

айтып, мүмкіндік болса осындай аппараттарды ауруханаға алып 
беруге жәрдемдесуді сұраса, сонымен қатар, Қарасу ауылдық 
округі Еңбек ауылындағы жаңадан салынған мектептің астынан су 
көтеріліп, соның салдарынан балалар мектепке бара алмайтынын, 
алдағы жылдары балалар мектепке барып оқитын болса қиын бо-
латынын, және судың салдарынан мектептің ірге тасы төмен түсіп, 
құлауы мүмкіндігін алдыға тартты. 

Арда Елубаева Қапал ауылындағы Фатима Ғабитованың тұрған 
үйі кезінде мұражай болған. Кейіннен жекеменшікке өтіп, қазіргі 
уақытта бос тұрғанын, соны қайта жаңғыртып, мұражайды қалпына 
келтірсе деген өтінішін білдірді. 

Тағы да осы Қапал ауылынан көтерілген тағы бір мәселе 
«Тамшыбұлақ» мәселесі болды. Бұл сұранысты Қапал ауылына 
қарасты халық қалаулысы, жас депутат Арман Кәденов көтерді. 
Ауданымызда туризмді дамыту мақсатында шипалы суы бар 
«Тамшыбұлақты» абаттандырып, қоршап, арнайы тазалығына 
қарау үшін бір адамдық штат берілсе,–деген ұсынысын жеткізді. 
Рахат Нығыметбекқызы да бір жағы білім саласының қызметкері 
болғандықтан өзі басшылық жасап жатқан Е.Сиқымов атындағы 
орта мектеп – интернатының төбесінен су ағатынын, күрделі 
жөндеуден өткеніне аз уақыт болса да осы мәселеге өздерінің ша-
масы келмей, алаңдататынын айтты.  

Жанболат Әкебайұлы қойылған сұрақтарды бақылауына алып, 
тиісті басшылармен қаралатынын атап айтты.

Ербол СЫМХАНОВ,
арнаулы тілші.

ХАЛЫҚ  ҚАЛАУЛЫСЫ 
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МӘРТЕ ТОЙЛАНУДА.
БҰЛ МЕРЕКЕ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ 1998 

ЖЫЛДЫҢ 6 МАМЫРЫНДАҒЫ ЖАРЛЫҒЫМЕН АҚМОЛА ҚАЛАСЫНЫҢ АТАУЫ АСТАНА БОЛЫП 
ӨЗГЕРТІЛУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 10 МАУСЫМДА АТАЛЫП ӨТЕТІН.

АЛ 2008 ЖЫЛДАН БЕРІ МЕРЕКЕ ШІЛДЕНІҢ 6-СЫНА АУЫСТЫРЫЛЫП, ҚАЗАҚСТАНДА 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ БОЛЫП ЖАРИЯЛАНДЫ. ОСЫЛАЙША «МЕРЕКЕЛЕР ТУРАЛЫ» ЗАҢҒА 
ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРДЕН СОҢ 2009 ЖЫЛДАН БАСТАП 6 ШІЛДЕ МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ 
РЕТІНДЕ АТАЛЫП ӨТІП КЕЛЕДІ.

6 ШІЛДЕ – ЕЛОРДА КҮНІ!
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Байжан батыр ұрпағы «Тоқпанбеттің бірінші 
тоғызы» саналады. «Степные властители и их 
дипломатия в 18-19 веках» атаулы кітабында 
Клара Хафизова: «1762 жылы Абылай хан 
маңайындағы батырлар», - деп Байжан ба-
тырды да атап жазады. Байжан батыр мен 
Мырзағұлдың зираты Ақсу өзенінен күн 
шығысына қарай өтетін үлкен көпірден 2-3 
шақырым жердегі, қазіргі Көкжайдақ ауылы-
на баратын, қара жолдың жиегіндегі жайдақ 
төбеде жатыр. Заматында Байжан батырдың 
зираты топырақ кірпіштен қазақ үй тәрізді биік, 
шошақты қаланып, Мырзағұлдікі төрт құлақты, 
бесік іспетті салыныпты. Екі зират орны қазір 
алыстан анық аңғарылады. 2002 жылы зи-
рат басына ұрпақтары Жемісбек бастап, 
Әнуарбек ұлдары Аятбек, Санатбек қолдап, 
Байболатұлы Шыңғысбектің көмегімен 
Қайрақтының асыл гранит тасынан белгілер 
қойылды. 2021 жылы ұрпақтары зират орна-
тып, гранит тасқа есімдерін жазды.

Байжан батырдың Шашты есімді әйелінен 
Әзберген, Мұжық би, Жидебай, Олжабай, 
Мырзағұл (Әшкем), Кенжеғұл, екінші әйелі 
Жаужарадан Майлыбай, Самай, үшінші әйелі 
Манаттан Қашқынбай батыр туады.

***
Мұжық би қазақтың «қара тілі» атанған ше-

шен, ел бастаған көсем. 1796 - 1853 жылдары 
өмір сүрген. Мұжық он үш жасында Тобықты 
Кеңгірбай (Қабан) бидің батасын алған. Он 
үш жастағы Мұжыққа бата бермек алдында 
Кеңгірбай би: «Шешуін таппасаң бол аман, 

Құлпырып-ақ тұр бұл заман. 
Алас ұрғанда ел жаман,
Тілейін саған оң қадам.
Алымды болғың келсе? 
«Кім жетім» дегенге жауап бер?» – дейді. 

Сәл ойланып, толғанған Мұжық: «Құлазыған 
шөл жетім,

Құс қонбаған көл жетім!
Сортаңға құйған сел жетім,
Жан баспаған жер жетім!
Бетегесіз бел жетім,
Мекені жоқ жел жетім!
Серігі жоқ ер жетім,
Көсемі жоқ ел жетім!» – деп, жауап 

қайырады. Сонда, көңілденген Кеңгірбай би:
 «Күткен сөзім осы еді,
Жайып қолыңды тос енді.
«Алымды бол!» - батам сол,
«Еліңнің бағы бес елі!» – деген батасын 

береді. Садыр елінің қызы Күміспен айтысын-
да елі Қаптағай Омарбек ақын: «Ел билеген 
төрені сөзбен жеңген, бақыт қонған Мұжық би 
кенім де бар», - дейді. Қаракерей елін билеген 
Бексұлтан төре Мұжық биден именіп, мысы-
нан өте сескеніпті. Мұжық бидің ақылы тасқан, 
кемеңгер болыпты. 

 Мұжық бидің айтқан ақылы және 
жұмсауымен аталас інісі елі Тастемір 
Тайкөт ақын 16 жасында Қаракерей «жеті 

БАЙЖАН, МЫРЗАҒҰЛ, 
МҰЖЫҚ БИ

үйлі Жаңбыршыны» Бексұлтан төренің 
бодандығынан құтқарады. Мұжық би мен Жа-
лайыр Балпық уәзір құрдас, жастары бір жылғы 
тете, тең екен. Екеуі достық аралас қатынаста 
болып, Мұжық би Балпықты екі рет билік істің 
жеңілісінен аман алып қалады. Біріншісінде – 
нәсілі Өзбек, саудагер кісі өліміне құн төлеуінен, 
екіншісінде - даулы кінәдан. 

 Ақ патшаның 25 жылдық әскери қызметіне 
төзбей қашқан, саны 40-тан астам, ноғай, татар, 
дүнген, орыс жігіттерін елдегі үйді-үйге бөліп 
жасырып, асырап, шетінен сүндетке отырғыза 
мұсылман етіп, одан жұрттан еншіге мал-
мүлік бөлдіріп, жер бергізіп, қазақ қыздарына 
үйлендіріп, Секе ұлын басшы қойып, бір ауыл 
жасайды. Жергілікті жердегі адамдар оларды 
«Шалақазақ» деп атайды. Ал, олар өздерін 
«Сақай еліміз» деп айтады. Секеге қараған 
ауыл тұрғындары «Секе елі» деп аталып, осы 
күні өздерін «Сақай-Секеміз» дейді. Олар 
Сақай тарабындағы ең бай ауыл саналыпты.         

 Секеден Сәкен, Мәсім - молда, діндар, иман-
ды жан болып, 1914 жылы ауыр аяқ әйеліне 
қалжаға бара жатқанында жолда біреулер мерт 
қылады. Оның «Құран» кітабы ұрпақтарында 
сақталуда, Сүлеймен, Үкібай тарайды. 
Мәсімнен Әсім (Асым) – ашаршылық жылда-
ры Қытайға өткен, Қасым (1914-1965 ж.ж.) – 
1932 жылғы ашаршылықта Қарасудағы жетім 
қалған балалар үйінде тәрбиеленеді. Байсал-
ды, салмақты, көпшіл адам болған екен. Ба-
сында сол өзі тәрбиеленген Қарасудағы жетім 
балалар үйінде шаруа басшысы болып қызмет 
істейді. Сосоң мал жинаушы болып еңбек етеді. 
Өзгеге көмек қолын созудан аянбапты. Сталин-
град майданында «мерген» болған, Ұлы Отан 
соғысының ардагері. Көп жылдар Ақсу аудандық 
қаржы бөлімінде бухгалтер қызметінде істепті. 

