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Ақсу ауданының сайлаушыларымен 

кездесуге арналған ғимараттар тізбесі
Ғимарат иесі, аталуы, мекен - 

жайы, телефоны

«Барлыбек Сырттанов атындағы 
орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, акт залы, 
Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, 
№1, тел.: 8(72832) 3-01-39

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Қызылжар бастауыш мектебі», 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
сынып бөлмесі, Қызылжар ауылы, 
көшесіз, тел.: 8(72832)  5-20-41

«Егінсу орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі», акт залы, Егінсу ауы-
лы, Алтынсарин көшесі, №22, тел.: 
8(72832)  2-81-79

«Ақсу ауданы мәдениет 
үйінің Жаңалық мәдениет үйі», 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі,  көрермен залы. Жаңалык 
ауылы, Қойшыбай көшесі, №3, тел.: 
8(72832) 27-5-38

«Б.Садырбайұлы атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, акт залы, 
Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі, 
№19, тел.: 8(72832) 2-92-96

«Кеңғарын орталау мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, акт залы, Кеңғарын ауы-
лы, Шірікарал көшесі, №45, тел.: 
8(72832) 2-92-99

«Ақсу ауданы мәдениет үйінің 
Сағабүйен ауылы, Р.Тәжібаев 
атындағы мәдениет үйі», 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
көрермен залы, Сағабүйен ауы-
лы, Абылайхан көшесі, №26, тел.: 
8(72832) 5-00-01

«Қарашілік орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, акт залы, Қарашілік ауы-
лы, Н. Қастекбаев көшесі, №7 «А», 
тел.: 8(72832) 2-95-39

«Ақсу ауданы мәдениет үйінің 
Көшкентал ауылының мәдениет 
үйі», көрермен залы, Көшкентал ау-
ылы, Амангелді көшесі, №30, тел.: 
8(72832) 5-10-67

«Көлтабан орталау мек-
теб» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесі, акт залы, Көлтабан ауы-
лы, Орталық көшесі, №15, тел.: 
8(72832) 2-81-71

«Мұхтар Әуезов атындағы  негізгі 
орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық  
мемлекеттік мекемесі, акт залы, 
Молалы ауылы, Сексенбай батыр 
көшесі, №25 «А», тел.: 8(72832)  
2-82-91

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Алажиде негізгі орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
акт залы, Алажиде ауылы, Мектеп 
көшесі, №3, тел: 8728 592 0010  

«Ақсу ауданы мәдениет үйінің 
Ойтоған ауылының мәдениет үйі, 
көрермен залы, Ойтоған ауылы, 
Шүкенов көшесі, №10, тел.:8(72832) 
27050

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Е.Сиқымов атындағы орта мектебі-
интернаты», коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі акт залы, 
Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев 
көшесі, №49, тел:8(72832) 2-01-80

«Ақсу ауданы мәдениет үйінің  
"Ақын-Сара" атындағы мәдени 
жастар орталығы», коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, акт залы, 
Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр 
көшесі, №42, тел.: 8(72832) 2-17-32

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектебі-
гимназиясы», коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, акт залы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, №6, тел.: 8(72832) 2-12-92

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Қаракемер орта мектебі», 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
акт залы, Алтынарық ауылы, Абай 
көшесі, №2, тел.: 8(72832) 2-96-95

«Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Қ.Терібаев атындағы орта мектебі», 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 
акт залы, Көкөзек ауылы, Мектеп 
көшесі, №1, тел.: 8(72832) 2-88-36

Көлемі

152 
шаршы.м.

32,4 
шаршы.м.

103 
шаршы.м.

264,2 
шаршы.м.

254 
шаршы.м.

105 
шаршы.м.

819,5 
шаршы.м.

61,77 
шаршы.м.

264,2 
шаршы.м.

36 шаршы.м.

115  шаршы.м.

35,6 шаршы.м.

351,4 
шаршы.м.

180 шаршы.м.

1543,7 
шаршы.м.

271 шаршы.м.

198 шаршы.м.

100 шаршы.м.

Жалға алу 
құны

Өтеусіз

Өтеусіз

Өтеусіз

286 теңге/2 
сағат

Өтеусіз

Өтеусіз

887,10 теңге/
2 сағат

Өтеусіз

286 теңге/
2 сағат

Өтеусіз

Өтеусіз

Өтеусіз

380,88 теңге/
2 сағат

Өтеусіз

2476,10 
теңге/2 сағат

Өтеусіз

Өтеусіз

Өтеусіз
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Помещения для встреч кандидатов 
с избирателями Аксуского района 

Собственник помещения, на-
звание, адрес и телефон

КГУ «СШ им.Б.Сырттанова 
Аксуского районного отдела об-
разования», актовый зал СШ 
им. Б.Сырттанова, с.Арасан, ул. 
Турганбек, №1, тел.: 8(72832) 
3-01-39

КГУ «НШ Кызылжар Аксуско-
го районного отдела образова-
ния», кабинет НШ Кызылжар, 
с.Кызылжар, без улицы, тел.: 
8(72832)  5-20-41 КГУ «СШ Егин-
су Аксуского районного отдела 
образования», актовый зал 

СШ Егинсу, с.Егинсу, 
ул.Ыбырай, №22, тел.: 8(72832)  
2-81-79

КГУ «Дом культуры с.Жаналык 
Аксуского районного дома куль-
туры»,  актовый зал дома куль-
туры, с.Жаналык, ул.Койшыбай, 
№3, тел.: 8(72832) 27-5-38

КГУ «СШ им. Б. Садырбайу-
лы Аксуского районного отдела 
образования», учительский ка-
бинет 

СШ им. Б. Садырбайулы, 
с.Каракоз, ул. Жамбыла, №19, 
тел.: 8(72832) 2-92-96

КГУ «СШ Кенгарын Аксуско-
го районного отдела образова-
ния», учительский кабинет СШ 
Кенгарын, с.Кенгарын, ул. Ши-
рикарал, №45, тел.: 8(72832) 
2-92-99

КГУ «Дом культуры им. Р. Та-
жибаева Аксуского районного 
дома культуры», актовый зал 
дома культуры, с.Сагабуйен, 
ул.Абылайхана, №26, тел.: 
8(72832) 5-00-01

КГУ «СШ Карашилик Аксу-
ского районного отдела об-
разования», актовый зал СШ 
Карашилик, с.Карашилик, ул. 
Н.Кастекбаева, №7«А», тел.: 
8(72832) 2-95-39

КГУ «Дом культуры 
с.Кошкентал Аксуского рай-
онного дома культуры», ак-
товый зал дома культуры, 
с.Кошкентал, ул.Амангелды, 
№30, тел:8(72832) 5-10-67

КГУ «ОШ Кольтабан Аксу-
ского районного отдела обра-
зования», учительский кабинет 
ОШ Кольтабан, с.Кольтабан, ул. 
Орталык, №15, тел.: 8(72832) 
2-81-71

КГУ «СШ им. М.Ауэзова  Ак-
суского районного отдела об-
разования», актовый зал СШ 
им. М.Ауэзова, с.Молалы, 
ул.Сексенбай батыра, №25«А», 
тел.: 8(72832)  2-82-91

КГУ «ОСШ Алажиде Аксуско-
го районного отдела образова-
ния», актовый зал ОСШ Алажи-
де, с.Алажиде, ул.Мектеп, №3, 
тел.: 8728 592 0010  

КГУ «Дом культуры с.Ойтоган 
Аксуского районного дома куль-
туры», актовый зал дома куль-
туры, с.Ойтоган, ул.Шукенова, 
№10, тел.: 8(72832)

КГУ «СШ им. Е.Сихимова  Ак-
суского районного отдела обра-
зования», актовый зал СШ им. 
Е.Сихимова, с.Жансугурово, 
ул.О.Жумашева, №49, тел.: 
8(72832) 2-01-80

КГУ «Культурно - молодежный 
центр им. Акын Сары  Аксуско-
го районного дома культуры», 
актовый зал, с.Жансугурово,  
ул.Кабанбай батыра, №42, 
тел:8(72832) 2-17-32

КГУ «СШ им. К.Сатпаева Ак-
суского районного отдела об-
разования», актовый зал СШ 
им.К.Сатпаева, с.Жансугурово, 
ул. Желтоксан, №6, тел:8(72832) 
2-12-92

КГУ «СШ Каракемер  Аксуско-
го районного отдела образова-
ния», актовый зал СШ Караке-
мер, с.Алтынарык, ул.Абая, №2, 
тел:8(72832) 2-96-95

КГУ «СШ им. К.Терибаева 
Аксуского районного отдела об-
разования», актовый зал СШ 
им.К.Терибаева, с.Кокозек, 
ул.Мектеп, №1, тел.: 8(72832) 
2-88-36

Площадь

152 кв.м.

32,4 кв.м.

103 кв.м.

264,2 кв.м.

254 кв.м.

105 кв.м.

819,5 кв.м.

61,77 кв.м.

264,2 кв.м.

36 кв.м.

115 кв.м.

35,6 кв.м.

351,4 кв.м.

180 кв.м.

1543,7 кв.м.

271 кв.м.

198 кв.м.

100 кв.м.

Стоимость 
аренды

Безвозмездно

Безвозмездно

Безвозмездно

286 тенге/2 
часа

Безвозмездно

Безвозмездно

887,10/2 часа

Безвозмездно

286 тенге/2 
часа

Безвозмездно

Безвозмездно

Безвозмездно

380,88/2 часа

Безвозмездно

2476,10/2 часа

Безвозмездно

Безвозмездно

Безвозмездно
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 «АҚСУ ӨҢІРІ» ГАЗЕТІНІҢ (БҰДАН АРЫ ҚАРАЙ 
ГАЗЕТ) МЕНШІК ИЕСІ – «АҚСУ ӨҢІРІ» ЖШС 2021 
ЖЫЛДЫҢ 25 ШІЛДЕСІНДЕ ӨТЕТІН АҚСУ АУДА-
НЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДЕРІНЕ САЙЛАУЫНА 
ҚАТЫСАТЫН  ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ САЙЛАУАЛДЫ ҮГІТ 
МАТЕРИАЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН БАСЫ-
ЛЫМ АЛАҢЫН БЕРУ ШАРТТАРЫ ЖАЙЫНДА ХА-
БАРЛАНДЫРАДЫ.

ГАЗЕТТІҢ БАСЫЛЫМ АЛАҢЫН БЕРУДІҢ 
ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

Газет 480 шаршы см. аспайтын екі үгіттік және 
ақпараттық баспа материалын орналастыру үшін 
басылым алаңын бере алады. 

Газеттің басылым алаңын беру Газеттің меншік 
иесімен Ақсу ауданы ауылдық округі әкімдеріне 
кандидатқа баспа үгіттік және ақпараттық мате-
риалдарды орналастыру үшін басылым алаңын 
беру жөніндегі жазбаша келісім негізінде жүзеге 
асырылады. келісім шарт пен тиісті құжаттардың 
формасы төменде келтірілген жазбаша өтінішті 
тапсыру кезінде беріледі. Үміткердің /сенімді 
тұлғаның/ Газетпен басылым алаңын беру 
жөніндегі келісімшартқа қол қоюы үміткердің /
сенімді тұлғаның/ сайлауалды үгіт жүргізуге бай-
ланысты Газеттің қызметін қабылдауға келісімі са-
налады. Мұндай келісімшарт жасау үшін үміткер  /
сенімді тұлға/ Газеттің меншік иесіне төмендегідей 
ақпаратты көрсете отырып жазбаша өтініш береді. 

1) Жазбаша өтініштің тіркеу нөмірі, айы-күні мен 
уақыты;

2) Жазбаша өтініш берген үміткердің аты-жөні      
/сенімді тұлғаның аты-жөні/;

3) Тұлғаның жазбаша өтініш беруге өкілеттігін 
айғақтайтын құжат;

Үміткердің /сенімді тұлғаның/ жеке куәлігі, 
үміткердің /жеке тұлғаның/ уәкілетті мемлекеттік 
орган берген куәлігі, ҚР заңдылығына сәйкес өзге 
құжат.

4) Жоспарланып отырған орын көлемі, үгіттік ба-
спа материалдарының түрлері көрсетілген жазба-
ша өтініштің мазмұны;

5) Үміткердің немесе сенімді тұлғаның қолы.
Газет осы Ақпараттық хабарлама негізіндегі жаз-

баша өтінішті 2021 жылдың 14 шілдеден бастап 
2021 жылдың 24 шілдесін қоса алғандағы мерзімге 
дейін, демалыс және мерекелік күндерден басқа 
кездері, күн сайын сағат: 10.00 – ден 17.00 – ге 
дейін мына мекен-жайда қабылдайды: Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 5 в үй. Аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі ғимараты. 3 қабат.

Жазбаша өтінішке тиісті құжаттардың 
көшірмелері қоса беріледі. Мақалаларда оның 
төленгендігі, материалдарды дайындаған жауапты 
тұлғалар, қаржыландыру көзі, ақпаратты берген 
тұлғалардың аты-жөндері жайындағы ақпарат бо-
луы тиіс.

Баспа материалдарын орналастыру кезектілігін 
Газет жазбаша өтініштердің түсу ретіне қарай 
белгілейді. Бірнеше кандидаттан /сенімді 
тұлғалардан/ бір мезгілде өтініштер түскен 
жағдайда Газет сол күні жеребе тарту өткізеді. 
Жеребе тартуға баспа материалдарын орнала-
стыру кезектілігіне күмән келтірген үміткер немесе 
үміткердің мүддесін қорғайтын сенімді тұлға және 
даудың тәуелсіз ғағы ретінде БАҚ өкілі қатысады. 
Әр үміткерге /сенімді тұлғаға/ баспа материалын 
орналастыру күні көрсетілген мөр басылған бір-
бір конвертті таңдау ұсынылады. Конверттер саны 
дауласушылар санымен бірдей. Жеребе тарту 
аяқталғаннан кейін дауласушы жақтар мен БАҚ 
өкілі жеребе тарту хаттамасына қол қояды. Жеребе 
тартудың нәтижесі (хаттаманың көшірмесі) тиісті 
сайлау комиссиясына беріледі.

ҮГІТТІК ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ БАСПА 
МАТЕРИАЛДАРЫН БЕРУ ТӘРТІБІ

  Үгіттік баспа материалдары Газетке ҚР 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Конституциялық Заңында көзделген көлемде, 
газеттің меншік иесімен басылым алаңын беру 
жөніндегі келісімшартқа қол қоюға уәкілетті 
тұлғаның  қолы қойылып, беріледі.

Үгіттік және ақпараттық баспа материалдары 
Газетке модульдер немесе мақалалар түрінде 
беріледі.

Үгіттік жіне ақпараттық баспа материалдары 
газеттің күнінен 5 күнтізбелік күн бұрын беріледі.

Газет үгіттік және ақпараттық баспа материалда-
рын, егер онда конституциялық құрылымды күштеп 
өзгерту, республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, 
ұлттық, діни, әлеуметтік және рулық алауыздық, 
қатігездік пен күш көрсету идеяларын, сонымен 
қатар заңнамада көзделмеген әскерилендірілген 
құрамаларды құру идеяларын бар деп тапса және 
заңдылықта қарастырылған басқа да негіздерде, 
қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Барлық материал газеттің тек ішкі беттеріне ор-
наластырылады.

ГАЗЕТТІҢ БАСЫЛЫМ АЛАҢЫНЫҢ ТӨЛЕМ 
ТӘРТІБІ

Үгіттік және ақпараттық материалдарды орнала-
стыру үшін басылым алаңы төлемінің мөлшері:

ҚҚС – ты қоса алғанда журналистік мақалалар 
жарияланған беттерге мақалалар мен модульдерді 
орналастыру үшін 1 шаршы сантиметр төлемнің 
мөлшері 104 теңге.

Төлем Газет берген есепшот негізінде мұндай 
есепшот берілген күннен бастап 5 (бес) банк күні 
ішінде жүргізіледі.

Төлем газеттің басылым алаңын беру жөніндегі 
тиісті келісімшартта немесе есепшотта көрсетілген 
Газеттің Банктік реквизиттеріне төленеді.

АҚПАРАТТЫҚ 
ХАБАРЛАМА

САЙЛАУ - 2021 САЙЛАУ - 2021

Ак
су
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АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Жансүгіров ауылы                         №10                     «09» «шілде» 2021 жыл

Ақсу  ауданы бойынша шығып қалған учаскелік комиссия мүшелері туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комис-
сиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия мүшелерін атқарып жүрген 
міндеттерінен  өз еркімен өтініші бойынша келесі комиссия мүшесі босатылсын:

1) №3 учаскелік сайлау комиссиясындағы Ахмолдаева Жазира Курманбековна;
2) №5 учаскелік сайлау комиссиясындағы Бейсекова Гуршаруан Сагадиевна;
3) №14 учаскелік сайлау комиссиясындағы Айтмуханбетова Айгерім Арыстанбекқызы;
4) №15 учаскелік сайлау комиссиясындағы Мураталина Айгуль Тельмановна;
5) №15 учаскелік сайлау комиссиясындағы Кабаева Торгын Кенжехановна;
6) №29 учаскелік сайлау комиссиясындағы Ибраимова Бибигул Кудайбергеновна;
7) №37 учаскелік сайлау комиссиясындағы Абдрахманов Адильбек Айдарбекович;
8) №38 учаскелік сайлау комиссиясындағы Мухамедгариева Шұғыла Қайратқызы;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                                   Б.БАЙБОЛОВ.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                                Б.НУРЗОЛДИНОВА.

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

 Жансүгіров ауылы                        №11                 «09» «шілде»  2021 жыл

Ақсу ауданы бойынша шығып қалғанкомиссия мүшелерінің орнына учаскелік 
сайлау комиссиясыныңмүшелерін тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңының 19 бабының 8 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комис-
сиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия мүшелерінің орнына сай-
лау комиссиясының құрамын қалыптастыратын орган осы Конституциялық заңның 
10-бабында белгіленген тәртіппен сайлау комиссиясының мүшесін сайлағанға дейін 
келесі сайлау комиссиясының мүшелері тағайындалсын:

1) №3 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Гарипова Резеда Ильдусовна
2) №5 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Бекжигитова Салтанат Есболатовна;
3) №14 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Тезекбаева Маншук Касымжановна
4) №15 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Кызайбаева Раушан Байниязовна
5) №15 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Саудабекова Асем Канатбековна;
6) №29 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Баграмова Сауле Жаксылыковна;
7) №37 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Дандахметова Гульзира Дандахме-

товна;
8) №38 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Мухамедгариев Нияз Салабатович;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                               Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                           Б.НУРЗОЛДИНОВА

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ 
НАЗАРЫНА!

Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-2 бабы 1 тармағының 
6) тармақшасына сәйкес 2021 жылдың тамыз айының 13 күні сағат: 11-00 –де 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5 үй мекен - жайында «Алматы облысы Ақсу 
ауданы Арасан аулында мәдениет үйі ғимаратының құрылысы» нысандарының 
құрылысы және пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау іс - шаралары мен «Қоршаған 
ортаға әсерді бағалау» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

 Байланыс телефондары:  2-12-62, aksu_ku111@mail.ru электрондық мекен-жайы.

Д.ҚОЖАБЕРГЕНОВ,
«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ  басшысы.  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

В соответствии с подпунктом 6) п. 1 статьи 57-2 Экологического Кодекса Республи-
ки Казахстан 13 августа 2021 года в 11-00 часов по адресу: c. Жансугурова ул. Жел-
токсан 5, состоятся общественные слушания по проекту «Оценка воздействия на 
окружающую среду» на период строительства и эксплуатации объекта «Строитель-
ство здания дома культуры селе Арасан Аксуского района Алматинской области» .  

Контактные телефоны: 2-12-62, электронный адрес: aksu_ku111@mail.ru.

Д.КОЖАБЕРГЕНОВ,
руководитель отдела ГУ «Аксуский районный отдел строительства». 

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ

ХАБАРЛАМА
Алматы облысы Ақсу ауданы бойынша әкімдеріне кандидаттарды тіркеу 

қорытындысы туралы
2021 жылғы 14 шілдеде сағат 18.00-де тіркеу кезеңі аяқталды. Аудан бойынша Ақсу 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 9 сайлау округінде барлығы 29 кандидатты 
тіркеді, оның ішінде 4 (13,7%) – "Nur Otan" саяси партиясынан кандидат, 1 (3,4%) - 
«Ауыл»ХДПП,  1 (3,4%) - «Adal» саяси партиясынан,  23 (79,3 %) - өзін-өзі ұсынған 
кандидаттар.

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 113-5-бабының 9-тармағына сәйкес кандидаттарды тіркеу 
қорытындылары туралы ресми ақпарат БАҚ-та жарияланды.                                                         

                                 
АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

СООБЩЕНИЕ
Об итогах регистрации кандидатов в акимы по Аксускому району Алматин-

ской области
14 июля 2021 года в 18.00 часов завершился этап регистрации. Всего по району в 

9 избирательных округах Аксуской районной территориальной избирательной комис-
сией зарегестрированы 29 кандидата, из них 4 (13.7 %) – кандидат от политической 
партии «Nur Otan» , 1 (3,4%) - от НДПП «Ауыл»,  1(3,4%) – от политической партии 
«ADAL», 23 (79,3 %) -  самовыдвиженцы.

Согласно п.9 ст.113-5 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» официальная информация об итогах регистрации кандидатов 
опубликована в СМИ.

                             
АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

Құрметті  Арасан  ауылдық округінің сайлаушылары! 

Мен, Джакупов Данияр Әмірханұлы, Арасан ауылының тумасымын. 2006 жылы 
Арасан ауылындағы Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектепті бітіріп, Алматы 
қаласындағы  Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университетінде   «Тау-
кен ісі» мамандығы бойынша білім алып, қосымша әскери кафедрада оқыдым. 2011-
2013 жж. Томск қаласындағы Ұлттық Зерттеу Политехникалық университетіне қарасты 
Табиғи ресурстар институтының магистратура бөлімінде «Геоэкология және геохи-
мия» мамандығы бойынша білім алдым. 2015-2018 жж. Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
Ұлттық Техникалық Университетінің докторантура бөлімінде  «Тау-кен ісі» мамандығы 
бойынша оқып,  философия (PhD) докторы дәрежесін алдым.

Өздеріңіз білесіздер, шілденің 25 күні ауылымыздың әкімін сайламақшымыз. Әкімді 
халықтың тікелей қатысуымен сайлау – үлкен өзгерістің басы. Себебі, Сіздер сияқты 
мен де ауылдың болашағына бей-жай қарай алмаймын. 

Осы мүмкіндікті қолданып жастық жігеріммен, ауыл мәселесіне етене айналысуға 
бел будым. Сайлауға «Ауыл» партиясы атынан үміткер болып қатысуды жөн көрдім. 
Осы күнге дейін жиған білімім мен тәжірибем жеткілікті деп есептеймін. Еңбек жолым-
ды 2011 жылы «ҚазАтомПром» Ұлттық атомдық компаниясына қарасты «Семизбай-U» 
ЖШС геотехнологиялық ұңғымалардың 5 дәрежелі операторы қызметінен бастадым. 
Компанияда жұмыс істеу барысында  түрлі қызметтер атқардым.

Енді Сіздерге ұсынып отырған бағдарламамның мазмұнын қысқаша баяндаймын.
Менің ойымша, әкімнің ауылға жағдай жасауы екі нәрсеге байланысты. 
Біріншісі - ауыл бюджеті. 
Бүгінгі күні ауыл бюджетіне көп ақша жиналады деп айта алмаймын. Десе де, қолда 

барды тиімді жұмсауға болады. Бұл ретте ауыл қауымдастығының рөлін күшейтуді 
көздеп отырмын. Ауылдың қажеттілігі көп, солардың ішінде ең маңыздысын өздеріңіз 
сайлаған ауыл қауымдастығымен бірге анықтаймыз. Әр теңге үнемделіп жұмсалатын 
болады. Сонымен қатар, ауыл бюджетін ұлғайтудың жолын қарастырып, ауылдын 
кәсіпкерлеріне қолдау білдіріп, етене жұмыс істеп ауыл бюджетін ұлғайтуды қолға 
аламын. 

Екіншісі – ауыл әкімінің аудандағы 
және облыс деңгейіндегі белсенділігі. 

Ауылымыздың негізгі өзекті 
мәселелерін аудандық, облыстық 
бөлімдерде көтеріп, бұл мәселелердің 
тиянақты әрі нақты шешілуі үшін аян-
бай еңбек етемін. Бұл жұмыста «Ауыл» 
партиясының атынан  депутаттарымыз 
қолдау көрсетеді деген сенімім зор.  

Сонымен қатар, жұмыссыздықпен 
күресу, оны шешудің бірден бір жолы 
- кәсіпкерлікті дамыту. Кәсіптің түр-
түрі бар. Соларды игеру үшін ауыл 
жастарының басын біріктіріп дұрыс 
бағыт-бағдар  беруге мақсат қоямын.

Мұнымен қоса, төмендегі мәселелерді 
шешуді маңызды деп есептеймін:

•  Ауылымызды ауыз сумен камтама-
сыз ету жөніндегі жұмыстарды жүйелі 
түрде жүргізу

•   Ауыл көшелеріне жарық жүргізу;
• Ауылдың ішіндегі көшелердің жөндеу 

жұмыстарын ұйымдастыруға атсалысу.
Айта берсек проблема көп. Алай-

да жұмыс істеймін деген адамға жол 
әрдайым ашық. Маған сенсеңіздер, 
сайлауға келіп, дауыс беріңіздер. 

Мен «Ауыл» партиясымен бірге бұл 
үлкен істің жауапкершілігін жақсы сезіне 
отырып, абыройлы атқаруға тырысамын.

АУЫЛДЫҢ ГҮЛДЕНУІ - 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ГҮЛДЕНУІ

САЙЛАУ - 2021

Ковид-19-қа қарсы вакцинациялау бойынша кеңінен түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуде. 60-тан астам тікелей эфир жүргізілді, 40 сюжет дайындалды. 
Республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарында 503-тен 
астам мақалалар жарияланды. 262 702 дана буклеттер, 476 865 жадынамалар 
шығарылды.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 
КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯҒА 
ҚАРСЫ «SPUTNIK V» ВАКЦИНАСЫ 

ҮШІН АҚПАРАТ
Аймақта коронавирустық 

инфекцияларға қарсы вакцинацияға 
244 вакциналық бекеттер, 71 мобильді 
топтар, 17 жылжымалы медициналық 
кешендер қатысады.

Бүгінгі күні вакциналарды сақтауға 
арналған 153 мұздатқыш және 272 
белсенді термиялық контейнерлер 
(мұздатқыштар) бар.

Аймаққа I компонентті вакцинаның 
540 495 дозасы және II компонентінің 
379 990 дозасы енгізілді.

І компонентпен - 476 865 адам вак-
цинацияланды, екі компонентті вакци-
нация - 262 702 адаммен аяқталды. 
I компоненттің вакцинасының қалған 
бөлігі - 63 630 доза, II компонент - 2021 
жылдың 16 шілдесіндегі жағдай бойын-
ша 117 288 доза.
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«Өркендеу дегеніміз біз үшін-барлық 
азаматтардың өмір сапасын ұдайы 
жақсартуды қамтамасыз ететін 
экономикалық дамудың жоғары қарқынына 
қол жеткізу» 

Тұңғыш Президент – Елбасы, «Nur Otan» 
партиясының Төрағасы Н.Ə.Назарбаев              

Құрметті  Жаңалық ауылдық округінің 
сайлаушылары!

Мен, Берік Асылбекұлы Мұсанов, 
Ақсу  ауылында дүниеге келдім. Қазақтың 
ауылшаруашылық институтын «инженер-
механик» мамандығы бойынша бітіріп 
шықтым. Еңбек жолымды   «Басқан» қой 
кеңшарында қатардағы жай жұмысшы болып 
бастап әр деңгейдегі әр түрлі салада жұмыс  
атқардым. Бүгінде осы ауылдық округтің әкімі 
қызметін атқарудамын.  

Ауылда осы  уақыт аралығында мәдениет 
үйі, полиция учаскелік пункті, ауыз су 
құбырлары, ауыл ішіндегі  көше жолдары,  
мешіт салынып жұмыстар атқарылды. Егістік 
жерлерге келетін су каналдары тазаланып, 
Басқан өзенінен өтетін көпір  салынуда.

Ауылымыздағы өзекті мәселе ауыл ішіндегі 
көше жолдардың нашарлығы, жедел жәрдем 
автокөлігінің жоқтығы, жаңа  дәрігерлік 
амбулаторияның салынуы қажет екендігін 
жақсы білемін.

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін 
маған Сіздердің қолдауларыңыз керек!

Мені ауыл əкімі етіп сайласаңыздар, 
алдағы 4 жылда: 

2022 жылы Жаңалық ауылында жаңа  
дәрігерлік амбулаторияның салынуын назарда 
ұстаймын;

2023 жылы Жаңалық ауылында медициналық 
қызмет көрсету үшін 1 бірлік 12-каналды ЭКГ 
аппаратын сатып  алуға ықпал етемін; 

2024 жылы Жаңалық елді мекенінің 
ауылішілік көшелерінің орташа жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастырамын.

Мен  ауылдың  бюджеті шектеуліекенін 
түсінемін, сондықтан қосымша 
қаржыландыру көздерін  іздеу арқылы:

Ауыл жастарының кәсіпкерлік бастамасын 
жүзеге асыруға;

Жаңалық ауылы ішіндегі көше  жолдарын        
жөндеуге күшімді саламын.

Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайды 
жасаймын;

Ауыл жастарына рухани-патриоттық тәрбие 
беруге үлесімді қосамын.

#BizBirgemiz

«Нағыз патриот- өз елін мақтайтын емес, 
нағыз патриот кемшіліктерді байқап, оларды 
түзеуге ықпалдасатындар» 

Тұңғыш Президент – Елбасы, «Nur Otan» 
партиясының Төрағасы Н.Ə.Назарбаев 

Құрметті Егінсу ауылдық округінің  сай-
лаушылары!

Мен, Дәулет   Мұхаметкәрімұлы Қрықбаев, 
Ақсу  ауылында дүниеге келдім. Агроном, 
экономист менеджер мамандықтары бой-
ынша жоғарғы білім алдым. Еңбек жолым-
ды Қызылағаш, Есеболатов ауылдық округі 
әкімі аппаратының бас маманы қызметінен 
бастадым. 2011 жылдың 5 қыркүйегінен ба-
стап Егінсу ауылдық округінің әкімі лауазымы-
на тағайындалдым. Осы мерзім аралығында 
ауылымыздың дамуы үшін пошта ғимаратын 
және балалардың бос уақыттарын тиімді пай-
далану мақсатында спорт алаңының салы-
нуына ықпал еттім. Бүгінгі күні ауылымызда 
медициналық пункті күрделі жұмысты талап 
ететінін жақсы білемін, оны шешу жолын-
да тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқандығын 
өздеріңіз  көріп жүрсіздер.    

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін 
маған  Сіздердің қолдауларыңыз керек!

ҚИЫНДЫҚТЫ ЕҢСЕРІП, ЖЕҢІСКЕ БІРГЕ ЖЕТЕМІЗ!

Мені ауыл əкімі етіп сайласаңыздар, 
алдағы 4 жылда:

2024 жылы Егінсу ауылының медициналық 
пункттің күрделі жөндеу жұмыстарының 
жүргізілуіне  ықпал етемін.

Мен  ауылдың  бюджеті шектеулі 
екенін түсінемін, сондықтан    қосымша 
қаржыландыру көздерін  іздеу арқылы:

Егінсу ауылындағы  түнгі  жарық шамдарын 
үнемделген шамдарға ауыстыруға;

интернет мәселесін шешуге;
халықтың құқық және қаржылық 

сауаттылығын арттыруға;
халық арасында жұмыссыздық деңгейін 

төмендетуге;
әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына 

тұрақты қолдау  көрсетуге күшімді саламын.
Жастарға әлеуметтік жағдай жасау, 

отансүйгіштік тәрбие беруге;
Ауылдық округ халқының бірлігін, 

тұрақтылығын және рухани келісімін одан әрі 
дамытуға;

Әлеуметтік тұрақтылықпен азаматтардың 
қауіпсіздігін нығайтуға;

Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай 
жасауға үлесімді қосамын.

#BizBirgemiz

«Біз  әр азаматтың әлеуетін, 
жасампаздық күш-қуатын, болашаққа 
деген сенімі мен білімін өз Отанымыздың 
игілігіне жұмсауға тиіспіз»             

Тұңғыш Президент – Елбасы, 
«Nur Otan» партиясының Төрағасы 
Н.Ə.Назарбаев

Құрметті Қарашілік  ауылдық 
округінің сайлаушылары!

Мен, Кәкімбаев Нұрқуат Демесінұлы, 
Сағабүйен ауылында дүниеге келдім. Көксу 
ауылшаруашылық техникалық колледжінде 
агроном және Жетісу мемелекеттік 
университетінің экономист – қаржыгер 
мамандықтарын алдым.  Еңбек жолымды 
туған ауылымда  агроном болып бастадым,  
әр салада қызмет істедім. Қазіргі уақытта Ақсу 
ауданы әкімдігінің жанындағы «Ақсу ЖСК» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшы-
сымын. Туған ауылыммен тұрақты байланыста 
болып әрбір атқарылып жатқан шараларға өз 
үлесімді қосып келемін. Ауыл тұрғындарын 
толғандырып жүрген өзекті мәселелер ауыл 
ішілік көшелерінің нашарлығы, жедел жәрдем 
автокөлігі, Сағабүйен ауылында дәрігерлік 
амбулаториясы, Қарашілік  ауылында 
медициналық пунктінің жоқтығы, Сағакүрес 
медициналық пункттің тозуы сияқты өзекті  
мәселелерді де  жақсы білемін. Алдағы 
уақытта  атқарылатын шараларды жүзеге  
асырып, оның шешімін табу үшін Сіздердің 
қолдауларыңыз керек!