Қасым атаның Ақсуда тұрған үйінің сұлбасын 
ұрпақтары Ақсу ауылында қайта түлетіп, 2019 
жылы мұражай жасап қойды. Ішінде Қасым ата 
мен Нұрбану ананың тұтынған заттары орын 
алған. Қоршаудағы асыл тас белгіде: «Бұл үйде 
1965 жылға дейін Ұлы Отан соғысының ардагері 
Қасым Мәсімұлы отбасымен тұрған», - деген 
жазу жазылған. Қасым ата мен Нұрбану әженің 
немересі Кәрім олардың зиратын жөндетіп, 
қайта тұрғызып, Жансүгірде құран бағыштап, 
нәзір ас берілді. Мұжық би 12-13 жасында 
Тобықты Кеңгірбай бидің 1807 жылы батасын 
алып, төрт көкбөрі киесінің бірін иеленеді. 
Мұжық бидің киесі «көкбөрі арлан» деп ай-
тып отыратын бұрынғы өткен білгір қариялар. 
Ұрпақтары: «Мұжық бидің киесі екі арлан 
көкбөрі» - дейді. Мұжық бидің киесі екі көкбөрі 
арланы ұрпағы Кәдірбек, Тотан мен жиендері 
Айдар, Жанардың көзіне көрініпті. Мұжық би 
Ер Тоқпанбеттің киелі батасын Бабеке батыр 
арқылы алып, жалғастырған асыл. Мұжық 
бидің ұрпағы Балтабай ата Ер Тоқпанбеттің 
шашақты ақ туын, ту басындағы жамбыкөз ал-
тынын қуғын-сүргін 1930 жылға дейін сақтапты. 
«Қазақстанның ашық кітапханасы» айдары-
мен танылған «Билер даналығы мен әділ 
соты» кітабында Қ.Дауталиев: «Бала кезінен 
келесі билер билікке араласқан деп есімдерін 
тізіп атап, Матай Мұжық би Байжанұлы ХVІІІ 
ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдың 
бірінші жартысында өмір сүрген. Ол он 
үш жасында прецеденттік билігімен «бала 
би» атанған», - деп жазады. «Қазақтың ата 
заңдары». Құжаттар, деректер, зерттеулер. Он 
томдық. Тарихи әдебиет. Т.3. Алматы, «Жеті 
жарғы» баспасынан шыққан кітаптағы билер 
тізімінде Мұжық би есімі тіркелген. №193. 1845г, 
сентября 28. — Из журнала «Пограничного 

управления сибирскими казаками о многочис-
ленных поборах с казахского населения чи-
новником этого управления Белашем» - деген 
құжатта: Байжанұлы Мұжық 1845 жылы Матай 
руының биі екені аталған. 

Мұжық бидің зираты қазіргі Көқжайдақ 
мен Шолақөзек ауылдарының ортасындағы 
төбеде жатыр. Басында асыл гранит та-
стан белгі тұр. 2002 жылы қойған Жемісбек. 
Мұжық бидің зиратының кірпіштері алты 
қырлы, дөңгелек тәріздес келген. Бәрінде 
бес саусақ алақан іздері бар. Зират екі 
жыл тұрғызылыпты. Зиратты салған сімер 
Тастемір Жанқұлы. Арқар батыр тай терісімен 
ылайды жоғарыға жалғыз өзі әперіп тұрыпты. 
Алғашында зират бітеу, есіксіз салынады. 
Кейін күн шығыс жағынан есік шығарылады. 
Зиратта көк кептерлердің ұясы көп болды. 
Оны мен өзім де көрдім. Дүр етіп, көк кептер-
лер топырлап ұшқандарында, зиратқа кіріп, 
бір шымшым топырақ тастауға батылым да-
уаламады. Мейрамбай Байтолықов 9-10 жа-
сында зираттағы көк кептерлердің ұясынан 
жұмыртқаларды алып жүріпті. Бір күні зират 
ішінде құран оқып отырған адамға кез болып, 
жаман қорқып, содан зиратқа бармайтын бо-
лыпты. Мұжық бидің зиратын Жанқұлы мен 
Арқар батыр тұрғызғанын 1969 жылы Ақсуға 
Түйтебаев Тұрлыбек атаның жаназасына кел-
ген Қожамұратұлы Балтабай ата Сақай үрім-
бұтақтарына «естеріңде жүрсін» деп, ескертіп 
айтқан еді. Мұжық бидің зираты бір ғасырдан 
астам тұрып құлады. 

 Мұжық биден Иман, одан Шөмшетай, одан 
Бекболат, Мұсаболат, Кенжеқара, Байырқа, 
Бекетбай (1850-1929 ж.ж.) - ақын, «Асандай 
қайғы қоздырған соқыр ақын Бекетбай» деп 
ел айтқан, арсиған арық қатпа қара-шұбар 
кісі болған екен. Қожамұраттан Балтабай – 
соғыс ардагері, Ұлы Отан соғысынан кейін 
Үлгілі колхозының басқармасы (1949 жыл), 
домбырамен өлең  айтып, жүрген жері ду-
ман болатын. Әңгімешіл, жадынан өлең 
шығаратын, бәсекемен қошқарлар тәрізді бас 
соғыстырып, еш адамнан жеңілмепті. Балта-
байдан Қылышбек. 

***
Мырзағұлдың әйелі Құрамыстан тоғыз ұл 

туған. Есімдері: Қоштыбай құт, Естібай зер-
гер, Ендібай пір, Тектібай бай, Белібай бай, 
Телібай болыс, Толғанбай ақын, Толқынбай 
бай, Жұманбай ақын. Осы таралған ұрпақтар 
«Тоқпанбеттің екінші тоғызы» саналады. 
Бәрінің атақ-даңқы халықта еректелген. Осы 
тұқымнан ұрпақтар көп таралған.

***
 Байжан батыр, Мырзағұл құт, Мұжық 

би зираттары 2021 жылы 25-27 маусымда 
жан-жағы толық өрнектелген істе темірмен 
қоршалып, асыл гранит тастан белгілер 
жазба дерекпен қойылды. Үлкен іске рух-
ты кіріскен демеушілер Мұжық бидің жиені 
Айдын есімді азамат. Жобасын жоспар-
лап жасап, бүкіл жұмыстарды іске асырған 
елі Албан-Айт Қуат пен Мұхамедәлі есімді 
жігіттер. Құран бағышталып, Ақсудағы мешіт 
жанындағы хатымханада нәзір ас беріліп, 
ауыл ақсақалдарының бата-тілектері қабыл 
жасалды. 

«Өліңі риза қылмай, тірі тірлігін жасамас»,-
дегендей халқымыз аман, жас ұрпақтар біле 
жүргеніне не жетсін?
 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

сапардың 1901 жылға дейін шектелгені бар. 1902 жылы 
қайта жалғасты.  Мына жайттар соның дәлелі.

1874 жыл. Садырбаев Сейтқожа, Ғабитов Хайбулла, 
1875 жыл. Сейфілмүліков Ғалиакпар, Мұхамадиев 

Мұхаметжан, Хусайнов Файзолла, 
1880 жыл. Мусин Мұхамед-Садық, 
1981 жыл. Бекманов Абдолла, 
1984 жыл. Боранбаев Жақып, 
1886 жыл. Маманов Тұрысбек пен әйелі Бәке, 
1890 жыл. Бекболатов Нәжімеден мен ұлы Садуақас.
1902 жыл. Маманов Тұрысбек әйелдері Әбу мен Кәукен, 

Мәмбетбаев Жанышбек, Тұрысбеков Егемберді, Исин Мұса, 
Әлібеков Солтанбай, Қасқарауов Дүйсенбай, Сұлтанов Мұса, 
Түйтин Қайран, Дайрыбаев Байжігіт, Жаманғарин Дүйсеке, 
Баймұханбетов Нұрсейт; Арасан болысынан Мұхамадиев 
Қожахмет; Қоянды – Бүйен болысынан – Еділов Балшық; 
Ақешкі болысынан – Сексенбаев Ексен, Жәменов Шыбын-
тай; Төменгі Қапал болысынан – Беков Ибрагим, Бұқарбаев 
Салты, Беделбаев Бекембай, Келдібаев Шырбай; Күнгей 
Ақсу болысынан – Тынысбеков Берікбай.

1903 жыл. Айтбаев Диқанбай, Көпбаев Мөржан. 
1905 жыл. Арқабаев Бимолда, Абаев Бәсен, Еділов 

Қылшықбай, Қойшыманов Іргебай, Бабаев Шаяхмет, 
Тарғынов Есенғұл, Бабин Нұрмамбет, Мырзинов Баба, 
Сартов Байтулақ, Жақаев Жақыбай, Бақтияров Дәлібай, 
Сүттібаев Құрттыбай; Арасан болысынан – Қалиев Сәрсек 
пен анасы Қалипа; Басқан – Сарқан болысынан – Шотықов 
Айнақұл. 

1906 жыл. Боқтыбаев Байқабат, Қалиакпаров Ахметжан, 
Сейфілмүліков (аты көрсетілмеген), Қойшыманов Іргебай, 
Жанмурзин Бөгей, Нарбозин Мырзақұл, Теңізбаев Салықбай, 
Тұрлыбаев Шыныбек, Онбаев Алтынбай, Тұманшин Боздақ, 
Төменов Шен, Буданов Едіге, Боқбасаров Барлыбек. 

1907 жыл. Наурызов Жаманбала, Тұрысбеков Тәңірберген. 
Құлметенов Жарымбай, Маманов Есенғұл, Табанов Боқаш, 

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ

СӘТТІ АТҚАРЫЛҒАН 
ПАРЫЗ

Қащкин Қосшыбай, Диқаров Орысбай, Байторин Байжігіт, 
Сәтбитов Шәкіржан, Монтеков Балықбек, Топанов Құлдыбай, 
Шотынбаев Сарметен, Тоғаев Мұхаммет, Абділдин Ахмет, 
Құмаев Мұхаметшәріп, Жиенбаев Есенбек, Қияқов Жолдас, 
Жамсудинов Жұмахмет, Усманов Әбділбәри, Тонтаев До-
данбек, Құдабаев Байтүбек, Байтасов  Байқожа, Төбелов 
Туғанбай, Жанқосқанов Қамаубай, Құттыбаев Жыңғылбай, 
Бабаев Маңдыауыл мен анасы Майқы, Итжігітов Самат, Баба-
ев Қошахан мен әйелі Бықа, Бөгенбаев Жарбала, Жексенбаев 
Тұркелді, Өміртаев Қошқарбай. 

1908 жыл. Сейфілмүліков Ахметжан, Айманбетов Әбсәлім, 
Алашев Ибрайым, Терлікбаев Смағұл, Тауасаров Тергеу, 
Сасықов Қарынбай, Солтанбеков Үйсінбай, Әлібеков Жайлау-
бай, Желкелдинов Смалтыр, Туғанбаев Смағұл, Тәнекин Есен-
бек пен әйелі Дәмелі, Шәкеев Мұрат, Есенбеков Ешмұханбет, 
Ыстықов Қошқарбек, Ырсаев Бектеміс, Шәкеев Әмір, Наурыз-
беков Ысқақ, Ниязбеков Қашеке. 

2009 жыл. Бейсенбин Жақсыбай, Серікжанов Әбілда, Ай-
манбетов Ерасыл. 

1910 жыл. Ақсубаев Сыдық, Жүсіпов Шатырбек, Атабаев 
Байбол. 

1911 жыл. Серенов Боқай, Байтеміров Қосай, Қаржынов 
Мықан, Атымтаев Шәріп. 