Ауыл әкімі етіп сайласаңыздар, алдағы 4 жыл-
да:

2021-2022 жылдары Т.Тоқтаров атындағы 
орта мектептің күрделі жөндеуден өтуіне ықпал 
етемін;

2022 жылы Қарашілік және 2023 жылы 
Сағабүйен елді мекеннің ауылішілік жолдарының 
орташа жөндеу жұмыстарын ұйымдастырамын;

2023 жылы Сағабүйен ауылында медициналық 
қызмет көрсету үшін 1 бірлік 12 каналды ЭКГ ап-
паратын сатып алуға ықпал етемін;

2023 жылы Сағабүйен ауылының дәрігерлік 
амбулаториясының, 2023 жылы Қарашілік  
ауылының медициналық пунктінің салынуы-
на және 2024 жылы Сағакүрес ауылының 
медициналық пунктіне күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге ықпал етемін.

Мен ауылдың  бюджеті шектеулі 
екенін түсінемін,  сондықтан    қосымша 
қаржыландыру көздерін  іздеу арқылы: 

Қарашілік, Сағабүйен, Сағакүрес  ауылдарын-
да балалар ойнайтын  алаңдар салуға;

қосымша жұмыс орындарын құру мақсатында 
шағын  және орта бизнесті қолдауға күшімді са-
ламын.

Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына 
тұрақты қолдау  көрсетуге;

Жастарға отансүйгіштік тәрбие беруге, 
бұқаралық спортты дамытуға;

Халықтың жұмыспен қамтылуын артты-
ру, мемлекеттік қызметтерді онлайн режимде 
ұлғайтуға үлесімді қосамын.

 #BizBirgemiz

«Біздің басты құндылығымыз - Адам, оның 
қадір-қасиеті мен құқығы, амандық-саулығы 
мен заңдық мүдделері»  

Тұңғыш Президент – Елбасы, «Nur Otan»    
партиясының Төрағасы Н.Ə.Назарбаев

Құрметті Көшкентал ауылдық округінің 
сайлаушылары! 

Мен, Олжас  Жұмашұлы Алдабергенов,      
Көшкентал  ауылының тумасымын. Еңбек  жо-
лым өздеріңіздің көз алдарыңызда өтіп жатыр, 
менің отбасымды да жақсы білесіздер. 

Қызметімді Ақын Сара  ауылында 
Ш.Уәлиханов атындағы  орта  мектептің  техно-
логия және  сызу  пәнінің  мұғалімінен  бастадым. 
2005 жылдан бері Көшкентал  ауылдық округі 
әкімі аппаратында бас маман қызметіндемін. 
Ауылымыздың  әлеуметтік  жағдайын  жақсарту 
және мал  азығын  камтамасыз  ету  мақсатында 
бос  жатқан  егістік  алқаптарының  игерілуі, 
бос  шабындық  жерлерді  ауыл тұрғындарына 
пайдалануға беру, малды   жайлауда жайылуға 
жіберу бойынша жұмыстар өз жалғасын табуда. 
Сонымен бірге, ауылдағы көше жолдарының 
нашарлығы, жедел жәрдем қызметіне қатысты 
көліктің, медициналық пункті мен дәрігерлік 
амбулаторияның жоқтығы және мәдениет 
үйінің тозуы сияқты өзекті мәселелерді жақсы 
білемін. Менің Сайлауалды бағдарламамда 
ауылдың өзекті мәселерін шешу жолдары 
қарастырылған.

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін 
маған Сіздердің қолдауларыңыз керек!

Мені ауыл əкімі етіп сайласаңыздар, 
алдағы 4 жылда:

2021 жылы Көшкентал елді мекенінің 
ауылішілік көшелерінің орташа жөндеу 
жұмыстарын ұйымдастыруға атсалысамын;

2022 жылы Көшкентал ауылында дәрігерлік 
амбулаторияның салынуына  ықпал етемін;

2023 жылы Көлтабан ауылдарында 
бейімделген мектептің орнына жаңа мектеп 
салынуына ықпал етемін;

2023 жылға қарай Көшкентал ауылындағы 
мәдениет үйіне күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге ықпал  етемін;

2023 жылы Көшкентал ауылында  өрт 
сөндіру бекетін   орнатуға  ықпал етемін.

Мен ауылдың бюджеті шектеулі 
екенін түсінемін, сондықтан    қосымша 
қаржыландыру көздерін іздеу арқылы:

округ ауылдарында балалар алаңдарын 
ашуға;

шаруа қожалықтарына қолдау көрсетуге 
күшімді саламын.

Округ тұрғындары арасында Туған жерге де-
ген патриоттық сезімді арттыруға;

Ауыл тұрғындарының өмір – сүру жағдайын 
жақсартуға және қолайлы етуге;

Жастарды жұмыспен  қамтамасыз ету және 
округ тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға 
үлесімді қосамын.

#BizBirgemiz

САЙЛАУ - 2021
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«Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру 
арқылы жетеді»,- деген екен өркениет 
философы атанған Әл - Фараби баба-
мыз. Мен де осы қағиданы өмірімнің 
негізгі бағдары ретінде ұстанып келемін, 
себебі, нәтижеге жетудің жалғыз жолы - 
еңбекқорлық пен талап-тiлегiңе, арман - 
мұратыңа байланысты. 

Менің өзіме қояр талабым - туған жерім, 
бақытты балалық шағым өткен Ойтоған 
ауылымның өсіп - өркендеуі үшін барлық 
күш-жігерімді жұмсап, жерлестеріме пай-
дамды тигізу.

Өзімнің осы уақытқа дейін жүріп 
өткен өмір жолыммен таныстырсам, 
1984 жылы  6 қыркүйекте Ақсу ауда-
ны, Ойтоған ауылында дүниеге келдім. 
2001 жылы І.Жансүгіров атындағы орта 
мектепті бітіріп, 2006 жылы Қазақ Ұлттық 
Аграрлық университетін «ветерина-
рия» және 2009 жылы Ө.Жолдасбеков 
атындағы құқық және экономика акаде-
миясын «қаржыгер» мамандығы бойын-
ша аяқтадым.

Еңбек жолымды 2006 жылы «Ақсу 
аудандық мәслихатының аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің хатшы-
машинисткасы болып бастадым.

ОЙТОҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
БЕРІКОВА ВЕНЕРА БЕРІКҚЫЗЫ

дайындық пәнінің оқытушы – ұйымдастырушысы болып  қызмет атқарамын.
Өзім туып өскен ауылыммен тұрақты байланыста болып, әрбір атқарылып жатқан 

іс-шараларға өз үлесімді қосып келемін. 
Алдағы уақытта  атқарылатын іс-шараларды жүзеге  асырып, оның шешімін табуға 

Сіздердің қолдауларыңыз керек.

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМ:
1. 2023 - 2025 жылдары Ойтоған елді мекеннің ауыл іші көшелерінің орташа жөндеу 

жұмыстарын ұйымдастырамын;
2. 2022 жылы Ойтоған ауылында медициналық қызмет көрсету үшін 1 бірлік 12 ка-

налды ЭКГ, велосипед  эргометр аппаратын сатып алуға ықпал етемін;
3. 2023 жылы Ойтоған ауылының дәрігерлік амбулаториясының құрылысының 

жүргізуге ықпал етемін.
4. 2024 жылы Ойтоған ауылындағы мектептің күрделі жөндеуін жүргізуге ықпал 

етемін.
5. Ойтоған, Үлгілі тас жолын жасауға ықпал етемін. 
6. Қосымша жұмыс орындарын құру мақсатында Шағын  және орта бизнесті қолдауға;
7. Ауыл шаруашылығының  дамуын  арттыру;
8. Халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру, мемлекеттік қызметтерді онлайн ре-

жимде ұлғайту;
9. Жастарға отансүйгіштік тәрбие беруге, бұқаралық спортты дамытуға;
10. Ойтоған  ауылында балалар ойнайтын ойын алаңдарын салуға;
11. Әлеуметтік  жағдайы  төмен  отбасыларына  тұрақты  қолдау  көрсетуге ықпал 

етемін.

ОЙТОҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА ҮМІТКЕР  
ЕРКЕБҰЛАН ҚАЛҚАМАН

Еркін елде өскен ұрпақтың рухы 
әрдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын 
жүректі, өршіл намысты, биік  рухты болса 
- ол елдің еңсесі де биік болады. Өршіл, 
намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, 
халқына, өз ұлтына адал қызмет етуге 
ұмтылады.

Құрметті  Ойтоған  ауылдық  округінің 
сайлаушылары!

Мен Қалқаман Еркебұлан 1983 жылы 
16 наурызда Ойтоған ауылында дүниеге 
келдім. І.Жансүгіров атындағы орта 
мектепті 2000 жылы  бітіріп, 2001 жылы 
Жетісу Мемлекеттік университетіне 
түсіп, бастапқы әскери дайындық және 
дене шынықтыру мамандығын алдым. 
2006-2007 жылдары әскери боры-
шымды атқарып, еңбек жолымды 2009 
жылы И.Нүсіпбаев атындағы мектеп-
интернатында алғашқы әскери дайындық 
және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі бо-
лып бастадым. Бүгінде осы ауылымыздағы 
І.Жансүгіров атындағы орта мектебінде 
алғашқы әскери және технологиялық 

ОЙТОҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМШІЛІГІНЕ КАНДИДАТ
НҰРЛАН САНАТБЕКҰЛЫ

Санатбекұлы Нұрлан 1989  жылы 1 
қазанда Алматы облысы, Ақсу ауда-
ны, Қаракөз ауылында дүниеге келген. 
Білімі жоғары. 2012 жылы І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетітінің «қаржыгер» 
мамандығы бойынша тәмамдады. 
Мамандығы қаржыгер. 

Еңбек жолын 2013-2013 жылыда-
ры Алматы обылысы Ақсу ауданының 
статистика басқармасына жастар 
практикасына қабылданым. 2014  жыл-
дан бері Қаракөз ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маманы есепшісі бо-
лып осы уақытқа дейін жұмыс атқарып 
келемін.         

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті Ойтоған ауылының 

тұрғындары, маған сенім артсаңыздар 
және Ойтоған ауылдық округі әкімі 
лауазымына сайласаңыздар мен жас 
және тәжірибелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста 
және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын, 
тұрмыс деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, 
адал, сабырлы болуы керек. Ең алды-
мен:

- ҚР-сы Президентінің Жарлықтары, 
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2007 жылы «Қызылағаш ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
бас маманы,  2008 жылы  «Текелі қалалық ауылшаруашылық бөлімі» мелекеттік 
мекемесінің жетекші маманы қызметтерінде болдым. 

2008 жылдың сәуір айынан «Ақсу аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде бас маман қызметін атқарудамын. 

Астана қаласында өткен Республикалық «Жас Отан» жастар қанатының ІІ-ші 
съезінің делегатымын. (2012 жыл) «Nur Otan» партиясының Ақсу аудандық филиалы 
жанындағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссиясының мүшесімін.

Менің таңдаған мамандығым - мемлекеттік қызмет бүкіл өмірімнің мән-мағынасы 
болып табылады. Менің мақсатым - мемлекеттік қызметтегі 15 жылдық іс-тәжірибемді 
туған жерім Ойтоған ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық өсіп – өркендеуіне 
қолдану, білімім мен біліктілігімді сол жолда сарп ету.

Айтар болсақ, бюджетттік ара - қатынас құжаттарын, ауылдың жол, су басқа 
да нысандарының жобалау сметалық құжаттарына деректер дайындау, жоғары 
органдарға бюджеттік өтінімдер, талдау материалдарын және анықтамалар жолдау 
күнделікті жұмысымның негізі болмақ. Енді осы жұмыстарды сапалы және уақытында 
жүргізу үшін «Шымшық сойса да, қасапшы сойсын»,- деген тәмсілге сүйене отырып, 
ауылымыздың тасын өрге сүйреуге мен дайынмын. 

Еңбектегі жетістіктерім үшін 2014 жылы «Қазақстан Республикасы мәслихаттарына 
20 жыл» медалі, 2015 жылы «ҚР Конституциясына 20 жыл» арнайы төсбелгісімен, 
2019 жылы  «Қазақстан Республикасы мәслихаттарына 25 жыл» медалімен және об-
лыс әкімінің, облыстық мәслихат хатшысының және аудан әкімінің "Құрмет Грамота-
ларымен" марапатталдым.

Құрметті ауылдастар, жерлестер!  
Мені қолдап, маған дауыс беріп, 
әкім болып сайланған жағдайда мен 
мемлекеттік қызметте 15 жылдық өтілі 
бар тәжірибелі маман ретінде ауылым-
ды жерлестеріммен тығыз байланыс-
та жұмыс жүргізе отырып, төмендегі 
мәселелерді елмен, халықпен бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығара 
отырып шешуді туған ауылымның, 
халқымның алдындағы азаматтық пары-
зым деп түсінемін.

- Ауданымыздың басты саласы ауыл-
шаруашылығы болғандықтан ауылда 
ауылшаруашылығының  дамуына жағдай 
жасауға барлық күш жігерімді саламын. 

- Ауылға инвесторлар тартып, сол 
арқылы егістік жерлерді тамшыла-
тып суғаруға, жайылым жер, ауылдың 
«қызыл сызығын» қалпына келтіру, жай-
лау мәселесін  орман шаруашылығымен 
келісіп шешуді жүзеге асырамын;

- Жайылым жерлерге субсидиялана-
тын құдықтар салдыруға күш саламын;

- Ойтоған ауылдық округі аумағында 
ауыл тұрғындарына жаңа жер телімдерін 
беру бағытындағы жұмыстарды 
бақылауда ұстау, аталған аумақта 
инфрақұрылымның (ауызсу, жол, электр 
энергиясы) қалыпты болуына ықпал 
етемін;

- Округтің жеке шаруа қожалықтарына 
техникалар мен жабдықтарды несие мен 
лизингке сатып алуға көмектесу, ауыл-
дарда орта және шағын бизнес өндіріс 
нысандарын ашуға арналған несие 
бағыттары бойынша жәрдемдесемін;

- Округте егін шаруашылығы мен мал 
шаруашылығын дамыту, асылдандыру-
ды қолға алу, жылқы шаруашылығын да-
мыту және одан алынатын қымыз, шұбат 
өнімдеріне субсидиялар алуға, мал 
шаруашылығына озық технологияларды 
енгізуге көмек көрсетемін;

- Мүгедектердің қоғамнан оқшау 
қалмауын қамтамасыз ету, әлеуметтік 
жағдайы нашар отбасыларына жәрдем 
беремін;

- Ауыл жастарының дұрыс 
ұсыныстарына, бастамаларына қолдау 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
көрсетіп, өңірден шыққан дарынды 
жастарға (шығармашылық, өнер, ғылым, 
спорт т.б. салалар бойынша) қолдау 
көрсетемін;

- Ауылдағы зейнеткерлер, көп ба-
лалы және тұрмыс деңгейі төмен 
отбасыларының жағдайларын басты на-
зарда ұстаймын;

- Мектеп оқушыларының саналы білім, 
сапалы тәрбие беруді мақсат ете отырып, 
негізгі пәндер бойынша қосымша сағаттар 
ашуға және білікті мамандар тартуға 
көмектесемін;

- Ауыл тұрғындарының бау-бақша егуіне 
және өзін-өзі көкөніспен қамтамасыз ету 
мақсатында жылыжай салу мәселесін ше-
шуге ықпал ету;

- жұмыспен қамту мәселесін шешу;
- 2025 жылы Ойтоған - Үлгілі елді мекені 

арасындағы жолдың жасалуына ықпал 
етемін.

- Матай - Үлгілі - Ойтоған - Жансүгіров-
Алматы автобустық маршруттың 
жүргізілуіне ықпал етемін. 

- 2023 - 2025 жылдары Ойтоған елді 
мекеннің ауыл іші көшелерінің орташа 
жөндеу жұмыстарын ұйымдастырамын;

- 2022 жылы Ойтоған ауылында 
медициналық қызмет көрсету үшін қажетті 
медициналық аппараттар сатып алуға 
ықпал етемін;

- 2023 жылы Ойтоған ауылының 
дәрігерлік амбулаториясының, және 
Үлгілі  ауылындағы  медициналық пункт 
құрылыстарының жүргізілуіне ықпал 
етемін.

- 2024 жылы Ілияс Жансүгіров атындағы 
орта мектептің күрделі жөндеуден өтуіне 
ықпал етемін.

Ауыл тұрғындарымен жиі кездесулер 
ұйымдастырып, қоғамдық ұйымдармен 
бірлесіп, ақсақалдармен ақылдаса оты-
рып, көкейтесті мәселелерін тыңдап және 
оларды заң жүзінде шешілуін жүзеге асы-
рамын.

Сөзді емес, істі бағалайық!
Ойтоған ауылы мен үшін бүкіл әлемнен 

де қымбат!
Сіздің дауысыңыз мен үшін маңызды!

Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шара-
ларын жасау және олардың орындалуын қамтамасыз етемін;

- Ойтоған ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы болғандықтан 
ауылшаруашылығының  дамуына («Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» және 
«Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 жылдарға 
арналған» бағдарламаларының орындалуына) жағдай жасауға ықпал етемін. Мал 
шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара малдарды барынша 
асыл тұқымды бағытына ауысуына барынша атсалысамын. Егін шаруашылығын за-
манауи агротехникалық бағытта дамуына жұмыс жүргіземін және халыққа берілген 
жер телімдерінің дұрыс бағытта пайдалануын қадағалаймын. 

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы бой-
ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау 
алаңдары, Тігін цехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның 
инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Білім және медицина саласына білікті маманның келуіне ықпал етемін.
- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 

үйымдастырамын;
-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар ара-

сында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс 
жүргіземін;
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Мен, Сақмолдин Жанат Тұрарбекұлы 
1972  жылы 25 қарашада Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Қарашілік ауылында 
дүниеге келгем. Білімім жоғары. 1998 
жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетітінің 
«кәсіптік-оқыту» мамандығы бойынша 
тәмамдады. Еңбек жолын 1999-2009 
жылдары Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Қарашілік ауылында, Қарашілік негізгі 
мектебінде технология пәнінің мұғалімі 
бойынша жұмыс атқарды. 2009-2011 
жылдар аралығында Алматы облы-
сы, Талдықорған қаласында  №21751 
әскери бөлімінде келісім шарт бойынша 
қызмет атқарған. 2013-2014 жылдары 
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 
Облыстық әдістемелік кабинетінде 
әдіскерлік қызмет. 2015 жылдан ба-
стап қазіргі уақытқа дейін «Қарашілік 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде бас маман 
болып жұмыс істейді.

Отбасылы, жары Айтжанова Райхан 
Сағындыққызы - Сағабүйен ауылдық 
дәрігерлік амбулаториясында фель-
дшер.  

ҚАРАШІЛІК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
САҚМОЛДИН ЖАНАТ ТҰРАРБЕКҰЛЫ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті  Қарашілік ауылдық округінің халқы маған сенім арта отырып, Қарашілік 

ауылдық округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман 
ретінде ауыл тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл-
ауқатын,  және ауыл шаруашылығы саласында қызмет атқарғандықтан округтегі 
ауыл шаруашылығын дамытуға үлес қосып деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Ең алдымен:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 

Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

- Қарашілік ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы оның ішінде мал 
шаруашылығы бағытындда болғандықтан ауылшаруашылығының  дамуына 2021-
2025 жылдары іске асырылатын нәтижеге бағдарланған Қазақстан Республикасының 
мал шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламаларының орындалуына) жағдай 
жасауға ықпал етемін. Мал шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі 
ірі қара малдарды барынша асыл тұқымды бағытына ауысуына және төрт түлік 
малдардың субсидиялануына барынша атсалысамын.

- Ауылдағы күрделі мәселенін бірі ол - малға арналған жайылым жер мәселесін шешуді 
унемі бақылауыма ала отырып, оны шешу жолдарын қамтамасыз етемін.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы 
бойынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты 
азайту, жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал 
бордақылау алаңдары, Тігін цехы, сүт өнімдерін өндейтін кіші зауыттар, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның 
инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін үйрену және оқытушының көмегімен жасөспірімдердің 
тілге деген ынтасын арттыру жұмыстарын жүргіземін.

- Халықты дәрігерлік амбулаториялық көмекпен толық қамту, оның ішінде жаңа 
ауылдық амбулатория құрылысын салылуына және медицина саласына білікті 
маманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін 
шешуді үйымдастырамын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар 
арасында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
жұмыс жүргіземін;

ҚАРАШІЛІК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА ҮМІТКЕР  
ҚАСЫМОВ АЗАМАТ САЯТҰЛЫ

Мен, Қасымов Азамат Саятұлы 1984 жылы 
7 желтоқсанда Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Ақсу ауылында дүниеге келдім. 1991 жылдан 
2001 жылдар аралығында Ақсу ауданы Ақсу 
ауылының Мамания орта мектебінде орта 
білім алдым.  2001-2007 жылдар аралығында 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің, 
«Ауыл шаруашылық өнімдерін стандарттау, 
сертификаттау» мамандығын бойынша білім 
алдым. 

Еңбек жолымды 30.06.2008 жылдан бастап 
Ақсу аудандық санитарлық эпидемиялық 
қадағалау басқармасының іс жүргізушісі 
және шаруашылық меңгерушісі ретінде 
бастап, 15.10.2008 жылға деін жұмыс 
атқардым.15.10.2008-20.07.2009 жылда-
ры Молалы ауылдық округінде бас маман 
іс-жүргізушісі, 20.07.2009-07.03.2012 жыл-
дары Қарасу ауылдық округінде бас маман 
іс-жүргізушісі, 07.03.2012-05.06.2013 жылдар 
Құрақсу ауылдық округінің әкімі, 05.06.2013-
07.08.2013 Матай ауылдық округінің бас 
маманы, 08.08.2013-07.12.2015 жылдар 
Суықсай ауылдық округінің әкімі, 07.12.2015-
01.07.2020 жылға дейін Ақсу ауданының 
ауылшаруашылығы бөлімі мемлекеттік 
мекемесінің сектор меңгерушісі болып 
жұмыыс атқардым. 01.07.2020 жылдан бері 
«Ақсу ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы 
қызметін атқарамын.

Отбасы жағдайы: үйленгенмін.

САЙЛАУ - 2021

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті Қарашілік ауылдық округінің тұрғындары маған сенім артып, Қарашілік 

ауылдық округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыс орната отырып,  ауыл тұрғындарының әл-ауқатын, 
тұрмыс деңгейін көтеруге бағыт аламын.

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы – бұл ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауына арқау болған бағыттардың 
бірі.

Ең алдымен:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 
Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

Қарашілік ауылдық округінің басты саласы ауылшаруашылығы болғандықтан 
ауылшаруашылығының  дамуына жағдай жасауға ықпал етемін. Мал шаруашылығын 
одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара малдарды асыл тұқымды бағытына ауы-
суына барынша атсалысамын. Егін шаруашылығын заманауи агротехникалық бағытта 
дамуына жұмыс жүргіземін және халыққа берілген жер телімдерінің дұрыс бағытта 
пайдалануын қадағалаймын. 

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы бой-
ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау 
алаңдары, Тігін цехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтарымен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл экономикасы мен оның 
инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Білім және медицина саласына білікті маманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
ұйымдастырамын;

-  Жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар арасында бұқаралық спортты 
дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс жүргіземін;

ҚАРАШІЛІК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМШІЛІГІНЕ КАНДИДАТ АСҚАР АДАМБАЕВ  
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Құрметті Жансүгіров ауылдық округінің сайлаушыла-
ры!

Мен 1985 жылы 9 маусымда Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылында өмірге келдім. 1991 жылы Есе-
болатов ауылындағы Нұрсұлтан Есеболатов атындағы 
орта мектепке бірінші сыныпқа барып, 2002 жылы 
тәмамдадым.

2002 жылы Алматы қаласындағы Қ.И.Сәтбаев 
атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университетінің 
«Геологиялық барлау» кафедрасында «Іздеу мен 
барлаудың геофизикалық тәсілдері» мамандығы бой-
ынша оқуға түсіп, 2007 жылы тау - кен инженері болып 
бітіріп шықтым. 

2007  жылы мамыр айынан  2008 жылдың қыркүйек 
айына дейін Алматы қаласының «ҒЗФ «ДАҢҚ» ЖШС 
мұнайды сейсмикалық іздеу станциясында оператор 
болып Атырау, Ақтөбе облыстарында  жұмыс жасадым.  
2008 - 2010 жылдары Алматы облыстық «ОТАН» көп 
салалы оқыту орталығының Ақсу аудандық филиалын-
да оқытушы-инструктор болып қызмет атқардым. 

2014 жылдан 2016 жылдар аралығында Жетісу 
Мемлекеттік университетінде «экономист» мамандығы 
бойынша тәлім алып, 2017 жылы мамыр айында «эко-
номист – бакалавр» болып диплом алдым.

2010 жылдың тамыз айында «Ақсу ауданының 
ауылшаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне 
бас маман – инженер лауазымында, 2016 жылы 
сол бөлімнің сектор меңгерушісі лауазымында 2018 
жылдың қаңтар айына дейін жұмыс жасадым. 

ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
МҰСАБАЛАНОВ ІЛИЯС СӘБИТҰЛЫ

Мен сайлаушылардың сенімін ақтауға, әкім деген мәртебелі мандатқа қол жеткізсем,   
Жансүгіров  ауылдық  округтың мынадай өзекті мәселелердің оң шешімдерін табуға 
атсалысатын боламын.

 САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Ел болам десең - бесігіңді түзе. 
Құрметті Жансүгіров ауылдық округінің тұрғындары маған сенім артсаңыздар және 

Жансүгіров ауылдық округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен тәжірбелі маман 
ретінде ауыл тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл-
ауқатын, тұрмыс деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Ауылдық округіміздің осы уақытқа дейінгі атқарылған жұмыстар жетерлік. Алда 
орындалуын күтіп тұрған жұмыстар одан да көп. Мен  жергілікті тұрғындармен бірге 
одан әрі де бірігіп, үлкен ауызбіршілікпен жұмыс жасауға  шақырамын.

«Әкім бол, халқыңа жақын бол» және «Құлқынның қамын емес, ұлтыңның қамын 
ойла» деген қағидаларды естен шығармай, әрбір атқарған іске әділдік таныту – мен 
үшін міндет. 

Екінші кезекте сайлауалды бағдарламаға сәйкес елімізде ауылдық аймақтарды 
дамытуға арналған бағдарламалардың  Жансүгіров ауылдық округінде жүзеге асыры-
луын қамтамасыз етуді қолға аламын.

Әрқашан ел маған не береді демей, мен елге қандай игілікті шаралар жасай ала-
мын деп талмай  талпыну қажет. Әрбір істеген ісіңе есеп бергенде ғана, болашаққа 
оңтайлы жоспар құрылады.

Ең алдымен:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, 2001 жылы 23 қаңтардағы 

Қазақстан Республикасы Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы №148 Заңы сүйене отырып Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, об-
лыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және 
олардың орындалуын қамтамасыз етемін;

Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
ұйымдастырамын; 

Азаматтардың өтiнiштерiн, арыздарын, шағымдарын уақытылы қарап шешуді 
ұйымдастырамын;

Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық даму жоспарын әзірлеп, даму 
көрсеткіштерін арттыру, ауылда қоғамдық-саяси ахуалды тұрақты ұстау бағытында 
нақ¬ты шаралар қабылдау көзделіп отыр. Салық базасын ұлғайту бағытындағы 
жұмыстарды ұйымдастыра отырып, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
көлемін арттыру жолында тиісті шараларды реттеу де қалыс қалмайды; 

Мемлекеттік «Бизнестің жол картасы», «Жұмыспен қамту» мемлекеттік 
бағдарламалары  негізінде жаңа кәсіпкерлік нысандарын ашу бағытында жұмыстар 
қабылдау, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды да естен шығарған жоқпыз;

Ауылдық округтің  аумағында ауыз су жүйесі мен электр желілерін және көшелерге 
жол салу жұмыстарын жүргізуді жолға қойып отырмын; 

Жансүгіров  ауылдық округі суландыру  жұмысының дұрыс жүруіне атсалысамын;
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы бой-

ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу, ауылшаруашылық  бағытында жұмыстар жүргіземін;  

Жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар арасында бұқаралық спортты 
дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс жүргіземін; 

Балаларға арналған спорт алаңдары мен мәдени нысандарының құрылысына 
жағдай жасап, денсаулық салауатты өмірдің басты кепілі ретінде оларға жаппай 
денешынықтыру, спорт, мәдени мұра мен шығармашылық белсенділіктерін насихат-
тау және дамыту үшін балалар мен жастардың бос уақытын өткізуге қолайлы жағдай 
жасау;

Округ көлемінде тиісті салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi 
уақытылы жинауды жүргіземін;

Округ ішінде санитарлық тазалықты, көше жарығы, білім және медицина 
салаларының жұмысының дұрыс жүруін бақылауға аламын;

Егер мені Жансүгіров ауылдық округының  әкімі болып таңдаса, жоспардағы  тап-
сырмаларын жүзеге асыру міндетім деп санаймын. Ауыл округін  көркейтуге, алдыңғы 
қатарлы ауылдық окргутар қатарына қосуға  үлесімді қосамын. 

ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА 
ҮМІТКЕР  ТҰРБЕКОВ АЙДЫН АХМЕТҰЛЫ

Мен қасиетті Ақсу жерінде, Қарасу 
ауылдық округі, Кеңжыра ауылында  
дүниеге келіп,туып-өстім.

Туған өлкемнің тарихын да, 
халқымның басынан өткен  қиын-
қыстау кезеңдерді де жақсы 
жетістіктерге де жеткенін жақсы 
білемін. Оқу орнын бітіріп, 2008 
жылдан бастап мемлекеттік 
қызметке араласқаннан бері осы 
аудаңымыздың дамыту жолындағы 
сан алуан жұмыстарға, әсіресе, 
ауыл шаруашылық және әлеуметтік-
экономикалық дамуына белсене 
араласып келемін.

Жансүгіров ауылдық округінде 
шешімін күткен мәселелер жетіп-
артылады. Жансүгіров ауылдық 
округтың қай жерінде де тұрғындар 
өздерін толғандырып жүрген ірілі-
ұсақты барлық мәселелерін алды-
мен өздері сайлаған әкімдерімен  
шешіп жатады.  Өйткені, әкім – 
халық сенімін иемденген тұлға, ама-
нат жүгін арқалаған азамат.

Бүгінгідей күрделі  кезеңде осын-
дай зор сенім мен жауапкершіліктің 
үдесінен табылу кім-кімге де сын бо-
латынын жақсы сеземін.

САЙЛАУ - 2021

Мемлекеттік қызметке келгелі Алматы қаласында 1 мәрте, Талдықорған қаласында 3 мәрте білім 
деңгейін көтеру курстарынан өтіп, Ақсу ауданы әкімінің 1 дәрежелі дипломымен, Алматы облысы әкімінің 
құрмет граммоталарымен 2 мәрте және Алматы облысы мемлекеттік қызмет агенттігінің дипломымен 
марапатталдым. 

Жұбайым Оралбекқызы Айгүлмен 2009 жылы үйленіп, қазіргі кезде 5 баланы тәрбиелеп отырмыз.
2018 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі кезге дейін «Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымында 
қызмет атқарып келемін.

Ауылымыздың  әлеуметтік  жағдайын  жақсартып өзекті мәселелерді шешу жолдарын жақсы білемін. 
Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін маған сіздердің қолдауларыңыз керек!
 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жергілікті  халықтың  әл-ауқатын жақсарту  мақсатында, ауыл  халқымен тығыз байланыста  жұмыс 

жүргізе отрып, жинақтаған тәжірбиемді, білімімді, барлық күш-жігерімді жұмсауға дайынмын  және 
мемлекттік-үкіметтік  емес ұйымдармен бірлесе отырып келісілген нақтылы бағдарлама құрып оны іске 
асыру.

Ауылшаруашылық саласында ауылдағы шаруа қожалықтары және кәсіпкерлердің шешілмей 
жүрген мәселелерін, мұң мұқтажын біліп шаруашылықтардың қарқынды дамуына және мал санын 
көбейтіп өсіруге, мал тұқымын асылдандыру мақсатында атқарылатын шараларды қарастыра келе, 
егін шаруашылығының дамуына, кәсіпкерлермен байланыс жасай отырып, әртүрлі  категориядағы от-
басыларына егін егіп, мал басының өсуіне жағдай туғызуға тырысамын. Егін  шаруашылығының мол  
өнім беруі үшін каналдар мен арықтарды тазалап  және  ауылшаруашылық жұмыстарын дамыту үшін, 
ауылымызға  жаңа ауылшаруашылық техникаларын тарту жұмыстарын қол жеткізуге жұмыс жасаймын, 
ауыл аралығындағы және ішіндегі көше жолдарын жасау, жарық  шамдар қою, мал жайылатын жерлерді 
қалпына келтіру, мал ауруларының алдын алу және болдырмау, мал ұрлығының алдын алу, мал азығын 
дайындау мәселесінің дұрыс шешілуіне қатысты шараларды  қарастыра отырып ұйымдастыру. 

Білім саласында ауылдық округте орналасқан мектептердің материалдық-техникалық базасын 
нығайту жұмыстарын басты назарда ұстаймын.

Денсаулық сақтау саласында «Салауатты өмір салты» бағдарламасына сәйкес округ бойынша түрлі 
жұқпалы аурудың алдын алуға және зардаптарын жою жұмыстарын, әлеуметтік тұрмысы аз қамтылған 
отбасылардың тұрмыс жағдайын көтеру мақсатында халықтың тұрмыстық қажетіліктерін өтеу және 
жұмыс орындарын ашу жұмыстарын жандандыру.

Аудан орталығында орналасқан көп пәтерлі үйлердің техникалық жағдайларын анықтап, қажет болған 
жағдайда жөндеу жұмыстарын жүргізуге және апаттық деп танылса бұзып, орнынан үй салу жолдарын 
қарастыруға ат салысатын боламын.