1912 жыл. Кендуев Есболат, Ершығашев Бишетек, Кәріпов 
Бұлқынбай, Битықов Шен, Жаманнин Найзабек, Қуанышбаев 
Оспан, Жанқұлин Жаманбай, Отарбаев Айтқожа, Аралба-

Түменбаев Болатша, Терлікбаев Смағұл, 
Бимәмбетов Қожамқұл, Атымтаев Қасқару, Қалин Сердәлі, 

Жұматаев Қаламбек, Майқатаев Нұрмаханбет, Айғырбаев 
Сүгірбай. 

1914 жыл. Қуатов Өтелбай, Өсербаев Орман, Аппақов 
Жүсіп, Аймамбетов Төлендібай, Қалшабаев Досай, Шатақов 
Мырзағұл, Қаратов Құсайын, Бекшойынов Майемген, Ай-
манбетов Жанасыл, Орынбаев Ілебай, Жөңкебаев Хан-
кел, Тәбиев Мұхаметәли, Мұхаметрахимов Ибраһим, 
Нақылжанов Тұрсынбай, Қожаназаров Мұхаметәли, 
Мәмбетов Ғайса. 1847 жылы Қапал бекінісі салынса, 1869 
жылы Қапал уезі Жетісу облысының құрамына енгізілді. Ал, 
1918 жылы 14 маусымда Қапал уездік кеңесін тұтасымен 
Талдықорғанға көшіру туралы шешім қабылданып, 
нәтижесінде 1921 жылы 02 сәуірде Қапал уезі атауы 
өзгертіліп, Талдықорған уездік ауылы болды. Ал, 1925 
жылы Талдықорған ауылы Талдықорған қаласы дәрежесіне 
көтерілді. Олай болса, Қапал уезінен Меккеге барып 
қайтқандардың үрім – бұтақтары негізінен осы аймақта, Ақсу, 
Қапал, Сарқан, Қарабұлақ, Талдықорған төңірегінде өсіп – 
өніп жатса керек. Өзінің жеті атасын білетіндер бабаларының 
аты – жөндерін саралап, тегін тапса, нұр үстіне нұр, ұрпақтар 
сабақтастығының өнегесі болар еді. 

Тарихтан белгілі, Осман империясы үкіметі Ресей-
ге қарсы соғыс жариялауына байланысты Қара  теңіз  
бұғаздары  жабылып,  1914 жылдың  01 қарашасында Ре-
сей мұсылмандарының Мекке сапарына тосқауыл қойылды. 
Бұл Кеңес Одағы ыдырағаннан соң, яғни 1991 жылдан бергі 
уақытта ғана қайтадан ашылды. Бұл деректер «Жетісу эн-
циклопедиясынан» («Арыс» баспасы, Алматы қаласы, 2004 
жыл) алынды.  

 Болат БИСҰЛТАНҰЛЫ, 
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы", 

Қазақ журналистикасының қайраткері. 
Талдықорған қаласы.

Жетісу облысының құрамындағы Қапал 
уезінен 1874-1914 жылдарда Меккеге 
қажылыққа барғандар қатары біртіңдеп 
арта түскен көрінеді. Алайда, 1891-1895 
және 1897 жылдарда Меккеге барған 
мұсылмандар жөнінде архив құжаттары 
сақталмаған екен. Үндістанда оба дерті 
өршуіне байланысты 1897 жылы  Ресей 
үкіметінің арнаулы қаулысымен қажылық 

ев Тілеген мен ұлы Тойшыбек, Байжа-
нов Қожан, Естібаев Ербек, Салдырбеков 
Құтпан, Бекетов Тәжі. 

1913 жыл. Сарынов Қайыншы мен 
әйелі Мүлдениет, Нүсіпбеков Жұмахан, 
Есімова Сәниятбибі, Мырсейтова Зылиқа, 
Әбдуәлімов Әбдімәулен, Ахунов Зейніш, 
Қиқабаев Ботабай, Аллаяров Мұхаметқадір, 
Құтпанов Сәтебай, Тілеушин Қыстаубай, 



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ2 шілде 2021 жыл

25 июня 2021 года   №6___
________________________________
 
Об образовании избирательных округовпо выборам акимов сельских округов Аксуско-

го 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 акимов сельских округов Аксуского района:
1) акима Жансугуровского сельского округа – Жансугуровский избирательный округ в границах 

Жансугуровского сельского округа;
2)  акима Каракозского сельского округа – Каракозский избирательный округ в границах Кара-

козского сельского округа;
3) акима Жаналыкского сельского округа – Жаналыкский избирательный округ в границах Жа-

налыкского сельского округа;
4) акима Карашиликского сельского округа – Карашиликский избирательный округ в границах 

Карашиликского сельского округа;
5) акима Ойтоганского сельского округа – Ойтоганский избирательный округ в границах Ойто-

ганского сельского округа;
6) акима Арасанского сельского округа – Арасанский избирательный округ в границахАрасан-

ского сельского округа;
7) акима Кошкентальского сельского округа – Кошкентальский избирательный округ в грани-

цах Кошкентальского сельского округа;
8) акима Молалинского сельского округа – Молалинский избирательный округ в границах Мо-

лалинского сельского округа;
9) акима Егинсуского  сельского округа – Егинсуский избирательный округ в границах Егинсу-

ского сельского округа.
2. Опубликовать список избирательных округов 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.

25 маусым 2021 жыл   №6_
________________________________

Ақсу ауданының ауылдық округтері әкімдерін сайлау жөніндегі сайлау округтерін 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 ауылдық округтері әкімдерін сайлау үшін сайлау округтері құрылсын:
1) Жансугуров ауылдық округі әкімін – Жансугуров ауылдық округінің шекарасы аумағында 

Жансугуров сайлау округі; 
2) Қаракөз ауылдық округі әкімін – Қаракөз ауылдық округінің шекарасы аумағында Қаракөз 

сайлау округі; 
3) Жаңалық ауылдық округі әкімін – Жаңалық ауылдық округінің шекарасы аумағында Жаңалық 

сайлау округі;
4) Қарашілік ауылдық округі әкімін – Қарашілік ауылдық округінің шекарасы аумағында 

Қарашілік сайлау округі;
5) Ойтоған ауылдық округі әкімін – Ойтоған ауылдық округінің шекарасы аумағында Ойтоған 

сайлау округі;
6)  Арасан ауылдық округі әкімін – Арасан ауылдық округінің шекарасы аумағында Арасан 

сайлау округі;
7) Кошкентал ауылдық округі әкімін – Кошкентал ауылдық округінің шекарасы аумағында Кош-

кентал сайлау округі;
8) Молалы  ауылдық округі әкімін – Молалы  ауылдық округінің шекарасы аумағында Молалы  

сайлау округі;
9) Егінсу  ауылдық округі әкімін – Егінсу ауылдық округінің шекарасы аумағында Егінсу сайлау 

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

газетінде сайлау округтерінің тізімі, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының 
орналасқан жері көрсетіле отырып, жариялансын.

Сайлау комиссиясының төрағасы                 Б.Т.БАЙБОЛОВ.      
Сайлау комиссиясының хатшысы                              Б.Қ.НУРЗОЛДИНОВА.

25 маусым 2021 ж     №7__
________________________

Ақсу  ауданының ауылдық  округтері әкімдерінің сайлауын тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

заңының 113-1 бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.Ақсу  ауданында:
-  Жансугуров ауылдық округі әкімін;
-  Қаракөз ауылдық округі әкімін;
-  Жаңалық ауылдық округі әкімін;
- Қарашілік ауылдық округі әкімін;
- Ойтоған ауылдық округі әкімін;
- Арасан ауылдық округі әкімін;
- Көшкентал ауылдық округі әкімін;
- Молалы ауылдық округі әкімін;
- Егінсу ауылдық округі әкімін сайлау 2021 жылдың 25 шілдесіне тағайындалсын.
2. 2021 жылғы 25 шілдеге тағайындалған Ақсу  ауданының ауылдық округтері әкімдерінің 

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.

Сайлау комиссиясының төрағасы                        Б.БАЙБОЛОВ.     
Сайлау комиссиясының хатшысы                                      Б.НУРЗОЛДИНОВА.

25 июня 2021 года   №7___
________________________________

О назначении выборов акимов  сельских округов 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 25 июля 2021 года в Аксуском районе выборы:
- акима Жансугуровского сельского округа;
- акима Каракозского сельского округа;
- акима Жаналыкского сельского округа;
- акима Карашиликского сельского округа;
- акима Ойтоганского  сельского округа;
-  акима Арасанского сельского округа;
- акима Кошкентальского сельского округа;
- акима Молалинского сельского округа;
- акима Егинсуского сельского округа; 
2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

акимов сельских округов Аксуского района, назначенных на 25 июля 2021 года, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 
2021 жылғы 25 маусымдағы 

№7 қаулысына қосымша

2021 ЖЫЛҒЫ 25 ШІЛДЕГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  АҚСУ  АУДАНЫНЫҢ 
АУЫЛДЫҚ  ОКРУГТЕРІ ӘКІМДЕРІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН

 ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ  ІС - ШАРАЛАРДЫҢ  
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

1. Ауылдық округ әкімдерінің (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауын тағайындау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы, 

2021 жылғы 25 маусым
 (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 5 шілдеден 

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 5 шілдеден 

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 10 шілдеден 
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 10 
шілдеден 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 26 маусым басталады және 2021 жылғы 9 шілдеде 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-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күн ішінде 

(113-4-б)

Утвержден постановлением    
Аксуской  районной  

избирательной комиссии
от 25 июня 2021 года №7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

АКИМОВ ГОРОДОВ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, СЕЛ, ПОСЕЛКОВ, СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ 
АКСУСКОГО РАЙОНА   АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 25 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (да-
лее – акимов)

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия - 25 июня 2021 года
(п. 2, 3 ст. 113-1)

2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных 
округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий 

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 5 июля 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 5 июля 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 10 июля 2021 
года

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

ков
Аппарат акима района

В пятнадцатидневный срок после назначения выборов
- не позднее 10 июля 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 установ-

лено при назначении выборов
Начинается 26 июня 2021 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 9 июля 2021 

года
(п. 1 ст. 113-3)

7. Установление соответствия кандидата в акимы  требованиям, предъявляемым к ним Конститу-
ционным законом Республики Казахстан 

«О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Зако-
на Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и законодательством 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  Консти-

туционным 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, предусмотренным 

Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государ-

ственной службы 
(ст. 113-4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АКСУСКОГО РАЙОНА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  КОМИССИЯСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ
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10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және 
тиісті хаттаманы ресімдеу

 Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Ақсу аудандық сайлау комиссиясы. 
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 
маусымдағы 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)