Көп пәтерлі тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру жұмыстарын атқаруды қолға аламын.
Алдағы жылдары, «Ақсуқант» ЖШС жаңғырту, қант қамысын өңдеуге арналған жабдықтар орнатуға;
Жансүгіров ауылндағы ұзындығы 2 мың метр болатын кәріз желілерін қайта құру және салуға;
Жансүгіров ауылында, Алтынарық және Көкөзек ауылдарында жолдарды жөндеуге;
Жансүгіров ауылында көп қабатты тұрғын үйлерді жылумен жабдықтауға арналған 8 модульдік 

қазандықтар салуға
Жансүгіров ауылында сұрыптау желісінің құрылысын жүргізуге; 
Қоқысты бөлек жинауға және құрамында сыныбы бар қалдықтарды жинауға арналған контейнерлер 

орнатуға, рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын орындарды жоюға;
Жансүгіров ауылында 50 пәтерлік жалға берілетін көп қабатты үйдің құрлысы, 2024 жылы 30 жеке 

жалға берілетін үйдің, 2025 жылы 65 жеке жалға берілетін үйдің құрылысының жүргізілуіне;
Жансүгіров ауылында қызмет көрсету үшін аудандық ауруханаға   жедел жәрдем автокөлігіннің сатып 

алынуына;
Алтынарық, Көкөзек ауылдарында медициналық пунктің салынуына;.
Жансүгіров ауылындағы Ж.Сыдықов атындағы, Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының, 

2025 жылы Қаракемер ауылындағы орта мектептің күрделі жөндеуден өтуіне;
Жансүгіров ауылында аудандық және балалар кітапханасының құрылысына;  Көкөзек ауылында 

мәдениет үйінің күрделі жөндеуіне ықпал етемін;
Ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін кедергісіз қолжетімділікті құру үшін инфракұрылымды бейімдеу;
Жас мамандарды ауылға тарту;
Елді мекендерді  аббатандыру;
Жұмыссыздықты азайту,  қайырымдылық көмектерді демеушілер тарапынан ұйымдастыру;
Жастарға патриоттық тәрие беру мен бұқаралық спортты дамыту бағытында жұмыстарды 

ұйымдастырамын.
Осы бағдарламамдағы атқарылатын барлық шараларды ақсақалдар алқасының қоғамдық 

қауымдастық мүшелерінің және замадастарым- ауыл жастарының  ақыл кеңестеріне тәжірибелеріне 
сүйене отырып атқармақпын

Құрметті Жансүгіров ауылдық округінің  сайлаушылары!
Мен 1988 жылы 20 желтоқсанда Талдықорған қаласында  өмірге 

келдім. 1996 жылы Талдықорған қаласындағы №16 орта мектепке 
бірінші сыныпқа  барып, 2007 жылы тәмәмдадым.

2007 жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетіне оқуға түсіп,  қаржыгер мамандығы бойынша 2011 
жылы бітірдім. 2012 -2014 жылдар аралығында аталған оқу орнында 
қаржыгер мамандығы бойынша магистрантурада білім алдым.

Қызметімді 2014 жылдың тамыз айынан Жансүгіров  ауылында 
Халық банкінде несиелік менеджер болып бастадым. 2018 жылы 
наурыз айынан  осы уақытқа дейін Суықсай  ауылдық округі әкімі ап-
паратында бас маман қызметіндемін.

2015 жылы Белгібаева Маржан Жақсыбайқызымен отау құрып, 
қазіргі кезде 2 бала өсіріп отырмыз.

Мемлекеттік қызметте жинаған тәжиірбемді ел игілігіне пайдала-
ну мақсатында, өзімді өзім Жансүгіров ауылдық округі әкімі болуға 
ұсынып отырмын.

Қалалық жерде туылып, қалалық жерде білім алсамда, ауылдағы 
халықтың тұрмыс жағдайын жақсы меңгердім. Еңбек жолымды да 
ауылдағы ағайынға қызмет етейін деген ниетпен, осы ауылдан ба-
стадым.

Жансүгіров ауылдық округінде жылдар бойы шешілмей, 
жинақталып келген мәселелерді көріп жүрмін. Сол мәселелерді 
шешу үшін, әкім ретінде бар күш жігерімді салмақпын.

Осы күрделенген мәселелерді шешу үшін маған Сіздердің 
қолдауларыңыз керек!

 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мен, Асаубаев Мадияр Омарбекұлы Жансүгіров ауылдық  округі 
әкімі болып сайланған  жағдайда алдыма қоятын  басты мақсаттарым: 

- Қазақстан Республикасы Президентінің  Жарлықтары, Қазақстан 
Республикасының  Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қауыларын, облыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге 
асыру шараларын жасау және олардың  орындауын қамтамасыз ету.

-  Округтегі оңтайлы емес жағынан туындап отырған 
ауылшаруашылығы мәселелерінің ағымдарын түпкілікті дұрыс жолға 
қою.

- Егін  шаруашылығының мол өнім беруі үшін каналдар мен 
арықтарды тазалап  және  ауылшаруашылық жұмыстарын дамы-
ту үшін, ауылымызға  жаңа ауылшаруашылық техникаларын тарту 
жұмыстарын қол жеткізуге жұмыс жасаймын, ауыл аралығындағы 
және ішіндегі көше жолдарын жасау, жарық  шамдар қою, шаруашылық 
кооперативтерді құру, мал жайылатын жерлерді қалпына келтіру, 
мал ауруларының алдын алу және болдырмау, мал ұрлығының ал-
дын алу, нолдік технологияны сақтай отырып мал азығын дайындау 
мәселесінің дұрыс шешілуіне қатысты шаралардың бәріне қарастыра 
отырып ұйымдастыру.

- Білім саласында ауылдық округте орналасқан мектептердің 
күрделі жөндеуден өткізілуін қамтамасыз ету.

- Ауыл жастарының бос уақыттарын тиімді өткізу мақсатында 
спорттық үйірмелер, түрлі концерттік бағдарламаларын өткізу 
жұмыстарын жандандырамын.

- Жансүгіров ауылында, Алтынарық және Көкөзек ауылдарында 
жолдарды жөндеуге;

- Жансүгіров ауылындағы ауыз су мәселесін шешуді дұрыс жолға 
қою.

- Жансүгіров ауылында аудандық және балалар кітапханасының 
құрылысына;  

- Көкөзек ауылында мәдениет үйінің күрделі жөндеуіне ықпал 
етемін;

ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ АСАУБАЕВ МАДИЯР ОМАРБЕКҰЛЫ
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МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМ:
1. 2024 жылы Алажиде ауылында орташа жол жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне ықпал 

етемін;
2. 2024 жылы Молалы ауылдық округінің медициналық пункттінің күрделі жөндеу жұмыстарының 

жүргізілуіне  ықпал етемін;
3. 2025 жылы Алажиде ауылының медициналық пунктінің құрылысының басталуына;
4. Алажиде мен Молалы ауылдық округтеріндегі елді мекендерді түнгі  жарықтандыруға;
5. Демеушілер арқылы Молалы ауылының ішкі жолдарын жөндеуге;
6. Алажиде ауылында шағын футбол алаңын салуға;
7. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына тұрақты
 қолдау  көрсетуге;
8. Жас ұрпақтың бойында патриотизмді қалыптастырып тәрбие беруге жұмыс ұйымдастырамын.

МОЛАЛЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА ҮМІТКЕР  
СЕРІКЖАН ҚАДЫРЖАНҰЛЫ ДƏУІТБЕКОВ

Құрметті Молалы ауылдық округінің         
сайлаушылары!

Мен, Дәуітбеков Серікжан Қадыржанұлы, 
осы ауылдың тумасымын.                                                         

2008 жылы Қазақ Ұлттық аграрлық 
университетінің қаржыгер мамандығын 
тәмәдағаннан кейін  еңбек жолымды 2009 
жылы Ақсу аудандық қаржы бөлімінде жетекші 
маман, Ақсу жұмыспен қамту орталғының ди-
ректоры болып қызмет атқардым.  2011 жылдан 
бері өзімнің туған ауылымда ауылдық округі 
әкімі  қызметіндемін.  Осы мерзім аралығында 
өздеріңізбен  бірлесе отырып ауылымыздың 
дамуы үшін бірқатар жұмыстар атқарылды. 
Оның ішінде Алажиде, Молалы ауылдарында  
іші жолдары күрделі жөндеуден өтті, Алажиде 
ауылында  ауыз су жоқ көшелерге темір жол са-
ласы арқылы су тартылды, Молалы, Алажиде 
ауылдарының су оңғымалары мен мұнаралары  
жаңартылды, Молалы ауылында шағын фут-
бол алаңы салынды. Ауылымыздың өзекті 
мәселелерін өте жақсы білемін, оны шешу жо-
лында тиісті жұмыстар жүргізіліп жатқандығын 
өздеріңіз  көріп жүрсіздер.    

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін 
маған Сіздердің қолдауларыңыз керек!

21 сәуір 1989 жылы Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Қапал ауылында дүниеге келдім. 
1996 жылы Ақсу ауданы, Қапал ауылындағы 
Е.Жайсанбаев атындағы орта мектепке 
1-сыныпқа бардым. 1999 жылдан бастап, 
2007 жылға дейін Қ.И.Сәтбаев атындағы 
орта мектеп - гимназиясында білім алдым. 
2007 жылы Алматы облысы, Талдықорған 
қаласындағы Ө.А.Жолдасбеков атындағы 
экономика және құқық академиясына 
«Құқықтану» мамандығы бойынша оқуға 
түсіп, оны 2011 жылы бітіріп шықтым. 2011 
жылы  оқу  бітірген соң қараша  айында 
әскери  борышымды ҚР-ның ҰҚК-нің Ақтау 
қаласындағы 2018 әскери бөлімінде шекара 
қызметінде  борышымды өтедім. 

Еңбек жолым:                           
2013 жыл Ақсу ауданының ішкі істер  

бөлімінде үш  ай  тәлімгерлікте  болдым.
2014 жыл «Ақсу  ауданы  әкімінің аппара-

ты» мемлекеттік мекемесінде ұйымдастыру  
мемлекеттік - құқықтық бөлімшесінде бас  
маман -  заңгер.

2019  жыл «Ақсу ауданы әкімінің  аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік 
жер инс-пекторы.

2021 жылдың 20 қаңтарынан бастап «Ақсу 
ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы. 

Отбасы жағдайым: үйленгенмін, екі балам 
бар.

МОЛАЛЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ƏКІМІНЕ КАНДИДАТ 
ҚОЖАБЕРГЕНОВ ДАРХАН ДƏУЛЕТҰЛЫ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті  Молалы ауылдық округінің халқы маған сенім арта отырып, Молалы ауылдық 

округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын және құрылыс 
саласында қызмет атқарғандықтан округтегі құрылысты дамытуға үлес қосып деңгейін 
көтеруге бағыт аламын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы керек.
Ең алдымен:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 

Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

-  Молалы ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы оның ішінде мал 
шаруашылығы бағытындда болғандықтан ауылшаруашылығының  дамуына 2021-2025 
жылдары іске асырылатын нәтижеге бағдарланған Қазақстан Республикасының мал 
шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламаларының орындалуына) жағдай жасауға 
ықпал етемін. Мал шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара малдарды 
барынша асыл тұқымды бағытына ауысуына және төрт түлік малдардың субсидиялануына 
барынша атсалысамын.

- Ауылдағы күрделі мәселенін бірі ол - малға арналған жайылым жер мәселесін шешуді 
унемі бақылауыма ала отырып, оны шешу жолдарын қамтамасыз етемін.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы бой-
ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау алаңдары, 
Тігін цехы, сүт өнімдерін өндейтін кіші зауыттар, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды туған жерге 
тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. Мәдени - спорттық 
іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға демеушілік 
жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның инфақұрылымын жақсартуға 
өз үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін үйрену және оқытушының көмегімен жасөспірімдердің тілге 
деген ынтасын арттыру жұмыстарын жүргіземін.

- Халықты дәрігерлік амбулаториялық көмекпен толық қамту, оның ішінде жаңа ауылдық 
амбулатория құрылысын салылуына және медицина саласына білікті маманның келуіне 
ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
үйымдастырамын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар арасында 
бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс жүргіземін;

МОЛАЛЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМШІЛІГІНЕ КАНДИДАТ
ƏМІРОВ НҰРҚАСЫМ КЕНЖЕБАЙҰЛЫ

Мен округ әкімі болып сайлана 
қалған жағдайда, ауыл халқымен тығыз 
байланыста жұмыс жүргізе отырып, 
жинақтаған тәжірибемді, білімімді, 
барлық күш - жігерімді, Молалы, Ала-
жиде, Қарой Қайрақты ауылдарына, 
әлеуметтік - экономикалық мәдени са-
лалары мәселелерін дұрыс шешуге, 
халықтың тұрмысының жақсаруына, 
ауылдарымыздың көркейуіне, тәртіптің 
сақталуына қамтамасыз етуге, халықпен 
бірігіп отырып, «бір жағадан бас, бір жен-
нен қол» шығара отырып, еңбек етуді па-
рызым деп білемін (түсінемін).

1). Денсаулық сақтау саласы бойынша: 
«Салауатты өмір салты» Бағдарламасына 
сәйкес, округ бойынша түрлі жұқпалы 
аурудың, оның ішінде «Пандемия» індетіне 
қарсы және алдын алуға, зардаптарын 
жою жұмыстарын ұйымдастырар едім.

2). Әлеуметтік тұрмысы аз қамтылған 
отбасылардың тұрмыс жағдайларын 
көтеру мақсатында, округ бойын-
ша халықтың күнделікті тұрмыстық 
қажеттіліктерін өтеу және жаңа жұмыс 
орындарын ашу жұмыстарын жанданды-
рар едім.

3). Жұмыспен қамту «2020» 
бағдарламасы бойынша ауыл-
да кәсіпкерлікті және жеке шаруа 
қожалықтарын дамытуға, олардың жүйелі 
жұмыс жүргізулеріне қарау, көмек көрсету, 
міндетім деп білер едім.

4). «Оқу білім бұлағы» - дегендейін, 
білім саласы бойынша Молалы округіне 
қарасты.

1. Молалы ауылында Мұхтар Әуезов 
атындағы 9 жылдық яғни, негізгі мектебі 
бар екен.

2. Алажиде ауылында Алажиде негізгі 
мектебі.

Жоғарыдағы айтылған екі мектептерінің, 
материалдық - техникалық базасын 
нығайту жұмыстарын басты назарда ұстар 
едім.

Мектептерде спорттық үйірмелердің 
өтуіне байланысты атқарылатын 
шаралардың бәріне ерекше көңіл бөлуге 
тырысып, еңбек етер едім.

Алажиде ауылындағы негізгі мектебінде, 
көптен бері күрделі жөндеулері жүрмеген 
тәрізді және басқада ғимараттарда жөндеу 
қажет сияқты. Осыларды қолға алып, 
қолымнан келгенше көмек етер едім. Мо-
лалы ауылында бір бала бақша. Алажиде 
ауылында бір бала бақша бар көрінеді. 
Бұларға да көңіл бөлуге сөз берер едім. 
Себебі бала біздің болашағмыз емес пе?

5). Ауылшаруашылығы саласы бой-
ынша округтегі шаруа қожалықтары 
және кәсіпкерлердің, шешілмей жүрген 
мәселеллерiн, мұң – мұқтажын біліп, мал 
санын көбейтіп өсіруге, мал тұқымын 
асылдандыруға, жағдай туғызуға тыры-
сып, жер алып, өрісін кеңейтуге барынша 
көмек көрсетер едім.

Ауыл халқы үшін жол қатынасы аудан, 
облысқа қатынасатын жолдарға реттелуі 

Алматы облысы, Ақсу ауданы бойынша, 
ауылдық округтері мен ауыл әкімдерінің сай-
лауы күні.

«Әкім жергілікті атқарушы органдар-
ды басқаратын және тиісті аумақта 
мемлекеттік саясаттың жүргізілуін, 
ҚР орталық мемлекеттік органдардың 
барлық аумақтық бөлімшелерінің үйлесімді 
қызмет істеуін, тиісті бюджеттен 
қаржыландыратын атқарушы органдарға 
басшылықты қамтамасыз ететін, ҚР 
заңнамасына сәйкес жергілікті мемлекеттік 
басқару өкілеттігі және өзін - өзі басқару 
функциялары берілген, тиісті аумақтық 
әлеуметтік - экономикалық дамуының жай - 
күйіне жауапты Қазақстан Республикасының 
Президенті мен Үкіметінің өкілі»

МОЛАЛЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ƏКІМДІГІНЕ КАНДИДАТ ƏМІРОВ 

НҰРҚАСЫМ КЕНЖЕБАЙҰЛЫНЫҢ 
ӨМІРБАЯНЫ

Мен, Әміров Нұрқасым Кенжебайұлы 1962 
жылы 26 ақпанда Ақсу ауданы, Сағабүйен 
ауылында дүниеге келдім.