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 18-00де аяқталады 

2021 жылы 26 маусымда басталады және 2021 жылы 14 шілдеде жергілікті уақытпен сағат 
18-00де аяқталады

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

жариялау
 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 14 шілдесінде сағат 18.00-ден кейін басталады және 2021 жылдың 24 

шілдесінде 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 5 шілде 
 (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 10 шілде

 (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 15 шілдеден 
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 24 шілдеден 
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,  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 25 шілдеде 
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
 (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

 (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

(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

ЕСКЕРТПЕ: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-
лы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформ-
ление соответствующего протокола

 Аксуская районная территориальная избирательная комиссия с привлечением работ-
ников 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 минимальной 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 ак-
тивах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (на 1 июня 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 кан-

дидатом и его (ее) супругой (супругом)
 Органы государственных доходов 

В течение пяти дней со дня регистрации кандидата 
(п. 4 ст. 113-5)

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 26 июня 2021 года и заканчивается в                   18.00 часов по местному време-
ни 14 июля 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 избиратель-

ная 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                       14 июля 2021 года и за-

канчивается в ноль часов по местному времени 24 июля 2021 года
(п. 2 ст. 27)

18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составле-
ние и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их до-
веренных лиц с избирателями  в выделенных помещениях

 Местные исполнительные органы и Аксуская районная территориальная избиратель-
ная 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 5 июля 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 10 июля 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 15 июля 2021 года

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

сиям
 Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 

Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 22 июля и не позднее 24 июля 2021 года

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

токола 
 Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования
25 июля 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 избирательном 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 соот-
ветствующие 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 28 июля 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 29 июля 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 сложе-
нии с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным 

законом о выборах со статусом акима. 
Не позднее 31 июля 2021 года

(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)
ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного 

закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
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АҚСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ 
АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘКІМДЕРДІҢ САЙЛАУЫ 

ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ТІЗІМІН 
ЖАРИЯЛАЙДЫ (22 БАП)

Ауылдық округтің 
атауы 

Жансүгір ауылдық округі

Қаракөз ауылдық округі

Жаңалық ауылдық округі

Қарашілік ауылдық округі

Ойтоған ауылдық округі

Арасан ауылдық округі

Көшкентал ауылдық 
округі

Молалы ауылдық округі

Егінсу ауылдық округі

Ауылдық округтің 
шекаралары

Жансүгір ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары 

Қаракөз ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Жаңалық ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Қарашілік ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Ойтоған ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Арасан ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Көшкентал ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Молалы ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Егінсу ауылдық округінің 
әкімшілік шекаралары

Аумақтық сайлау комиссиясының 
орналасқан жері 

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

Жансүгір ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, 
Ақсу аудандық әкімшілік ғимараты

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
 
Орталық: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, аудандық әкімшілік ғимараты,  тел. 29102.
Комиссия төрағасы  - Байболов Берік Турлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Абдикерова Гуля Жалімханқызы
Комиссия хатшысы   - Нурзолдинова Баян Қыдырқожақызы.
Комиссия мүшелері - Исанова Орал, Сабитов Әмір Равилұлы, Есенов Досқали Молдағалиұлы, 

Мұсанов Мұрат Бегалыұлы.

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ УЧАСКЕЛІК 
САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІН 

ЖАРИЯЛАЙДЫ (П.2, СТ. 17),
Жансүгіров ауылдық округі
№1 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Жұмашев көшесі,  49, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 20270.  
Комиссия төрағасы - Құрманғалиева Бақыт Нұрсеитқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Кикимова Зәмзагүл Сейітқажықызы
Комиссия хатшысы - Нұрлыбекова Гүлжан Мейрамғалиқызы
Комиссия мүшелері: Али Айым Серікболқызы, Мендеханов  Алтай Камзиевич, Суранчина Ай-

жан Жоровна, Турысбекова Айгуль Тұрлыбекқызы, Оспанов Қанат Мұратұлы,  Жүкежанов Мәди 
Ермекұлы

№2 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 6, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы 

орта мектеп гимназиясының ғимараты, тел. 8 (72832) 22441. 
Комиссия төрағасы - Құрманова Светлана Талғатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Башаева Динара Еділбекқызы
Комиссия хатшысы - Нұрымғазина Гүлмира Құдайбергенқызы
Комиссия мүшелері: Зекен Еркін Серікбайұлы, Дәулетбекова Күлшат Тұрсынбекқызы, 

Мұхамадиева Шынаргүль Кабдылқызы, Касымбекова Бақытгүл Баймұханбетқызы, 
Қыдырқожанова Балжан Қыдырқожақызы, Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дүйсенқызы, 
Омарбекова Жазира Болатқызы 

№3 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, 43, «Ақын Сара» мәдени жастар 

орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 20651. 
Комиссия төрағасы - Еспаев Сәкен Тоғызбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ермекова Ардақ Бейсембекқызы
Комиссия хатшысы – Ахмолдаева Жазира Құрманбекқызы 
Комиссия мүшелері: Тлеубаев Қуаныш Мәсімханұлы, Унгербаева Ажар Саятхановна, 

Құмашбаева Әлия  Бөлекбайқызы, Мархабаев Баратжан Узбекович, Мұхамадиева Ляззат 
Өкетайқызы, Мұқатай Ерасыл Мырзахметұлы, Балабаева Мөлдір Асқарқызы, Құрманғалиева 
Алма Жанатбекқызы 

№4 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкөзек ауылы, Алтынсарин көшесі, 5, Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мек-

тепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 28836.  
Комиссия төрағасы -  Ноғайбаев Ермек Ембергенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бапышева Зульфия Мәулетқызы
Комиссия хатшысы - Демекеева Гүлнар Тұрсекенқызы
Комиссия мүшелері: Ноғайбеков Қойжан Сыдықұлы, Солтанбаева Айнұр Ілібекқызы 

№5 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі, 1, Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29695. 
Комиссия төрағасы - Жазылбекова Айгүл Несіпбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Тілеужанов Жетпісбай Бекетұлы
Комиссия хатшысы - Дарубаева Жанар Молдаханқызы
Комиссия мүшелері: Бейсекова Гулшаруан Сагадиевна, Абимұратов Толлан 

Қаракөз ауылдық округі
№12 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаракөз ауылы,  Жансүгіров көшесі, 11, Қызылорақ орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29296.
Комиссия төрағасы - Кітапиянов Дүйсен
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұхамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Комиссия хатшысы - Шонаева Ғалия Иманшәріпқызы
Комиссия мүшелері: Абеева Багдагүл Жұмағалиқызы, Қуандықов Нұрғали Батырханұлы 

№13 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Кеңғарын ауылы,   Шірікарал көшесі, 34, Кеңғарын негізгі орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29298. 
Комиссия төрағасы - Ахметжанов Қайрат Мұхаметбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Әшімханова Бақыт Құмарқызы
Комиссия хатшысы - Әбдіуәлиева Гүлнар Әбдіуәлиқызы
Комиссия мүшелері: Тасболатова Найля Менғалиқызы, Құмарбеков Қуат Қабдолдаұлы

Жаңалық ауылдық округі
№14 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жаңалық ауылы,  Диханбай көшесі, 1, Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 27187. 
Комиссия төрағасы - Сқақов Қаблақат Қызырұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаев Бақытжан Нұрахымұлы 
Комиссия хатшысы - Ыдырышбаева Гүлмира Қажікенқызы
Комиссия мүшелері: Айтмуханбетова Айгерім Арыстанбекқызы, Қойлыбаев Ерлан Мүслімұлы 

Қарашілік ауылдық округі
№15 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, 24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйінің 

ғимараты, тел. 8 (72832) 50092.  
Комиссия төрағасы – Базарбаева Күлжан Оспанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әмірова Айгүл Айтмұхамбетқызы
Комиссия хатшысы – Кокежанова Раушан Бейсембекқызы 
Комиссия мүшелері: Балықбаева Гүлнар Құдайбергенқызы, Тұрғанбеков Балтабек 

Советбекұлы, Мұраталина Айгүл Телманқызы, Қабаева Торғын Кенжеханқызы  

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СПИСОК СЕЛЬ-

СКИХ ОКРУГОВ АКСУСКОГО РАЙОНА, ГДЕ НАЗНАЧЕНЫ 
ВЫБОРЫ АКИМОВ (СТАТЬЯ 22)

Наименование 
сельского округа 

Жансугровский сельский 
округ

Каракозский сельский 
округ

Жаналыкский сельский 
округ

Карашиликский сельский 
округ

Ойтоганский сельский 
округ

Арасанский сельский 
округ

Кошкенталский сельский 
округ

Молалинский сельский 
округ

Егинсуский сельский 
округ

Границы сельского 
округа

Границы Жансугровского 
сельского округа

Границы Каракозского 
сельского округа

Границы Жаналыкского 
сельского округа

Границы Карашиликского 
сельского округа

Границы Ойтоганского 
сельского округа

Границы Арасанского 
сельского округа

Границы Кошкенталского 
сельского округа

Границы Молалинского 
сельского округа

Границы Егинсуского 
сельского округа

Место нахождения территориальной 
избирательной комиссии

с.Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

.Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 
здание районного акимата

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Центр: село Жансугуров, улица Желтоксан, 5, районный акимат,  тел. 29102.
Председатель комиссии  - Байболов Берик Турлыевич
Заместитель Председателя комиссии – Абдикерова Гуля Жалимхановна
Секретарь комиссии   - Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна.
Члены комиссии - Исанова Орал, Сабитов Амир Равильевич, Есенов Доскали Молдагалиевич, 

Мусанов Мурат Бегалыевич.

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ (П.2, СТ. 17),
Жансугуровский сельский  округ
Участковая избирательная комиссия  №1
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева, 49, здание средней школы имени Есмурата 

Сикымова с дошкольным мини-центром, тел. 8 (72832) 20270.  
Председатель комиссии – Курмангалиева Бакыт Нурсейтовна  
Заместитель председателя комиссии – Кикимова Замзагул Сейткажиевна
Секретарь комиссии – Нурлыбекова Гулжан Мейрамгалиевна 
Члены комиссии: Али Айым Серикболовна, Мендеханов Алтай Камзиевич, Суранчина Айжан 

Жоровна, Турысбекова Айгул Турлыбековна, Оспанов Канат Муратович, Жукежанов Мади Ерме-
кович 

Участковая избирательная комиссия  №2
Центр: село Жансугурово, улица Желтоксан, 6, здание средней школы-гимназии  имени Каны-

ша Сатбаева, тел. 8 (72832) 22441. 
Председатель комиссии – Курманова Светлана Талгатовна 
Заместитель председателя комиссии– Башаева Динара Едильбековна
Секретарь комиссии – Нурумгазина Гульмира Кудайбергеновна
Члены комиссии: Зекен Еркін Серікбайұлы, Даулетбекова Кульшат Турсынбековна, Мухама-

диева Шынаргуль Кабдыловна, Касымбекова Бахытгуль Баймуханбетовна, Кыдыркожанова Бал-
жан Кыдыркожановна, Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дюсеновна, Омарбекова Жазира 
Булатовна

Участковая избирательная комиссия  №3
Центр: село Жансугурово, улица Кабан Батыра, 43, здание дома культуры имени «Акын Сара», 

тел. 8 (72832) 20651. 
Председатель комиссии – Еспаев Сакен Тогызбаевич. 
Заместитель председателя комиссии– Ермекова Ардак Бейсембековна
Секретарь комиссии – Ахмолдаева Жазира Курманбековна 
Члены комиссии: Мархабаев Баратжан Узбекович, Курмангалиева Алма Жанатбековна, Ку-

машбаева Алия Булекбаевна, Тлеубаев Куаныш Масимханович, Мухамадиева Ляззат Окетаевна, 
Мұқатай Ерасыл Мырзахметұлы, Унгербаева Ажар Саятхановна, Балабаева Молдир Аскаровна 

Участковая избирательная комиссия  №4
Центр: село Кокозек, улица Ы.Алтынсарина, 5, здание средней школы имени К.Терибаева с до-

школьным миницентром, тел. 8 (72832) 28836. 
Председатель комиссии – Ногайбаев Ермек Ембергенович. 
Заместитель председателя комиссии– Бапышева Зульфия Мавлетовна
Секретарь комиссии – Демекеева Гульнар Турсекеновна 
Члены комиссии: Ногайбеков Койджан Садыкович, Солтанбаева Айнур Илибековна 

Участковая избирательная комиссия  №5
Центр: село Алтынарык, улица Абая, 1, здание средней школы Каракемер с дошкольным мини-

центром, тел. 8 (72832) 29695. 
Председатель комиссии – Жазылбекова Айгуль Несипбековна 
Заместитель председателя комиссии – Тилеужанов Жетписбай Бекетович
Секретарь комиссии – Дарубаева Жанар Молдахановна 
Члены комиссии: Абимуратов Толлан, Бейсекова Гулшаруан Сагадиевна

Каракозский сельский округ
Участковая избирательная комиссия №12
Центр: село Каракоз  улица Жансугурова, 11, здание средней школы Кызылорак с мини цен-

тром, тел. 8 (72832) 29296. 
Председатель комиссии – Китапиянов Дуйсен
Заместитель председателя комиссии– Мухамадиев Танирберген Жумадилович
Секретарь комиссии – Шонаева Галия Иманшариповна 
Члены комиссии:  Абеева Багдагуль Жумагалиевна, Куандыков Нургали Батырханович

Участковая избирательная комиссия №13
Центр: село Кенгарын  улица Ширикарал,  34, здание средней школы Кенгарын с мини центром, 

тел. 8 (72832) 29298. 
Председатель комиссии – Ахметжанов Кайрат Мухаметбаевич
Заместитель председателя комиссии– Ашимханова Бахыт Кумаровна
Секретарь комиссии – Абдуалиев Гульнар Абдуалиевна 
Члены комиссии: Тасболатова Найля Менгалиевна, Кумарбеков Куат Кабдолдаевич 

Жаналыкский сельский  округ
Участковая избирательная комиссия №14
Центр: село Жаналык улица Диханбай,  1, здание средней школы Жанатилеу с мини центром, 

тел. 8 (72832) 27187. 
Председатель комиссии – Скаков Каблакат Кызырович
Заместитель председателя комиссии– Бейсебаев Бахытжан Нурахимович
Секретарь комиссии – Ыдырышбаева Гульмира Кажикеновна 
Члены комиссии: Айтмуханбетова Айгерим Арыстанбековна, Койлыбаев Ерлан Муслимович

Карашиликский сельский округ
Участковая избирательная комиссия №15
Центр: село Сагабуйен улица Абылайхана,  24, здание дома культуры Сагабуей, тел. 8 (72832) 

50092. 
Председатель комиссии – Базарбаева Кульжан Оспановна
Заместитель председателя комиссии – Амирова Айгуль Айтмухамбетовна
Секретарь комиссии – Кокежанова Раушан Бейсембековна 
Члены комиссии: Балыкбаева Гульнар Кудайбергеновна, Турганбеков Балтабек Советбекович, 

Мураталина Айгуль Тельмановна, Кабаева Торгын Кенжехановна 
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АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ УЧАСКЕЛІК 
САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІН 

ЖАРИЯЛАЙДЫ (П.2, СТ. 17),
№16 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарашілік ауылы,  Қастекбаев көшесі, 9, Қарашілік орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29539.   
Комиссия төрағасы - Айтбаева Гүлфара Мэлсқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қастекбаева Салтанат Тұрсынқызы,
Комиссия хатшысы – Қалиева Гүлбақыт Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Махмутов Ілияс Ардақұлы, Мұраталин Мұрат Нұрланұлы
Ойтоған ауылдық округі

№17  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ойтоған ауылы, Әділбеков көшесі, 10, Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі,  

мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 27121.  
Комиссия төрағасы - Сағымбаев Дастан Есімғалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жанабаева Лаура Аутаханқызы
Комиссия хатшысы - Беков Нұрлан Рахымбекұлы 
Комиссия мүшелері: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсақов Асан Омарұлы 

№18  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі,  1, жекеменшік үй, тел. 8 (72832) 23400. 
Комиссия төрағасы – Арынов Болатқан Әбілұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Шаюсупова Маржан Нұралиқызы 
Комиссия хатшысы – Есенбаев Махамбет Советбекұлы 
Комиссия мүшелері: Уәлиева Мәрия Айтқалиқызы, Демеубаев Болат Қожахметұлы 

Арасан ауылдық округі
№29  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, 19, Барлыбек Сырттанов атындағы орта 

мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін 
қосқанда, тел. 8 (72832) 30139.

Комиссия төрағасы - Мәлтекбасов Амантай Жабықбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ибраимова Бибігүл Құдайбергенқызы
Комиссия хатшысы - Рысбекова Манар Қалмұхамбетқызы
Комиссия мүшелері: Рахымжанова Ғалия Бауыржанқызы, Мүсекенов Аман Алмабекұлы, 

Нұрлыбекқызы Меруерт, Ноғайбекова Фарида Баубекқызы  

№30  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі, 17, Барлыбек Сырттанов атындағы орта 

мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі шағын орталығымен  Қызылжар бастауыш мектебін 
қосқанда  тел. 8 (72832) 50041. 

Комиссия төрағасы - Құдиярова Майра Бекежанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Байатанова Жадыра Тұрсынғалиқызы
Комиссия хатшысы - Бабикенова Ляйля Бекетқызы 
Комиссия мүшелері: Солтиева Ажар Бектұрғанқызы, Жақсыбаева Ләйля Байдаулетқызы 

Көшкентал ауылдық округі
№33 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі, 30,  Көшкентал ауылдық мәдениет үйінің 

ғимараты, тел. 8 (72832) 51057.  
Комиссия төрағасы - Жолдыханов Сырым Ескелдіұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Көлдеева Шынар Әділқызы
Комиссия хатшысы – Қаймолдина Назгүл Қанатқызы
Комиссия мүшелері: Ниязахунова Мәрия Қалиасқарқызы, Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы 

№34 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көлтабан ауылы,  Орталық көшесі, 15,  Көлтабан негізгі орта мектебінің ғимараты, 

тел. 8 (72832) 28171. 
Комиссия төрағасы – Біржанова Жамбы Құдайбергенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жүнісова Фарида Шаймұратқызы 
Комиссия хатшысы – Есжанова Нүргүл Ақатайқызы 
Комиссия мүшелері: Сүйдіналиева Индира Алтынбекқызы, Мұсанова Жанна Елесемісқызы

Молалы ауылдық округі
№37  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Алажиде ауылы,   Мектеп көшесі, 3, Алажиде орта мектебінің ғимараты, 
тел. 8 (72859) 20010.
Комиссия төрағасы – Абдрахманов Әділбек Айдарбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Дүйсебаев Қыдырбек Қабдолдаұлы
Комиссия хатшысы - Секенов Нұрлан Болатханұлы
Комиссия мүшелері: Қыбыраев Айдын Қанатбекұлы,  Құсмолданова Айгүл Нұрсапақызы 

№38  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Молалы ауылы,  Сексенбай батыр көшесі, 20,  Мұхтар Әуэзов атындағы орта 

мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28291.
Комиссия төрағасы – Бакеева Нұргүл Әміреқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Шабетов Нұрланбек   Мырзахметұлы 
Комиссия хатшысы - Мұхамедгариева Шұғыла Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Малдыбаева Гүлжихан Мелдеханқызы,    Үскенбаев Серік Манапұлы 

Егінсу ауылдық округі
№39  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Егінсу ауылы,  Алтынсарин көшесі,  22,  Егінсу орта мектебінің ғимараты, 
тел. 8 (72832) 28179.
Комиссия төрағасы – Базаров Талап Темирбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ерболғанова Тоғжан Райханқызы
Комиссия хатшысы – Нұрболатқызы Назгүл
Комиссия мүшелері: Анықбаева Нәзира Жалбасқызы,  Дасербаев Руслан Серікбайұлы. 