1979 жылы Сағабүйен ауылындағы 
Т.Тоқтаров атындағы мектептен орта 
білім алып шықтым. 1980 - 1982жылдар 
аралығында Совет Армиясында өзіме де-
ген борышымды атқардым. 1982 жылдан 
1990 жыл аралығында қарапайым жұмыстар 
атқардым. 1991 - 2001 жылдар аралығында 
Қапал ауданы, Молалы поселкесінде 

үшін үлкен үлесімді қосар едім, - деген 
ойым бар.

6). Ауыл көшелерінде егер жарық шам-
дар жоқ болған жағдайда, жоқ жерлерге 
жарық шамдар орнатуына себепкер болып, 
көмегімді халық үшін аянбас едім!

Ауыз сумен қамту 100 пайыз емес 
көрінеді. Сусыз күніміз қараңғы емеспе. Сол 
себепті, су

жағдайын қолға алып, өздеріңізбен 
ақылдаса отырып ауылдарға су 
қажетті мөлшерде жеткізер едік 
деймін. Көгалдандыру, бау бақша егу 
жағдайыңыздың келгенінше, жермен еңбек 
етсем деп ойлаймын.

7). Ауыл жастары мен жасөспірімдерді,  
Отан сүйгіштік пен патриоттық сезімге 
тәрбиелеу және ауыл халқын, әртүрлі 
мәдени шараларда бас қосу, демалатын 
мәдениет орындарын қалпына келтіру 
жұмыстарын қолға алып, ретке келтірсек 
деген ойдамын. Кешкілік уақытта ауыл 
жастарының бос уақыттарын тиімді 
өткізу мақсатында спорттық үйірмелер, 
түрлі концерттік бағдарламаларын өткізу 
жұмыстарын жандандырар едім.

8) Округ ауылдарының, теміржол бойын-
да тұрған себепті малға бақташылар табу;

жауапкершіліктерін жоғарлату үшін 
келісім шарт жасасып, қағаз жүзінде 
құжаттарын заңдастыруқажет деп білемін. 
Ауыл ішінде мөлшерден көп малы бар 
әулеттер болса, беткейден (сырттан)

жер алып, жеке шаруа қожалығын ашу-
ына көмек етер едім. Әрине шамамның 
келгенінше. Аяқсыз қалған ауыл ішіндегі 
жолдарды аяқтап, қалпына келтіруге қол 
ұшымды берер едім.

Мал басының көбейуіне, өсуіне. Ау-
ыру - сырқаудан аман болуына мал 
дәрігерлерінің еңбегі орасан зор емес пе? 
Сондықтан мал дәрігерлерінің еңбек етуіне, 
олардың малды уақытылы егу, ауыру мал-
дар болса емдеу, бір сөзбен айтқанда, мал 
дәрігерлерінің жұмыстарының дұрыс және 
оңды жүруіне жағдай жасап, жұмыстарын 
қадағалауды мойныма алар едім.

Тәртіп қашанда қажет. Сол себепті 
Учаскелік полиция жұмысын жиі қадағалар 
едім. Ол учаскелік полицияға арналып 
салынған пәтер бар көрінеді, сол үйде 
еңбек ететін болады, деп сіздерге сөз бе-
рер едім.

2018 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 
«Кусайнова» жеке шаруа қожалығын 
басқарып келемін. Жұбайым Ардақ Амирова 
Қырықбайқызы жеке шаруа қожалығының 
төрайымы болып еңбек етеді.

Сенім білдірген азамат/азаматша-
лар:

1). Наурызбекова Шолпан Қабиқызы 
02.02.1964 ж.

2). Сейідтариев Салабат Гариұлы 08.03.1959 
ж.

3). Смағұлов Ерлан Елтайұлы 23.01.1974 ж.
4). Нұрмұстафанов Жанайбек Сейітбекұлы 

26.09.1960 ж.
5). Иманов Жұмахан Шабденұлы 11.02.1958 ж.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:

САЙЛАУ - 2021

Мұнай базасында Жабдықтаушы жұмысын атқардым. 1995 – 1999 жылдар аралығында 
Талдықорған Заң институтының құқықтану мамандығы бойынша толық курсты бітіріп шык-
тым.

2001 – 2011 жылдарда  Өкіметтік коммуналдық шаруашылығының Басшысы қызметін 
атқардым. Қапал астық совхозы Ескелді ауданында 2011 ж. 17.02-2011.01.10 аралығында 
Алматы облысының Талдықорған қаласындағы Облыстық Қазақстан Почтасында 
Жабдықтаушы басқармасы болып еңбек еттім.

2011-2015 жылға дейін Ескелді ауданына қарасты «Ақын Сара» ауылындағы 
"Құсайынов-Д" атындағы жеке шаруа қожалығының басшысы болып еңбек еттім.

2015 – 2018 жылдар аралығында Алматы облысы, Ақсу ауданындағы Қапал ауылында 
ауылдық әкім қызметін атқардым.

2018 ден бүгінгі күнге дейін Ескелді ауданына қарасты «Ақын Сара» ауылындағы 
"Қусайынова Д" атындағы жеке шаруа қожалығының басшысы болып еңбек етіп келемін.

Жұбайым – Амирова Ардақ жұмыс істемейді. Біз үш ұл тәрбиелеп отырмыз.
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Мен, Сугралина Гүлжан Нұрбекқызы 
1975 жылы 08-ші мамырда Бөрлітөбе 
ауданы Қараой станциясында дүниеге 
келдім.

1992 жылы Кеңжыра орта мектебін, 
2005 жылы Қазақ құқықтану және 
халықаралық қатынастар институтын 
«заңгер» мамандығы бойынша бітірдім.

1993-1993 жылы Қарасу селолық 
советінің есепшісі,1993-1996 жылда-
ры Қарасу селолық советінің есепші 
кассирі, 1996-1997 жылдары Кеңжыра 
орта мектебінің іс жүргізушісі, 1997-
1998 жылдары Қарасу ауылдық округі 
әкімі аппаратының маманы, ал 2006-
2008 жылдары осы ауылдық округі әкімі 
аппаратының  жетекші, 2008-2009 жыл-
дары бас маман - іс жүргізушісі болдым.

2009-2011 жылдары аудан әкімі 
аппаратының  ұйымдастыру, мемлекеттік 
- құқықтық және кадрлармен жұмысы 
бөлімінің бас маманы болып қызмет 
атқардым.

2013 жылдан осы уақытқа дейін  
«Қарасу ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің бас маман 
– іс жүргізушісі  қызметіндемін.

КӨШКЕНТАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
СУГРАЛИНА ГҮЛЖАН НҰРБЕКҚЫЗЫ

САЙЛАУАЛДЫБАҒДАРЛАМА
Құрметті ауыл халқы маған сенім артсаңыздар және Көшкентал ауылдық округі 

әкімі лауазымына сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығызбайланыста және ауыл

тұрғындарының әл-ауқатын және ауылшаруашылық саласында қызмет 
атқарғандықтан округтегі аграрияны дамытуға үлес қосып деңгейін көтеруге 
бағыталамын. Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы керек.

Еңалдымен:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 

Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан
әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың 

орындалуын қамтамасыз етемін;

- Көшкентал ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы оның ішінде мал 
шаруашылығы бағытында болғандықтан ауылшаруашылығының дамуына 2021-2025 
жылдары іске асырылатын нәтижеге бағдарланған Қазақстан Республикасының мал 
шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламаларының орындалуына) жағдай жасауға 
ықпал етемін. Мал шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегііріқара мал-
дарды барынша асыл тұқымды бағытына ауысуына және төрт түлік малдардың суб-
сидиялануына барынша атсалысамын.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппайк әсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы бой-
ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін - өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау 
алаңдары,Тігінцехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс - шараларға демеушілік жасауға, көпбалалы және азқамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның 
инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін үйрену және оқытушының көмегімен жасөспірімдердің 
тілге деген ынтасын арттыру жұмыстарын жүргіземін.

- Халықты дәрігерлік амбулаториялық көмекпен толық қамту және медицина сала-
сына біліктімаманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
ұйымдастырамын;

- Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындары ара-
сында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс 
жүргіземін;

КӨШКЕНТАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА ҮМІТКЕР  
ТОҒАСОВ ЕРЖАН ДОСМҰРАТҰЛЫ

Мен, Тоғасов Ержан Досмұратұлы 
1993 жылы 23 маусымда Ақсу ауданы 
Жансүгіров ауылында дүниеге келгем. 

Білімім жоғары. 
2011 жылы Сатбаев орта мек-

теп гимназиясын, 2015 жылы Қазақ 
Ұлттық Аграрлық университеттін 
«Кәсіптік оқыту» мамандығы және 
2018 жылы О.Жолдасбеков академия-
сын «Жергілікті мемлекеттік басқару» 
мамандығы бойынша бітіргенмін.

2015 - 2018 жылдары Қаракөз ауылдық 
округінде бас маман болып қызмет 
атқардым.

2018 - 2019 жылдары «Ақсу ауданының 
ауылшаруашылық бөлімі» ММ бас ма-
ман қызметін атқардым.

2019 жылдан «Ақсу ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» ММ       
басшысы қызметін атқарудамын.

Жанұялымын: Әйелім - Досымбекова      
Назерке Толқынқызы. Қызым бар.

САЙЛАУ - 2021

Отбасылымын. Жолдасым Ғазизов Ғабит. «Қарасу ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің спорт жөніндегі спорт нұсқаушы маманы. Отбасымда 2 
балам бар. Қызым Ғазиз Адинай Ғабитқызы мамандығы психолог, тұрмыста. Ұлым - 
Ғазизов Адай Ғабитұлы Жетісу мемлекеттік университетін тәмандаған. Қазіргі таңда 
Талдақорған қаласының №1 мектепте мұғалім болып қызмет атқарады.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА

Құрметті ауыл тұрғындары маған сенім артсаңыздар және Көшкентал ауылдық 
округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын, тұрмыс 
деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Ең алдымен:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 

Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

-  Округтің әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының, көп балалы 
аналардың мұң-мұқтаждарын үнемі назарда ұстау мақсатында құзырлы органдарға 
өткір мәселелер қойып, шешімін табуына, ауыл жастарының қолы бос уақытында 
мәдени қоғамдық жұмыстармен, спортпен шұғылдануына ықпал етемін;

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы бой-
ынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз 
етуге жәрдемдесу, ауылшаруашылық және кооператив саның көбейту бағытында 
жұмыстар жүргіземін;  

- Округте басты бағыт мал шаруашылығы және егін шаруашылығы. Мал 
шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі Ірі қара малдарды барынша 
асыл тұқымды бағытына ауысуына барынша атсалысамын. Егін шаруашылығын за-
манауи агротехникалық бағытта дамуына жұмыс жүргіземін және халыққа берілген 
жер телімдерінің дұрыс бағытта пайдалануын қадағалаймын;

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
үйымдастырамын; 

- Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар ара-
сында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс 
жұргіземін;

- Округ көлемінде тиісті салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi 
уақытылы жинауды жүргіземін;

- Округ ішінде санитарлық тазалықты, көше жарығы, білім және медицина 
салаларының жұмысының дұрыс жүруін бақылауға аламын;

- Азаматтардың өтiнiштерiн, арыздарын, шағымдарын уақытылы қарап шешуді 
ұйымдастырамын.

ЕГІНСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМШІЛІГІНЕ КАНДИДАТ БЕКБУЛАТОВ  САҒИТ  ЖАНҒАЗЫҰЛЫ
1968 жылы 25 шілдеде Алматы облысы, Ақсу ауданы, 

Суықсай ауылында дүниеге келген. 1985 ж. Ю.Гагарин 
атындағы арнайы орта мектеп бітіріп,1986-1988 жылдары 
Улан-Удэ қаласында әскери қызметте болған. Білімі жоғары. 
1995 жылы  Ақмола ауылшаруашылығы иниститутын «Мал 
дәрігері» мамандығы бойынша тәмамдады.  Еңбек жолын 
1995-1997 жылдары Суықсай аулында малдәрігерлік сани-
тар, 1997-199 жылдары Суықсай ауылының ветеринариялық 
пункт меңгерушісі, 1999-2004 жылдары Аудандық «Ақсу вет-
сервис» ЖШС директоры болып, 2004-2012 жылдары ли-
цензиялы малдәрігері, 2012-2015 жылдары Ақсу ауданы 
«Ветеринариялық станция» директорының орынбасары болып, 
2015-2017 жылдары Суықсай ауылдық округінің әкімі қызметін 
атқарды. 2017-2020 жылдары Аудандық Ауылшаруашылығы 
бөлімінің басшысы болып тағайындалды.  2020 жылдан ба-
стап – осы уақытқа дейін Жансүгіров  ауылдық округі әкімінің 
орынбасары қызметін атқарады.        

Отбасылы, жары Шаймерденова Шолпан Серікқызы - 
аудандық орталық аурухана медбикесі. Ұлым - Мадияр жеке 
кәсіпкер, келінім Арай бала күтімінде, екі қызым бар. Үміт 
тұрмыста, Мадина 9-сынып оқушысы.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Құрметті Егінсу ауылының тұрғындары, маған сенім 

артсаңыздар және Егінсу ауылдық округі әкімі лауазы-
мына сайласаңыздар мен  тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының 

дамыту 2017-2021 жылдарға арналған» бағдарламаларының 
орындалуына) жағдай жасауға ықпал етемін. Мал 
шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі 
қара және ұсақ мүйізді  малдарды барынша «асыл тұқымды 
түрлендіру» бағдарламасы бойынша ауылшаруашылығы 
малдарын субсидияландыру ережесіне сәйкес ет, сүт 
бағытына ауысуына барынша атсалысамын. Жайылым 
жерлерді суаттандыру мақсатында заманауй тұрғыдағы 
жаңа технологиялық әдістерді пайдалануға Жеке шаруа 
қожалықтарын ұйымдастырып малшаруашылығының дамуы-
на жұмыс жүргіземін және халыққа берілген жер телімдерінің 
дұрыс бағытта пайдалануын қадағалаймын. 

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту»  бағдарламасы бойынша аз қамтылған отбасыларды 
әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты  барынша жоюға, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар-
ды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс 
орындарын ашуға  және  әрбір ауыл тұрғынының  күн көріс 
деңгейінің жоғарылыауына барынша ықпал етемін. 

-  Ауыл тұрғындарының белсенді және  сыртта жүрген 
беделді азаматтарымен «Ауылым алтын бесігім» акциясы ая-
сында инвестициялық жобаларға сәйкес  ауыл  халқына  және 
Ауданға  маңызы бар тимді шараларды ұйымдастыруға ұдайы 
үлес қосамын. Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік 
жасауға, көп балалы және аз қамтылған отбасыларға 
демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомика-

әл-ауқатын, тұрмыс деңгейін көтеруге бағыт аламын.
Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы керек.
Бірінші кезекте:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 

Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалу-
ын қамтамасыз етемін;

- Егінсу  ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы оның ішінде 
малшаруашылығы  болғандықтан ауылшаруашылығының  дамуына мал басының 
көбеюіне және сапасын арттыруға ( «Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлікті 

сы мен оның инфақұрылымын жақсартуға арналған мемлекет тарапынан бөлінетін 
бағдарламалардың өз деңгейінде орындалуына ат салысамын..

- Білім және медицина саласының мамандарымен тығыз байланыста жұмыс 
атқарамын.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін соны-
мен бірге ауылды абаттандыруға арналған қаражатты тағыда сол сияқты шараларды 
бірлесе  шешуді үйымдастырамын;

-  Өзімнің өмір жолымдағы тәжіреибеме сене отырып  патриоттық тәрбие беру, 
ауыл тұрғындар арасында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруға жұмыс жүргіземін;
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Мен, Өтеген Талғат Өтегенұлы 
1978 жылы 7 қарашада Ақсу ауданы 
Кеңжыра ауылында дүниеге келдім. 
Ұлтым – қазақ. 1985 жылы Кеңжыра 
орта мектебінің 1 сыныбының 
табалдырығын аттадым. Осы мектептің 
негізгі білімін алған соң 1993 - 1997 
жылдары Талдықорған қаласындағы 
қазақ- түрік техникалық лицейін 
аяқтадым. 2000 жылы Талдықорған 
қаласы І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің шетел 
тілі, ағылшын тілі мамандығы бойынша 
білім алдым.

1998-2000 жылдары Жансүгіров 
ауылындағы Е.Сиқымов атындағы 
орта мектептің, 2000-2003 жылдары 
Б.Сырттанов ауылындағы Ғ.Мұратбаев 
атындағы орта мектептің, 2003-2008 
жылдары Кеңжыра орта мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, мұғалім 
ұйымдастырушы болып қызмет еттім. 
2008-2016 жылдары Ақсу ауданы 
әкімінің аппараты жалпы бөлімінің бас 
маманы, 2016 жылдан бүгінгі күнге 
дейін аудан әкімі аппараты Жалпы 
бөлімшесінің басшысы қызметіндемін.

Отбасылымын, 4 балам бар.