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ (П.2, СТ. 17),
Участковая избирательная комиссия №16
Центр: село Карачилик улица Кастекбаева, 9, здание средней школы Карашилик с мини цен-

тром, тел. 8 (72832) 29539. 
Председатель комиссии – Айтбаева Гульфара Мелсовна
Заместитель председателя комиссии–Кастекбаева Салтанат 
Секретарь комиссии – Калиева Гульбакыт Кайратовна
Члены комиссии: Махмутов Ильяс Ардақұлы, Мураталин Мурат Нурланович
Ойтоганский сельский  округ

Участковая избирательная комиссия №17
Центр: село Ойтоган улица Адильбекова, 10, здание средней школы имени И.Жансугурова с 

мини центром, тел. 8 (72832) 271-21. 
Председатель комиссии – Сагымбаев Дастан Есимгалиевич
Заместитель председателя комиссии– Жанабаева Лаура Аутахановна
Секретарь комиссии – Беков Нурлан Рахымбекович 
Члены комиссии: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсаков Асан Омарович

Участковая избирательная комиссия №18
Центр: село Улгили улица Талдыозек,  1, Здание фельдшерского пункта, тел. 8 (72832) 23400. 
Председатель комиссии – Арынов Болатхан Абилович 
Заместитель председателя комиссии– Шаюсупова Маржан Нуралиевна     
Секретарь комиссии – Есенбаев Махамбет Советбекович 
Члены комиссии: Уалиева Мария Айткалиевна, Демеубаев Болат Кожакыметович 

Арасанский сельский  округ
Участковая избирательная комиссия №29
Центр: село Арасан улица Турганбек, 19, здание средней школы имени Б.Сырттанова с до-

школьным миницентром вкючая начальную школу Кызылжар, тел. 8 (72832) 30139. 
Председатель комиссии – Малтекбасов Амантай Жабыкбаевич
Заместитель председателя комиссии– Ибраймова Бибигуль Кудайбергеновна
Секретарь комиссии – Рысбекова Манар Калмухамбетовна
Члены комиссии: Рахымжановна Галия Бауыржановна,  
Мусекенов Аман Алмабекович, Нурлыбекқызы Меруерт, 
Ногайбекова Фарида Баубековна 

Участковая избирательная комиссия №30
Центр: село Кызылжар улица Кызылжар, 17, здание средней школы имени Б.Сырттанова с до-

школьным миницентром вкючая начальную школу Кызылжар, тел. 8 (72832) 50041. 
Председатель комиссии – Кудиярова Майра Бекежановна
Заместитель председателя комиссии – Байатанова Жадыра Турсынгалиевна
Секретарь комиссии – Бабикенова Ляйля Бекетовна,
Члены комиссии: Солтиева Ажар Бектургановна, 
Жаксыбаева Ляйля Байдаулетовна

Кошкенталский сельский округ
Участковая избирательная комиссия №33
Центр: село Кошкентал улица Амангелды, 30, здание Кошкентальского сельского дома культу-

ры, тел. 8 (72832) 51057.  
Председатель комиссии – Жолдыханов Сырым Ескельдиевич
Заместитель председателя комиссии– Колдеева Шынар Адиловна
Секретарь комиссии – Каймолдина Назгул Канатовна
Члены комиссии: Ниязахунова Мария Калиаскаровна, Жексенбай Бексултан Канаевич 

Участковая избирательная комиссия №34
Центр: село Колтабан, улица Орталык, 15, здание Колтабанской основной школы, 
тел. 8 (72832) 28171. 
Председатель комиссии – Биржанова Жамбы Кудайбергеновна
Заместитель председателя комиссии– Жунусова Фарида Шаймуратовна
Секретарь комиссии – Есжанова Нургуль Акатаевна 
Члены комиссии: Суйдиналиева Индира Алтынбековна, 
Мусанова Жанна Елемисовна 

Молалинский сельский округ
Участковая избирательная комиссия №37
Центр: село Алажиде, улица Мектеп, 3, здание Алажидинской средней школы,  
тел. 8 (7285) 920010.
Председатель комиссии – Абдрахманов Адильбек Айдарбекович
Заместитель председателя комиссии– Дуйсебаев Кыдырбек Кабдолдаевич
Секретарь комиссии – Секенов Нурлан Болатович
Члены комиссии: Кыбыраев Айдын Канатбекович, Кусмолданова Айгуль Нурсапаевна 

Участковая избирательная комиссия №38
Центр: село Молалы, улица Сексенбай батыра, 20,  здание средней школы М.Ауэзова,  
тел. 8 (72832) 28291.
Председатель комиссии – Бакеева Нургуль Амиреевна
Заместитель председателя комиссии– Шабетов Нурланбек Мырзахметович
Секретарь комиссии – Мухамедгариева Шугыла Кайратовна
Члены комиссии: Малдыбаева Гулжихан Мелдехановна, Ускенбаев Серик Манапович

Егинсуский сельский округ
Участковая избирательная комиссия №39 
Центр: село Егинсу, улица Абая, 14, Егинсуская средняя школа, тел.28179.
Председатель комиссии – Базаров Талап Темирбекович
Заместитель председателя комиссии – Ерболганова Тогжан Райхановна
Секретарь комиссии – Нурболаткызы Назгуль
Члены комиссии – Аныкбаева Назира Жалбасовна, 
Дасербаев Руслан Серикбаевич.

«Қазақстан Республикасында бейбіт 
жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

туралы» Заңын түсіндіру бойынша
25 мамыр 2020 жылы Мемлекет басшысы 

«Қазақстан Республикасында бейбіт жиналы-
старды ұйымдастыру және өткізу тәртібі тура-
лы» Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойды. Заң 
26 мамыр 2020 жылы жарияланды, бұл ретте 
Заң қолданықа 2020 жылдың 6 маусымында 
енгізілді.

Аталған заң 3 тараудан және 21 баптан 
тұрады. Осы Заң Қазақстан Республикасының 
Конституциясында белгіленген Қазақстан 
Республикасы азаматтарының бейбіт және 
қарусыз жиналып, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер мен пикет-
теу өткізу құқығын іске асыруға бағытталған 
қоғамдық қатынастарды реттейді.

Конституцияның 32-бабына сәйкес, 
Қазақстан Республикасының азаматтары 
бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, 
митингілер мен демонстрациялар, шерулер 
өткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы. 
Бұл құқықты пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, 
қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа 
адамдардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін.

Заң бейбіт жиналыстарды өткізудің 
шектеулерінің негіздерін нақты белгілейді. 
Оның ішіне: мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық 
тәртіп, денсаулықты қорғау, басқа да 
тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау 
кіреді. Басқа жағдайда бейбіт жиналыстарды 

Қазақстан Республикасының «Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі» 2020 жылдың 29 
маусымында қабылданған.

Осы Кодекс Қазақстан Республикасының 
заңдарында реттелмеген бөлігінде әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты 
қатынастарды реттейді.

Қазақстан Республикасының аумағында 
әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібі Қазақстан 
Республикасының Конституциясына және 
халықаралық құқықтың жалпыға бірдей 
танылған қағидаттары мен нормаларына 
негізделген Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңдарында, осы Кодексте 
айқындалады.

Сонымен қатар, осы Кодекс келесі 
қатынастарды реттейді:

1. Мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік 
рәсімдерін, әкімшілік рәсімдерді жүзеге 
асыруға байланысты қатынастарды, сондай-
ақ әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттейді.

2. Мемлекеттік органдар, әкімшілік орган-
дар, лауазымды адамдар, сондай-ақ жеке 
және заңды тұлғалар осы Кодексте реттелетін 
қатынастардың қатысушылары болып табы-
лады.

3. Мемлекеттік органдардың осы Кодексте 
көзделген ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге 
асыру тәртібі Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде реттелме-

2021 жылдың 1-ші шілдесінен 
бастап қандай Кодекс қолданысқа енгізіледі?

ген бөлігінде:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің 

қызметінде, мемлекет басшысының қызметін 
қамтамасыз ететін мемлекеттік органдар 
мен лауазымды адамдардың, Қазақстан 
Республикасының Президентіне тікелей 
бағынатын және есеп беретін мемлекеттік 
органдардың;

2) Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті - Елбасы Кеңсесінің;

3) Қазақстан Республикасының Парламенті 
Палаталары, Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясы аппараттарының;

4) Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі, Қазақстан 
Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, 
Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі, 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 
аппараттарының және соттары кеңселерінің;

5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 
Кеңсесінің, Қазақстан Республикасы орталық 
атқарушы органдарының және олардың 
құрылымдық және аумақтық бөлімшелерінің;

6) Қазақстан Республикасының жергілікті 
өкілді органдары аппараттарының;

7) Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқарушы органдарының қызметінде 
қолданылады.

өткізу құқықтарын шектеуге жол берілмейді. 
Аталған норма «Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы» халықаралық пактінінің 
21-бабына сәйкес келеді.

Кейбір тұлғалар қателесіп, осы заң 
қабылданғаннан кейін мемлекет барлық 
шерулерді өткізуге рұқсат береді деп 
тұжырымдайды, бұл Заңды қателесіп түсінген 
болып есептеледі. Заңның 10-бабына сай, 
тұлғалар пикеттеу, жиналыс, митинг нысанын-
да бейбіт жиналыстар өткізуге ниет білдірген 
кезде, ол туралы міндетті түрде ең алдымен 
хабарламаны жергілікті атқарушы органға 
өткізілетін күніне дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде қағаз жеткізгіште 
немесе электрондық цифрлық қолтаңба 
арқылы куәландырылған электрондық құжат 
нысанында береді. Заңның аталған талапта-
рын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
488-бабында жауапкершілік көзделген. 

Аталғандардың негізінде, Ақсу аудандық 
прокуратурасы аталған Заңның талапта-
рын сақтауды ескертеді (Барлық туындаған 
мәселелер бойынша тұрғында жергілікті 
әкімдікке немесе аудан прокуратурасына 
жүігіне алады).

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ.
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Жансүгіров ауылдық округі
№1 сайлау учаскесі.  
Орталығы: Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі №29, Есмұрат Сиқымов атындағы 

орта мектебі, мектеп жанындағы интернатымен.
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов №3-

тен 22-ге дейін, Сәтпаев №1-ден 134-ке дейін, Тәуелсіздік №1-ден 186-ға дейін, Сиқымов 
№1-ден 101-ге дейін, Әліпбеков №2-ден 8-ге дейін, Жидебаев №1-ден 25-ке дейін (тақ 
жағы), №2-ден 58-ге дейін (жұп жағы), Шоңай батыр №28-ден 207-ге дейін, Айтжанов №4-
тен 20-ға дейін, Сақалбаев №1-ден 11-ге дейін, Еркенов №1-ден 45-ке дейін, Жұмашев 
42-ден 128-ге дейін. 