ҚАРАКӨЗ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
ӨТЕГЕН ТАЛҒАТ ӨТЕГЕНҰЛЫ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА

Қаракөз ауылдық округі әкіміне үміткер ретінде келешекте алдыма 
қойылған мақсаттарым:

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларын,облыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шара-
ларын жасау және олардың орындалуын:

- Ауылдағы әр отбасының жағдайын жетік білемін, сондықтан да халқымен 
тығыз байланыста жұмыс жүргізе отырып, жинақтаған тәжірбиемді білімімді, 
барлық күш – жігерімді, іс – қимылдарды ауылдың әлеуметтік – экономикалық, 
мәдени мәселелерін дұрыс шешілуіне, тұрмысымыздың жақсаруына, жұмыссыздық 
пен кедейшілікке қарсы күрес шараларын жасап және жүзеге асыру.

Соған байланысты елмен, халықпен «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара» 
отырып төмендегі мәселелерді шешуді азаматтық парызым деп түсінем:

1. Ауылдың әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының, көпбалалы 
аналардың мұң-мұқтаждарын үнемі назарда ұстау мақсатында құзырлы 
органдарға өткір мәселелер қойып, шешімін табуына, ауыл жастарының қолы бос 
уақытында мәдени қоғамдық жұмыстармен, спортпен шұғылдануына, жұмыссыз 
азаматтарды жұмысқа тартуға ықпал етемін.

2. Ауылда  балалар тәрбиесіне, білім және денсаулық сақтау саласына көңіл 
бөліп, мәдениет пен спорттың, ауылшаруашылығының дамуына («Сыбаға», 
«Алтын асық», «Құлан» және «Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлікті 
дамытуға арналған» бағдарламаларының орындалуына) жағдай жасауға ықпал 
етемін. 

3. Ауылда учаскелік полиция қызметкері мен ақсақалдар алқасы және көше 
комитеті төрағаларымен және ауылдық қоғамдастықтың мүшелерімен бірлесе 
отырып, жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, қоғамдық тәртіптің сақталуын, 
ауылдардағы көше тазалығына мән беру, күл-қоқыстарды арнайы тиісті 
орындарға шығару, санитарлық-тазалық нормаларын сақтауды және ауылдың 
көркейуін ұйымдастырамын.

4.Ауылдық аймақтағы ауылшаруашылық саласын өркендету мақсатында 
төменгі пайыздық несиелік бағдарламалар қарастыруға, ауылымыздан түлеп 
ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды туған жерге тік» акциясын 
өткізе отырып, монша, халыққа қызмет көрсету орталығы (шаштараз, фото-
салон, спорттық ойындар және т.б.) салуға, мәдени - спорттық іс-шараларға 
демеушілік жасауға, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға демеушілік 
жасауға тікелей ықпал етемін.

Құрметті сайлаушылар!  Мен ауыл округі әкімі болып сайланған жағдайда бар күш-
жігерімді, іс-тәжірибемді қызметтік міндеттерімді уақыт талабына  сай атқаруға, 
көпшілік арасындағы саяси-ұйымдастырушылық жұмыстардың пәрменділігін одан 
ары арттыруға, тұрғындардың әл-ауқатын барынша жақсартуға, ауылдағы әлі 
де бар әлеуметтік проблемалық мәселелердің  оңды шешілуіне жұмсайтын бола-
мын.  Сіздердің қолдауларыңызға  ие болуға сенім білдіремін.

ҚАРАКӨЗ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА 
ҮМІТКЕР  ҚОСМИЛИАНОВ МАҚСАТ ТІЛЕУКЕНҰЛЫ

Мен, Қосмилианов Мақсат 
Тілеукенұлы 1980 жылы 4-ші сәуірде 
Ақсу ауданы, Ойтоған ауылында 
дүниеге келдім.

1997 жылы І.Жансүгіров атындағы 
орта мектебін, 1999 жылы Талдықорған 
Экономикалық Технологиялық 
Колледжін «Салық және салық салу» 
және 2006 жылы  Т.Рысқұлов атындағы 
Қазақ Ұлттық Университетін  «Эко-
номист» мамандықтары бойынша 
бітірдім.

2006-2012 жылдары Ойтоған ауылдық 
округі әкімі аппаратында бас маман – іс 
жүргізуші болдым.

2012-2013 жылдары аралығында 
Ойтоған ауылының әкімі болып қызмет 
атқардым.

2013 жылдың қыркүйек айынан ба-
стап осы күнге дейін Ойтоған ауылдық 
округі әкімі аппаратының бас маман-іс 
жүргізушісі болып қызмет атқарамын.

Үйленгенмін,  отбасымда - 7 адам-
быз, ата-анам, жолдасым және 3 ұлым 
бар. 

Әкем - Қосмилианов Тілеукен Ақсу 
ауданының «Құрмет азаматы», шешем 
- зейнеткер.
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САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті Қаракөз ауылының тұрғындары маған сенім артсаңыздар және 

Қаракөз ауылдық округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен ауыл әкімі ретінде 
ауыл тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл - ауқатын, 
тұрмыс деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы керек.

Ең алдымен:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, 
облыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жа-
сау және олардың орындалуын қамтамасыз етемін;

- Қаракөз ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы болғандықтан 
ауылшаруашылығының  дамуына ауыл әкімі ретінде ұлес қосып, 
ауылшаруашылығы бағдарламаларының орындалуына жағдай жасауға ықпал 
етемін. Мал шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара 
малдарды барынша асыл тұқымды бағытына ауысуына барынша атсалыса-
мын. Егін шаруашылығын заманауи агротехникалық бағытта дамуына жұмыс 
жүргіземін және халыққа берілген жер телімдерінің дұрыс бағытта пайдалануын 
қадағалаймын. 

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы 
бойынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты 
азайту, жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. 
(Мал бордақылау алаңдары, Тігін цехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес 
қосамын. Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және 
аз қамтылған отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эка-
номикасы мен оның инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Білім және медицина саласына білікті маманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін 
шешуді үйымдастырамын;

-  Жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындары арасында бұқаралық 
спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс жүргіземін;

ҚАРАКӨЗ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМШІЛІГІНЕ КАНДИДАТ КӨПЕЛБАЕВ ДАСТАН КЕНЖЕБЕКҰЛЫ  
Құрметті  Қаракөз ауылдық округінің сайлаушы-

лары!

Мен, Дастан Көпелбаев Кенжебекұлы  Ақсу  ауылында 
дүниеге     келдім.                                          

О.Жолдасбеков атындағы экономикалық және құқық ин-
ститутын қаржыгер  мамандығы бойынша тәмәмдадым. 
2009 - 2017 жылдар аралығында Алматы облыстық  
кәсіпкерлік  басқармасында іс-жүргізушісі, жетекші ма-
ман, Есеболатов, Ақсу ауылдық округтерінде бас маман 
болып қызмет атқардым.  2017 жылдың тамыз айынан 
бері  Қаракөз   ауылдық округі әкімі қызметіндемін.  

Ауылда осы уақыт аралығында Б.Садырбайұлы 
атындағы орта мектебі салынып, интернет желісі және  7 
көшеге асфальт төселіп, 9 көпір салынды. Ауылдың ішкі 
тоғандары сумен қамтамасыз етілді. Кенгарын ауылын-
да шағын футбол алаңы салынып, Кенгарын, Қаракөз 
суармалы жерлерге су баратын каналдар тазартыл-
ды. Округтегі әкімшілік ғимаратына жөндеу жұмсытары 
жүргізілуде..

Ауылымыздағы өзекті мәселе  елді мекенді түнгі 
жарықтандыру және  Қаракөз бен Кенғарын жолдарының 
нашарлығы екендігін  жақсы білемін.

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін маған 
сіздердің қолдауларыңыз керек!

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАМ:

1. 2021 жылы Кенғарын ауылында медициналық  
пунктің салынуына ықпал етемін; 

2. 2022 жылы Қаракөз ауылында  дәрігерлік 
амбулаторияның салынуына  ықпал етемін; 

3. 2025 жылы Қаракөз, Кенғарын елді мекендерінде 
ауыл іші көшелерінің орташа жөндеу жұмыстарын 
ұйымдастырамын;

4. Қаракөз бен Кеңғарын ауылдарының арасындағы 
жолды салуға;

5. Қаракөз ауылында шағын футбол алаңын салуға;

6. Кеңғарын ауылына интернет желісін орнатуға;

7. Ауылы ішіндегі көше  жарықтарын орнатуға; 

8. Ауыл жастарына рухани-патриоттық тәрбие беру 
бағытында жұмыс ұйымдастырамын.
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Мен, Бекбатыров Қайрат Тілеуханұлы 
1970  жылы 25 желтоқсанда  Талдықорған 
облысы,  Ақсу  ауданы,  Ақсу ауылын-
да дүниеге келдім. 1978-1988 жылда-
ры Жансүгіров ауылында Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектебінде жалпы орта 
білім алдым. 1988-1993 жж. – Алматы 
қаласындағы ауылшаруашылық институ-
тын оқып, агроном мамандығын алдым. 

1993 жылы Ақсу ауданының 
әкмшілігінде жастар комитетінде ма-
ман болым істедім. 1993-1998 жылдар 
аралығында Алматы облысы бойын-
ша ішкі істер басқармасында қызмет 
атқардым.

2005-2006 жылдар аралығында Ақсу 
ауданы бойынша жер ресурстарын 
басқару комитетінде бас маман – инспек-
тор лауазымын атқардым.

2006-2007 жылдары Аумақтық инспек-
циясында өсімдік қорғау маманы болып 
қызмет атқардым.

2010 жылдан осы күнге дейін – «Ақсу 
ауданының жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінде еңбек етудемін.

Отбасын құрғам, 3 балам бар.

ЖАҢАЛЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
БЕКБАТЫРОВ ҚАЙРАТ ТІЛЕУХАНҰЛЫ 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті Жаңалық ауылының тұрғындары, егер маған сенім артып, мені 

қолдасаңыздар, ауылымыздың денсаулық сақтау мен білім беру қызметтерін 
жақсартуға, инфрақұрылымды дамытуға, нәтижелі жұмыспен қамтуға және 
халықтың әлеуметтік әл-ауқатын арттыруға білек сыбана жұмыс жасаймын.

Жұмысымның бағыттарының бірі:

• Қазақстан Республикасының Президентінің жарлықтарын, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, об-
лыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін негізге ала отырып, орындалуын 
қамтамасыз етемін;

• Денсаулық сақтаудың қолжетімді және тиімді жүйесін ортану мақсатында 
ауылымыздың аурухана жұмыстарын жақсартуға (Жедел жәрдем машинасы, құрал-
жабдықтары, білікті маман келуіне) ықпал етемін;

• Мектепті қайта жөндеуден өткізуге, құрал-жабдықтарын толықтыруға ықпал 
етемін;

• Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту мақсатында кіші бизнес және кәсіпкерлікті 
қолдай отырып, құжаттарды рәсімдеуге, курстарды оқуға және жеке кәсіпкерлігін 
ашуға көмектесемін;

• Мал шаруашылығында ірі қара және ұсақ малдарды асыл тұқымды бағытына 
ауысуына көмек беремін;

• Егін алқаптарын тиімді пайдалану мақсатында және қазіргі нарықтағы 
жемістердің бағасы өсуіне байланысты дәнді-дақылдарды, жемістерді (қияр, 
қызанақ, картоп, қызыл-қызылша, сәбіз) өсіруге бағыт бұрамыз; 

• Ауылымызды безендіруге (көшелерді жарықтандыруға, Диханбай Нұрғалиев 
көшесін безендіру (арбат жасау), балалар алаңы, демалыс саябақтары) ат салы-
самын;

• Құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында көшелерге және ауылдың сыртына 
камера орнатуға тырысамын;

• «Жас болса іске» - демекші жастар саясатын құруға және өзін-өзі басқару жүйесін 
енгіземін;

• «Спорт – денсаулық кепілі» дей келе ауылымызға спорт алаңын салуға 
демеушілерді тартуға ықпал етемін. 

ЖАҢАЛЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫНА ҮМІТКЕР 
МАРАТОВ ДУМАН МАРАТҰЛЫ

1986 жылы 22 желтоқсан айында Ақсу 
ауданы, Жаңалық ауылында дүниеге кел-
ген. 1992-2002 жылы Жаңатілеу орта 
мектебінде оқып, 2003 жылы 11 сынып-
ты Қаракөз ауылындағы Қызылорақ 
орта мектебін бітірді. 2003-2007 жыл-
дары Алматы қаласы Абай атындағы 
Қазақ Ұлттық Педагогикалық 
университетін аяқтады.

Еңбек жолы: 
- 2009-2013 жылдары Текелі 

қаласының №2 орта мектебінің 
алғашқы әскери дайындық пәнінің 
ұстаз-ұйымдастырушысы;

- 2013-2014 жылдары Ескелді ау-
даны Қаратал ауылы Қаратал орта 
мектебінің алғашқы әскери дайындық 
пәнінің ұстаз-ұйымдастырушысы;

- 2014-2019 жылдары Текелі 
қаласының №6 орта мектебі, мектеп 
директорының тәрбие ісі-жөніндегі 
орынбасары;

- 2019-2020 жылдары «Алматы 
облысының білім басқармасы» ММ 
«Облыстық білім беруді дамытудың 
оқу-әдістемелік орталығы» КММ-нің 
әдіскері. 
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САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРМАЛАСЫ
Әкім болу – демек, Жаңалық ауылдық округ тұрғындарымен тығыз қарым-қатынаста 

болып, олардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің орындалуы-
на, округтің көркеюі жолында адал қызмет ету.

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді 
үнемі назарда ұстаймын.

2. Округ тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсетуді басты назарда 
ұстаймын.

3. Адамның басты капиталы – білім. Осы тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен 
үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға қатысуларына 
жағдай жасаймын.

4. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл кітапханасы мен 
Мәдениет үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау 

көрсетемін.

5. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және тыл еңбеккерлерінің, аз қамтылған, 
көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс қалдырмай, 
қамқорлық жасаймын.

6. Ауылды көріктендірумен, ауыл ішіндегі жолдарды жөндеу, тұрғындарды ауыз 
сумен қамтамасыз етуге, сумен қамту жүйесінің жөндеу жұмыстарын жүргізу, елді 
мекендерін көше жарығымен қамтамасыз ету;

7. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

8. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл жастарының спортпен шұғылданып, 
түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жасаймын. Жастардың ауылда тұрақтауына 
жағдай жасай отырып, округ халқының санын арттыруға күш саламын.

9. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасының «Қазақстан-2050» 
бағдарламасын, мемлекеттік бағдарламаларды және Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.К.Тоқаевтың 10 бағытын жүзеге асыруға,  облыс, аудан әкімінің тапсыр-
маларын жүзеге асырамын;

10. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, 
ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

Осы және басқа да міндеттерді жүзеге асыру үшін маған менің жерлестерімнің 
белсенді қолдауы және бастамасы қажет болатыны сөзсіз. Егер маған сенім білдіріп, 
ауылдық округ әкімі болып сайлансам, сайлау алды бағдарламамды орындауға, 
Жаңалық ауылдық округінің барлық тұрғындарының мүдделерін түбегейлі қорғау жо-
лында адал еңбек етуге міндеттенемін.

1978 жылы 18 ақпанда Алматы облысы, Ақсу аданы, 
Жансүгіров ауылында дүниеге келдім. 

1995 жылы Жүрімбек Сыдықов атындағы орта мектепті, 
2007 жылы Қазтұтынодағы Қарағанды экономикалық 

университеттің (күндізгі оқу түрі) "Қаржылық менеджмент", 
"Қаржы"  мамандығы бойынша бітірдім.

Еңбек жолымды 2009 жылдың сәуір айында Ақсу аудандық 
Аксуирригация мекемесінде "Инженер-гидротехник" маманы 
ретінде бас-тадым.

2009 жылдың қазан айында мемлекеттік қызметке - Ақсу ау-
даны Есеболатов ауылдық округі әкімі аппаратының бас маман 
- салық инспекторы.

2017 жылдың  шілде айында Есеболатов ауылдық округі әкімі  
болдым.  

2018  жылдың  қазан айында Ақсу ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімінің сеқтор меңгерушісі 
лауазымына ауысып,  осы уақытқа дейін еңбек етіп келемін.

Үйленгенмін. Жұбайым Бұтарбаева Баян Асқарқызы 1986 
жылдың 30 сәуірінде дүниеге келген. Орта мектеп мұғалімі, 2  
баланы тәрбиелеп отырмыз.

Ауылымыздың  әлеуметтік  жағдайын  жақсартып, өзекті 
мәселелерді шешу жолдарын жақсы білемін. 

Осы күрделенген мәселелерді  шешу үшін маған Сіздердің 
қолдауларыңыз керек!

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Құрметті ауылдастар, жерлестер! Мен Жаналық ауылдық 

ЖАҢАЛЫҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ ЕРҒАЛИЕВ ЖАНАЙ БЕКСҰЛТАНҰЛЫ
округі әкіміне үміткер ретінде алдыма қойылғант мақсатарым:

- Жергілікті халықтың әл-ауқытын жақсарту мақсатында  
жергілікті мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен 
бірлесе, келісілген нақтылы бағдарлама құрып оны іске асыру;

- Аз қамтылған  және көп балалары отбасыларды әлеуметтік 
жағынан қолдау округте шағын және орта бизнес субъектілерінің 
әл-ауқатын, жақсартуда мемлекеттік бағдралмаларды тиімді 
қолдана отырып кәсіпкерлерге қолдау көрсету;

- Округте тиімсіз жағынан туындап отырған 
ауылшаруашылығы мәселерінің ағымдарын түпкілікті дұрыс 
жолға қойып ұйымдастыру;

- Жаңалық ауылының көше жарықтарын ретке келтіру 
мәселесін оң жолға қоюға бар күш - жігерімді  жұмсауға және 
жұмыстарды атқаруға дайынмын.