№2  сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №8, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 

атындағы орта мектеп-гимназиясы. 
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Нұрбопа №1-ден 79-ға дейін, Қалилаханов №2-

ден 85-ке дейін, Әуезов №1-ден 54-ке дейін, Қ. Мұқашев №2-ден 12-ге дейін, Еркімбеков 
№2-ден 37-ге дейін, Мұратбаев №2-ден 13-ке дейін, Ермектасов №1-ден 5-ке дейін, Ке-
десов №1-ден 10-ға дейін, Жамбыл №2-ден 31-ге дейін, Бұланов №2-ден 38-ге дейін, 
Ә.Молдағұлова №1-ден 13-ке дейін, Желтоқсан № 9-дан 19-ға дейін (тақ жағы), Желтоқсан 
№4, Қабанбай батыр №2-ден 18-ге дейін (жұп жағы), №1-ден 35-ке дейін (тақ жағы), 
Момышұлы №1-ден 12а-ға дейін, Терібаев №2-ден 43-ке дейін, Есеболатов №1-ден 102-ге 
дейін, Ангалова №6-дан 12-ге дейін, Уәлиұлы №1-ден 39-ға дейін, Құсмолдин № -ден 6-ға 
дейін, Майлин №2-ден 33-ге дейін, Жидебаев №33-тен 41-ге дейін (тақ жағы), №58-ден 
108-ге дейін (жұп жағы), Е. Маманұлы 2-ден 52-ге дейін. 

№3 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі №42, «Ақын Сара» жастар мәдени 

орталығы.
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Желтоқсан №8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), №3-

тен 63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай батыр №18-ден 40-қа дейін (жұп жағы), №41-ден 63-ке 
дейін (тақ жағы), Пушкин №1-ден 17-ге дейін, Төлебаев №1-ден 56а-ға дейін, Амангелді № 
1-ден 59-ға дейін, Айтқожин №1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов №1-ден 4-ке дейін, Бұхарбаев  
№1-ден 77-ге дейін, Кенжебаев №1-ден 14-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 33-ке дейін, 
Толғанбай ақын №1-ден 71-ге дейін, Р. Рахымбекова №1-ден 33-ке дейін, Абай №1-ден 
14-ке дейін, Жандосов №2-ден 29-ға дейін, Әубәкіров №1-ден 21-ге дейін, Омарұлы №1-
ден 16-ға дейін, Жансүгіров №1-ден 14-ке дейін, Жидебаев №45-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкөзек ауылы, Мектеп көшесі №1, Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мек-

тепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Көкөзек ауылы.

№5 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі №1, Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығымен.
Шекарасы: Алтынарық ауылы.

Қаракөз ауылдық округі
№12 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қаракөз ауылы, Абай көшесі №1, Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Қаракөз ауылы.

№13 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңғарын ауылы, Шірікарал көшесі №35, Кенғарын негізгі орта мектебі, мек-

тепке дейінгі шағын орталығымен.
 Шекарасы: Кеңғарын ауылы. 

Жаңалық ауылдық округі
№14 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай Бәтенов көшесі №1, Жаңатілеу орта мектебі, мек-

тепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Жаңалық ауылы.

Қарашілік ауылдық округі
№15 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Сағабүйен, Сағакүрес ауылдары.

№16 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарашілік ауылы, Қастекбаев көшесі №9, Қарашілік орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Қарашілік ауылы.

Ойтоған ауылдық округі
№17 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ойтоған ауылы, Жәнәбіл көшесі №12, Ілияс Жансүгіров атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Ойтоған ауылы.

№18 сайлау учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі нөмерсіз, жекеменшік үй
Шекарасы: Үлгілі ауылы.

Арасан ауылдық округі
№29 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, нөмерсіз, Барлыбек Сырттанов атындағы 

орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Арасан ауылы.

№30 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі №17, Барлыбек Сырттанов атындағы 

орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Қызылжар ауылы.

Көшкентал ауылдық округі
№33 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.

№34 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі №15, Көлтабан негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Көлтабан ауылы.

Молалы ауылдық округі
№37 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі №3, Алажиде негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Алажиде ауылы.

№38 сайлау учаскесі.
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай көшесі №25, Мұхтар Әуезов атындағы негізгі орта 

мектебі.
Шекарасы: Молалы ауылы, Қараой, Қайрақты разъездері.

Егінсу ауылдық округі
№39 сайлау учаскесі.
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, Егінсу орта мектебі.
Шекарасы: Егінсу ауылы, Құмтөбе разъезі.

2021 ЖЫЛЫ 25 ШІЛДЕДЕ ӨТЕТІН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДЕРІ 
САЙЛАУЫ БОЙЫНША САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ

Жансугуровский сельский округ

Избирательный участок №1.
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева №29, средняя школа имени Есмурата 

Сикымова с пришкольным интернатом.
В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №3 по 22, 

Сатпаева с №1 по 134, Тауелсиздик с №1 по 186, Сикымова с №1 по 101, Алипбекова с 
№2 по 8, Жидебаева с № 1 по 25 (нечетная сторона), с № 2 по 58 (четная сторона), Шонай 
батыра с №28 по 207, Айтжанова с №4 по 20, Сакалбаева с №1 по 11, Еркенова с №1 по 
45, Жумашева с №42 по 128.

Избирательный участок № 2.
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан №8, средняя школа-гимназия имени Каны-

ша Имантаевича Сатбаева. 
В границах: село Жансугурова, улицы: Нурбопа с №1 по 79, Калилаханова с №2 по 85, 

Ауэзова с №1 по 54, К. Мукашева с №2 по 12, Еркимбекова с №2 по 37, Муратбаева с №2 
по 13, Ермектасова с №1 по 5, Кедесова с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 31, Буланова с №3 
по 38, А. Молдагуловой с №1 по 13, Желтоксан с №9 по 19 (нечетная сторона), Желтоксан 
№4, Кабанбай батыра с №2 по 18 (четная сторона), с №1 по 35 (нечетная сторона), Мо-
мышулы с № 1 по 12а, Терибаева с №2 по 43, Есеболатова с №1 по 102, Ангаловой с № 
6 по 12, Уалиулы с № 1 по 39, Кусмолдина с №1 по 6, Майлина с №2 по 33,  Жидебаева с 
№ 33 по 41 (нечетная сторона), с № 58 по 108 (четная сторона), Е. Маманулы с №2 по 52.

Избирательный участок №3.
Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра №42, молодежный культурный центр 

«Акын Сара».
В границах: село Жансугурова, улицы: Желтоксан с №8 по 48 (четная сторона), с №33 

по 63 (нечетная сторона), Кабанбай батыра с №18 по 40 (четная сторона), с №41 по 63 
(нечетная сторона), Пушкина с №1 по 17, Толебаева с № 1 по 56, Амангельды с №1 по 59, 
Айткожина с №1 по 9, Сулейменова с №1 по 4, Бухарбаева с №1 по 77, Кенжебаева с №1 
по 14, Акын Сара с №1 по 33, Толганбай акына с №1 по 72, Р. Рахымбековой с №1 по 33, 
Абая с №1 по 14, Жандосова с №2 по 29, Аубакирова с № 1 по 21, Омарулы с №1 по 16, 
Жансугурова с №1 по 14, Жидебаева с №45 по 51 (нечетная сторона).

Избирательный участок №4.
Центр: село Кокозек, улица Мектеп №1, средняя школа имени Куата Терибаева с до-

школьным мини-центром.
В границах: село Кокозек.

Избирательный участок №5.
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Каракемерская средняя школа с дошкольным 

мини-центром. 
В границах: село Алтынарык.

Каракозский сельский округ
Избирательный участок №12.
Центр: село Каракоз, улица Абая №1, средняя школа имени Б.Садырбайулы с дошколь-

ным мини-центром. 
В границах: село Каракоз.

Избирательный участок №13.
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал №35, Кенгарынская основная средняя школа с 

дошкольным мини-центром. 
В границах: село Кенгарын.

Жаналыкский сельский округ
Избирательный участок №14.
Центр: село Жаналык, улица  Шатырбай Батенова №1, Жанатлеуская средняя школа с 

дошкольным мини-центром.
В границах: село Жаналык.

Карашиликский сельский округ
Избирательный участок №15.
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана №24, Сагабуйенский сельский дом культуры.
В границах: сел Сагабуйен, Сагакурес. 

Избирательный участок №16.
Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №9, Карашиликская средняя школа с до-

школьным мини-центром. 
В границах: село Карашилик.

Ойтоганский сельский округ
Избирательный участок №17.
Центр: село Ойтоган, улица Жанабила №12, средняя школа имени Ильяса Жансугурова 

с дошкольным мини-центром.
В границах: село Ойтоган.

Избирательный участок №18.
Центр: село Улгили, улица Талдыозек без номера, частный дом.
В границах:  село Улгили.
Арасанский сельский округ

Избирательный участок №29.
Центр: село Арасан, улица Турганбек, без номера, средняя школа имени Барлыбека 

Сырттанова с дошкольным мини центром, включая Кызылжарскую начальную школу.
В границах: село Арасан.

Избирательный участок №30.
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар №17, средняя школа имени Барлыбека Сырт-

танова с дошкольным мини центром, включая Кызылжарскую начальную школу.
В границах: село Кызылжар.

Кошкентальский сельский округ
Избирательный участок №33.
Центр: село Кошкентал, улица Амангелди №30, Кошкентальский сельский дом культуры.
В границах: село Кошкентал.

Избирательный участок №34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык №15, Кольтабанская основная средняя школа.
В границах: село Кольтабан.

Мулалинский сельский округ
Избирательный участок №37.
Центр: село Алажиде, улица Мектеп №3, Алажидинская основная средняя школа.
В границах: село Алажиде.

Избирательный участок № 38.
Центр: село Молалы, улица Сексенбай №25, основная средняя школа имени Мухтара 

Ауэзова.
В границах: село Молалы, разъезды Караой, Кайракты.

Егинсуский сельский округ
Избирательный участок №39.
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина №22, Егинсуская средняя школа.
В границах: село Егинсу, разъезд Кумтобе.
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 5, «Ақсу ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 
Бос орын:  Ақсу ауданы, Суықсай ауылындағы «Ақсу ауданының білім бөлімінің Ю.Гагарин атындағы орта 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Баласаз, Ақтөбе  бастауыш  мектебін қосқанда мектеп директоры.
Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін: тиісті бейін 

бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - 
зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес 
жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес 
қызметінің барлық түрін басқарады.

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін 

растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадрлық 

қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология 
негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 
50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжайлары: тел 8( 7283) 21580, электронды 

мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабар-
ландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын жері, байланыс 

телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;

Күні кеше ғана маусым айының соңында 
БАҚ қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 
өтті. Осы салада еңбек еткен ардагер 
ағаларымыз жетерлік. Солардың бірі - Ты-
нышбаев Бексұлтан Ерғалиұлы. Өңіріміздің 
мақтанышы аудан алыбы Ақсу қант зауыты 
болса, сол зауыттың біздің ауданымызда 
салынуына өзінің жазған мақалаларымен 
себепкер болған журналист ағамыз 
Бексұлтан Ерғалиұлы болғанын алдыңғы 
буын ағаларымыз білсе де, кейінгі ұрпақ 
біле бермейтіні шындық. Ендеше, ендігі 
әңгіме өзінің жалынды туындыларымен ау-
дан – экономикасының дамуына үлкен үлес 
қосқан Бексұлтан Ерғалиұлы туралы болмақ. 
Мен өзім бұл кісінің Мейір, Мейрамғали (Ми-
раж) және бүгінде аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
сектор меңгерушісі Жанай Ерғалиев сынды 
үш ұлымен араласқан дос, жолдас болдым. 
Сондықтан мерекеге орай әкесі Тынышба-
ев Бексұлтан Ерғалиұлын еске алып, сол 
кісі туралы танымдық мақала жазуды ойла-
дым. Себебі, осы айдың басында Бексұлтан 
әкеміздің туған күні екен. Ағамыз журналист 
мамандығын бітіріп, кезінде аудандық га-
зетте жұмыс жасағанын, мақалаларымен 
ауылшаруашылығын өркендетуге ақыл - 
кеңес бергендігі туралы мақала басында 
айтып өттім. Ендеше, Бексұлтан Ерғалиұлы 
туралы әңгімемізді «Тәуелсіздік тарландары» 
айдарымен марқұмның құрдасы Сағабүйен 
ауылының тұрғыны үш мәрте «Еңбек Еріне»  
пара – пар, «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет 
белгісі» және ІІ, ІІІ - дәрежелі «Еңбек Даңқы» 
ордендерінің ковалері, Бүкілодақтық халық 
шаруашылығы жетістіктері көрмесінің Ал-
тын медаль иегері, механизатор, қант 
қызылшасының звено жетекшісі, Ақсу 
ауданының «Құрметті азаматы» Жүнісбеков 
Уса атамызбен қатар салудың реті келіп отыр.

Бексұлтан Ерғалиұлы да ауданымыз-
да аудан экономикасын өркендету, қант 
қызылшасын дамыту жолында үлкен еңбек 
сіңірген азамат. Ол кісі 1939 жылы 7-ші мау-
сымда Ақсу ауданы, Басқан ауылында дүниеге 
келген. 1946 жылы Жаңатілеу тоғызжылдық 

«Ақсу өңірі» газетінде тілші болып жүрген 
оны аудандық партия комитеті қайтадан 
Алматыдағы Жоғарғы партия мектебіне оқуға 
жібереді. Оны 1965 жылы бітірген Бексұлтан 
аудандағы ең ірі кеңшардың бірі - «Каракемер-
де» бастауыш партия ұйымының хатшысы бол-
ды.

Ұзамай аудандық партия комитетінің 
ұйымдастыру және кадрлармен жұмыс 
бөліміне нұсқаушы кызметіне шақырылып, екі 
жылдан соң жаңадан ашылған жергілікті радио-
хабарын тарату орталығының редакторлығына 
тағайындалды.

Қарымды қаламгер өз қызметімен бірге 
республикалық аға басылымдарға аудан проб-
лемасы туралы келелі материалдар жолдап 
отырды. Оның Алматы - Лениногорск тасжолы 
бойында орналасқан Жансүгіров елді - мекеніне 
қант зауытын салудың ауданның әлеуметтік 
- экономикалық дамуына тигізер пайда-
сы туралы материалы «Егемен Қазақстан» 
бұрынғы «Социалистік Қазақстан» газетіне, 
«Қазақстанның ауылшауашылығы» журналына 
басылып, республика басшылары тарапынан 
қолдау тапты. Қазіргі күнге аудан қаржысының 
70 пайызын осы Ақсу қант зауыты өндірген 
өнімді сатудан түскен қаржы құрап келеді.

Сондай - ақ, облыстық «Жетісу», «Октябрь 
туы» газеттерінде «Оқы.Зертте.Үйрен» айдары-
мен жүзге тарта қант қазылшасын өсіру проб-
лемасы мен оны шешудің жолдары туралы 
мақала, корреспонденциялары жарық көрді.

1969 жылы Бексұлтан КСРО Журналистер 
одағының мүшелігіне қабылданды. 1990 жылы 
денсаулығына байланысты зейнеткерлікке 
шығып, 1994 жылы 55 жасында дүниеден озды.

Өзіне де, өзгеге де принциптік талап қоя 
білетін КСРО Журналистер одағының мүшесі 
Бексұлтан Ерғалиұлы өзінің бар саналы 
ғұмырын туған халқы мен жеріне адал қызмет 
етуге арнағанын осыдан – ақ аңғаруға болады. 
Бірақ, ол кісінің еңбегін, ауданымыздағы абы-
ройын ешкім біле бермейді. Әттең...

Әйелі Нұржахан Рүстембекова қазір құрметті 
еңбек демалысында, кезінде Самарқанның 
кооператив институтын бітірген білікті маман 
аудандық тұтынушылар қоғамында бас эко-
номист болып істеді. Бексұлтан атамыз екеуі 
тәрбиелеген балалары бүгінде ата – ананың 
еңбегін ақтап, абыройлы қызметтер атқаруда.

Ербол СЫМХАНОВ,
жауапты хатшы.

мектебіне оқуға ба-
рып, орта білімді 
аудан орталығы — 
Аксу ауылындағы, 
Ы . А л т ы н с а р и н 
атындағы мек-
тептен алды. Ар-
ман қуған жас жігіт 
бірден Алматыдағы 
Қазақтың С.М.Киров 
атындағы мемлекеттік 
университетіне оқуға 
түсіп, 1962 жылы 
кәсіпқой журна-
лист мамандығын 
алып шықты. Со-
дан соң туған елге 
келіп, аудандық 
«Өмір нұры» қазіргі 

Қ а з а қ с т а н                
Р е с п у б л и к а с ы 
Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай 
«Тәуелсіздік тарлан-
дары» тақырыбына ау-
дан көлемінде Енбек 
Ерлерін іздестіру ба-
рысында, ақсақалдар 
а л қ а с ы н ы н 
төрағасы Амангелді 
А й т б а й ұ л ы м е н 
жолыққан едік. Сол 
кісінің айтуы бой-
ынша Сағабүйен 
ауылының тұрғыны, 
үш мәрте «Еңбек 
Еріне»  пара – пар, 
«Еңбек Қызыл Ту», 

«Құрмет белгісі» және ІІ, ІІІ - дәрежелі «Еңбек 
Даңқы» ордендерінің ковалері, Бүкілодақтық 
халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің 
"Алтын медаль" иегері, механизатор, қант 
қызылшасының звено жетекшісі, Ақсу 
ауданының «Құрметті азаматы» Жүніспеков 
Уса атамызбен кездесу өткіздік.

Аудан әкімінің орынбасары Ғ.Есжановтың 
қолдауымен мәдениет үйінің қызметкері  Қапар 
Қали видео материал түсірді, «Ақсу өңірі» 
газетінің жауапты хатшысы, Қазақстан Журна-
листер одағының мүшесі, тілші,  Ербол Сымха-
нов атамызбен өмір жолы туралы келелі сұхбат 
жүргізді. 

Ақын Тілеген Әли адам өмірін бағдаршамға 
теңеп былай деп өлең жазған екен:

Бұл өмір кәдімгі бағдар шам,
Кәдімгі бағдар шам – аңғарсаң.
Үш түрлі өмірдің кезеңі – 
Үш түрде өзгеріп жанған шам,–деп бастап, 

жасыл түс жалынды жастығың, балалық шағың, 
еш нәрсеге қарамай тек қана алдыға басатын 
кезең екенін айтады. Сары түс ақыл тоқтатып, 
ойланар шағың, қызыл түсті бәрінен тоқтайтын 
кәрілікке теңеген екен. Атамызбен сұхбатты 

осы сөзбен бастаған журналист әңгімені жа-
сыл түстен бастады. 

Атамыздың әңгімесінен аңғарғанымыз – 
Еңбек ері 1939 жылы Қарашілік ауылдық 
кеңесінде дүниеге келген екен. 1954 жылы 7 
жылдық мектепті аяқтап, еңбекке ерте арала-
сады. Сол жылы Ақсу ауылындағы МТС – та 
трактористер дайындайтын мектептен үш 
айлық курстан өтіп, еңбекке механизатор бо-
лып араласады. Еңбек ете жүріп, түнгі мек-
тепте білімін жалғастырып, оқуын аяқтайды. 
Араға қызу еңбекпен он жыл салып, 1964 
жылы қант қызылшасының звено жетекшісі 
болды. Еңбек ерінің звеносы талапқа сай 
жұмыстар жүргізудің нәтижесінде аудан чем-
пионы атанып, бір гектардан 676 центнер өнім 
алып, Москвада өткен ІІІ Бүкілодақтық колхоз-
шылар  съезінің делегаты болды. 

Еңбегі бағаланып, жоғарыда айтып өткен 

Еңбек еріне пара – пар даңқ ордендерімен 
марапатталды. Енді қартайған шағында 
атамыздың айтуынша Үмітай апамызбен 
екеуі өздері тәрбиелеген ұл – қыздарының 
қызығын көріп отыр. Апамыз екеуі үш қыз, төрт 
ұлдан 22 немере 16 шөбере көріп, немере – 
шөберелеріне ақыл – кеңесін беріп келеді.

Бұл шаңырақтағы көңіл аударатын тағы бір 
тамаша көрініс атамыз бен апамыздың махаб-
баты және екеуінің бір жылда, бір айда туған 
түйдей құрдастығы болды. Оны да атамыздың 
әңгімесінен байқадық. 

«Тәуелсіздік тарландары» деген тақырыпқа 
«Еңбек Ерімен» кездесу өтуін ұйымдастырған 
бөлімше кеңесшісі Алмагүл Смағұлова, 
әлеуметтік қызметкерлер С.Қайырғали, 
Б.Нүсіпова, А.Қалиахметова әлеуметтік 
қызметкерлер тарапынан Еңбек Еріне арнайы 
сыйлық табыстады.

Осындай аталарымыз барда Тәуелсіздік 
мұраттарының жүзеге аса беретін 
салтанатының ғажайып көрінісі жалғаса 
беретіні анық!

М.ОМАРОВА, 
бөлімше меңгерушісі.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРЛАНДАРЫ
ЕҢБЕК ЕРІМЕН КЕЗДЕСУАҒА ЖУРНАЛИСТ ЖОЛЫ