- Еліміздің демографигиялық саясатын жүзеге асыруда, 
округте шет мемлекеттердегі қандастарымызды шақыру 
жұмыстарын ұйымдастыру;

- Жергелікті жастардың өнерге деген талпыныс мақсаттарын 
арттыруда;

- Білім және медицина саласына білікті маманның келуіне 
ықпал етемін.

- Округтің географиялық және территориялық мүмкіндіктерін 
тек ауылдық округтің ғана емес сонымен қатар ауданымыздың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосу мақсатында  
құнды жобаларды іске асыратын инвесторларды тарту жолда-
рын ұйымдастыру; 

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың 
өзекті мәселелерін шешуді ұйымдастырамын.
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Мен, Жайнарбеков Әділет 
Төлеуғалиұлы 1983  жылы, 2 сәуірде  
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Есебо-
латов ауылында дүниеге келгем. 2003-
2006 жылдар аралығында Талдықорған 
қаласындағы «Талдықорған заң 
колледжін» бітірдім, мамандығым заңгер, 
2006-2007 жылдар аралығында әскер 
қатарында болдым. 2010 жылы Өмірәлі 
Жолдасбеков  атындағы экономика және 
құқық академиясын «Заңгер» мамандығы 
бойынша тәмамдадым. Мамандығым - 
заңгер. 2015-2017 жылдар аралығында 
Шығыс Қазақстан мемлекекеттік 
университетің қаржыгер мамандығы 
бойынша бітірдім. Еңбек жолымды 2012-
2017 жылдары Есеболатов  ауылдық 
округі әкімі аппаратының  бас маман іс-
жүргізушісі, 2017 жылдан бастап – осы 
уақытқа дейін Есеболатов  ауылдық 
округі әкімі аппаратының  бас маман - 
салық инспекторымын.         

Отбасылымын,  жарым - 
Тоғасова Гүлзат Мұхажанқызы - Есебола-
тов орта мектебінің  математика пәнінің 
мұғалімі. 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті Арасан ауылының тұрғындары  маған сенім артып  және Арасан ауылдық 

округі әкімі  лауазымына сайласаңыздар мен жас және тәжірбелі маман ретінде ауыл 
тұрғындарымен тығыз байланыста және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын, тұрмыс 
деңгейін көтеруге бағыт аламын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы керек.

Ең алдымен:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасының 
Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің 
шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

- Арасан ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы болғандықтан 
ауылшаруашылығының  дамуына («Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» және 
«Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 жылдарға 
арналған» бағдарламаларының орындалуына) жағдай жасауға ықпал етемін. Мал 
шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара малдарды барынша 
асыл тұқымды бағытына ауысуына барынша атсалысамын. 

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  бағдарламасы 
бойынша аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты 
азайту, жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал 
бордақылау алаңдары, Тігін цехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс-шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эканомикасы мен оның 
инфақұрылымын жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Білім және медицина саласына білікті маманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін шешуді 
үйымдастырамын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар ара-
сында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс 
жүргіземін;

АРАСАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
ЖАЙНАРБЕКОВ ӘДІЛЕТ ТӨЛЕУҒАЛИҰЛЫ 

Мен, Қоныров Қуаныш Нұрланұлы 1985 
жылы 19-шы мамырда Қапал ауданы,  
Ақсуқой совхозында  дүниеге келдім.

2002 жылы Ю.А.Гагарин атындағы  
орта мектебін, 2011 жылы Талдықорған 
экономика-технологиялық колледжін 
«Қаржы» мамандығы бойынша, 2016 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетін «Қаржыгер» маманы бойын-
ша оқып бітірдім.

2003-2005 жылдары Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштер 
қатарына шақырылдым.

2006-2008 жылы Алматы облысы, 
Алакөл ауданы, Үшарал қаласындағы  
2484 әскери бөлімінің «Арасан» шекара 
заставасында байланыс және сигнали-
зация бөлімінің командирі,  келсім шарт 
негізінде қызмет атқардым.

2009-2010 жылдары Алматы қаласы, 
Айнабұлақ-3 ықшам ауданында орналасқан 
№ 102 балабақшасында күзетші;

 2011-2014 жылдары Алматы облысы,  
Ақсу ауданы әкімдігінің «Суықсай ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің күзетші;

 2014-2016 Алматы облысы, Ақсу ауданы 
әкімдігінің «Матай ауылдық округі әкімінің 

АРАСАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ 
ҚОНЫРОВ ҚУАНЫШ НҰРЛАНҰЛЫ

аппараты» мемлекеттік мекемесінде жетекші маман;
 2016 жылдан осы уақытқа дейін Ақсу ауданы әкімдігінің «Суықсай ауылдық округі 

әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маман іс-жүргізушісі қызметіндемін.
Отбасылымын, жолдасым Абуғалиева Перизат Серікқызы үй шаруасында, 1 ұлым бар.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРМАЛАСЫ
Өзімнің мақсатым – менің Отаным, біздің  Тәуелсіз Қазақстан Республикасының жасам-

паз ел болуына белсенді қатысу. Бірінші кезекте, еліміздің саяси тұрақтылығының, әрбір 
қазақстандықтардың бір- бірін құрметтей білуін қамтамасыз етемін.

Елбасымыздың біздің мемлекетіміздің гүлденуі мен әл - ауқаты жасқартуға 
арналған «Қазақстан - 2050» Стратегиясының, «Нұрлы жол» бағдарламасының, бес 
институционалдық реформалар жүзеге асыру бойынша еліміздің түбегейлі жаңа ортаны 
қалыптастыру және алдағы жылдары үшін оның тұрақты дамуы үшін берік негіз болатын 
«Ұлт жоспары – 100 қадам» саясатының жүзеге асырылуын қолдаймын.

Әкім болу – демек, Арасан ауылдық округ тұрғындарымен тығыз қарым-қатынаста бо-
лып, олардың әлеуметтік жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің орындалуына, 
округтің көркеюі жолында адал қызмет ету.

Менің сайлауалды бағдарламам мынадай басым мәселелерді қамтиды:
1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі 

назарда ұстаймын.
2. Округ тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсетуді басты назарда ұстаймын.
3. Адамның басты капиталы – білім. Осы тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен 

үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға қатысуларына 
жағдай жасаймын.

4. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл кітапханасы мен 
Мәдениет үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау 

көрсетемін.
5. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және тыл еңбеккерлерінің, аз қамтылған, көп ба-

лалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс қалдырмай, қамқорлық 
жасаймын.

6. Ауылды көріктендірумен, ауыл ішіндегі жолдарды жөндеу, тұрғындарды ауыз сумен 
қамтамасыз етуге, сумен қамту жүйесінің жөндеу жұмыстарын жүргізу, елді мекендерін 
көше жарығымен қамтамасыз ету;

7. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

8. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл жастарының спортпен шұғылданып, 
түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жасаймын. Жастардың ауылда тұрақтауына 
жағдай жасай отырып, округ халқының санын арттыруға күш саламын.

9. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, ауылдың 
мәдени, қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

Осы және басқа да міндеттерді жүзеге асыру үшін маған менің жерлестерімнің белсенді 
қолдауы және бастамасы қажет болатыны сөзсіз. Егер маған сенім білдіріп, ауылдық 
округ әкімі болып сайлансам, сайлау алды бағдарламамды орындауға, Арасан ауылдық 
округінің барлық тұрғындарының мүдделерін түбегейлі қорғау жолында адал еңбек етуге 
міндеттенемін.

1995  жылы, 15 маусымда Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары. 2016 жылы 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетітінің 
«экология» мамандығы бойынша тәмамдады. Мамандығы 
эколог. 2020 жылы Аймақтық әлеуметтік-инновациялық 
университетін «экономика» мамандығы бойынша магистрату-
расын тәмамдады. Еңбек жолын 2017-2019 Арасан ауылдық 
округі әкімі аппаратының бас маманы жұмысын атқарды. 2019-
2020 жылдары «Ақсу ауданы әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Жалпы бөлімшесінің бас маманы , ал 2020 
жылдың қараша айынан осы уақытқа дейін «Ақсу ауданының 
ауылшруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің сектор 
меңгерушісі.         

Отбасы құрмаған. 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Құрметті ауыл халқы маған сенім артсаңыздар және Егінсу 

ауылдық округі әкімі лауазымына сайласаңыздар мен жас 
және тәжірбелі маман ретінде ауыл тұрғындарымен тығыз 
байланыста және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын және 
ауылшаруашылық саласында қызмет атқарғандықтан округтегі 
аграрияны дамытуға үлес қосып деңгейін көтеруге бағыт ала-
мын.

Мемлекеттік қызметші қарапайым, адал, сабырлы болуы ке-
рек.

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, 

шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламаларының орын-
далуына) жағдай жасауға ықпал етемін. Мал шаруашылығын 
одан әрі дамыту бағытында округтегі ірі қара малдарды ба-
рынша асыл тұқымды бағытына ауысуына және төрт түлік 
малдардың субсидиялануына барынша атсалысамын.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту»  бағдарламасы бойынша аз қамтылған отбасы-
ларды әлеуметтік жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар-
ды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан жұмыс 
орындарын ашуға ықпал етемін. (Мал бордақылау алаңдары, 
Тігін цехы, шаштараз.)

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді және дәулетті аза-
маттармен «Туыңды туған жерге тік» акциясын өткізе отырып 
ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. Мәдени - спорттық іс-
шараларға демеушілік жасауға, көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға демеушілік жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл 
эканомикасы мен оның инфақұрылымын жақсартуға өз 
үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін үйрену және оқытушының 
көмегімен жасөспірімдердің тілге деген ынтасын арттыру 
жұмыстарын жүргіземін.

- Халықты дәрігерлік амбулаториялық көмекпен толық қамту 
және медицина саласына білікті маманның келуіне ықпал 
етемін.

ЕГІНСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІНЕ КАНДИДАТ  НҰРТАСОВ ӘДІЛЕТ НҰРТАСҰЛЫ

Қазақстан Республикасының Заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларын, облыс, аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру шара-
ларын жасау және олардың орындалуын қамтамасыз етемін;

- Егінсу ауылдық округі басты саласы ауылшаруашылығы оның ішінде мал 
шаруашылығы бағытындда болғандықтан ауылшаруашылығының  дамуына 2021-2025 
жылдары іске асырылатын нәтижеге бағдарланған Қазақстан Республикасының мал 

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кенесе отырып, ауылдың өзекті мәселелерін 
шешуді үйымдастырамын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар ара-
сында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыруға жұмыс 
жүргіземін;
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Кез - келген абайсыз жанған оттың 
әсерінен өрт тез таралып кетуі мүмкін. 
Ең өртке қауіпті орман өсімдіктеріне 
қарағайлы жапырақты ағаштар, қыналар, 
ит бүлдіргендер, аршалар жатады. 
Құрғақ құмды топырақты жерлердегі 
ағаштарға өрт ең жиі әрі тез таралады, 
бірақ оларды өшіру оңайырақ келеді. 
Қылқан жапырақты ормандарға түскен 
жапырақтар тез тұтанады. Орман не-
месе дала өрттерінің жануы кейде 
найзағайдан болады, бірақ өртті далаға 
жиірек адам әкеледі. Дала өрттері 
болуының ең бірінші себептері: 

- саяхатшылар, ауыл шаруашылығының 
жұмысшылары кепкен шөптің үстіне, 
далалықта кәуап пісіру уақытында 
ағаштың астына алау жаққан;

- сөндірілмеген шылым не сіріңке; 
- аңшы атқан соң тығын бықсып жана 

бастайды; 
- механизатор орманда майдалаған 

материалды тастап кеткен, қауіпсіздік 
техникасының ережелерін бұзып, 
көлікпен келе жатып шылым шегіп, 
өшірмей лақтырып кетуінен және т.б.; 

- күн шұғыласы түсетін жерге тасталған 
шынының сынығы жандырғыш линза 
тәрізді күн сәулесінен жануы.

ТЕЗ ТҰТАНЫП, ҮЛКЕН АУМАҚТЫ 
ШАРПИТЫН ДАЛА ӨРТТЕРІНІҢ 

СЕБЕПТЕРІ
Орман өрттері үлкен жылдамдықпен 

тарайды және жердің орасан үлкен 
аумағын өртеп жіберуі мүмкін. Ол кез-
келген жерде тұтанады. 

Орман өрттерінің зардаптары. Орман 
өрттері су тасқыны мен лай көшкінінің 
ықтималды қауіптілігін күшейтеді. Өрт 
кезінде бөлініп шығатын түтін мен басқа 
да зиянды заттар адам денсаулығына 
айтарлықтай зиян келтіреді. Ағаштың, 
жем-шөптің, флора мен фаунаның, көрікті 
жерлердің және су айырықтарының 
қорын жояды. Демалатын жерлер мен 
туризмнің аумағын тарылтады. Апат 
аймағында әкімшілік басқармасының 
ерекше заңдары әрекет етеді, осы заңдар 
барлық күштерді және техниканы өртті 
сөндіруге қолдануға рұқсат етеді. Бейнеу 
ауданы өрт сөндіру қызметкерлері үшін 
көктем айларынан бастап, күздің соңғы 
айларына дейін толассыз жұмыстарға 
толы болмақ. Себебі, жаздың бел орта-
сында ауа температурасы біршама 
жоғарылап, күн ысиды. Қатты ыстықта 
орман алқаптарында өрт қаупі күшейеді. 
Сала мамандары арнайы алдын алу ша-
раларын жүргізіп, келеңсіз жағдайларды 
болдырмау ережелерін ескертеміз.

Жаз мезгілінде дала өрттерінің болуы қазіргі жағдайда белең алуда. Ескеретін жәйт, 
көбінесе құрғақ шөптің жануына отты абайсыз қолдану, сөндірілмеген темекі тұқылы, 
балалардың отпен ойнауы себеп болып табылады. Осыған орай, Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімі Өрттің алдын алу мақсатында табиғатта болған кезде 
жанып жатқан сіріңке мен темекі тұқылын тастамау, балалардың сіріңкемен және 
отпен ойнауына жол бермеу, аң аулауда бықсыған материалдардан жасалған 
оқ тығынын пайдаланбау, от жағуға және құрылыстардың жанында қоқыстарды 
жақпауларыңызды ескертеді. Алауды тек топырақ қабатына дейін тазартылған 
алаңға жағыңыз. Өрт болған жерден шығып, отты сумен сөндіріңіз немесе ошақтың 
жануы толық тоқтағанға дейін топырақ лақтырыңыз. Шыны ыдысты және сынған шы-
ныны қалдырмаңыз. Басталған өртті сумен, ұзындығы 2 метрге дейінгі жапырақты 
ағаштардың бұтақтарымен сөндіріңіз немесе топырақ лақтырыңыз.

Ескерту! Дала өрттерін сөндіру кезінде:
- Жалынды қаптармен, басқа да қолда бар құралдармен өшіріңіз; 
- Егер техника болса, оны пайдалануға тырысыңыз, өрт учаскесін 
жыртыңыз немесе қорғаныс жыртуды жүргізіңіз;
- Ең алдымен оттың таралуын тоқтату керек, одан кейін ең қарқынды жану 

орындарындағы отты сөндіру керек.  Бұл ретте су ағысын жалынға емес, жанған 
жерге бағыттау керек.

Өрт болған жағдайда Өртке қарсы қызметке 101 және 112 нөмірі бойынша 
хабарласыңыз!

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,                                                                                                         
Ақсу ауданының ТЖБ бас маманы, 

азаматтық қорғау майоры.

Дала өрттерінің алдын алайық!

Жаз маусымының келуімен біз рационымызға ерте піскен көкөністер мен 
жемістерді енгіземіз, олар тек пайдалы ғана болып қоймай, өз ішінде қауптілігін 
төндіреді.  

Жиі ретте ерте піскен жемістер мен көкөністер адам денсаулығына қауіпті 
заттардың көп мөлшерін құрайды, олар нитраттар болып табылады. Адам 
ағзасына нитраттардың көп мөлшерінің жүйелі түрде енуі денсаулыққа жағымсыз 
әсер етеді. Нитраттармен уланудың көтерілуі жиі ретте мамыр-маусым айла-
рында байқалады, бұл әкелінетін ерте піскен көкөніс өнімдерін қолданумен бай-
ланысты. Мәселен, жаз мезгілінің басында қауын-қарбыздардың саудасы қыза 
түскенімен, олардың құрамындағы нитраттардың қауіптілік жағын көп адамдар 
біле бермейді. Талап бойынша нитраттың негізгі жарамды көрсеткіші қарбызда – 
60 мг/кг, қауында – 90 мг/кг болуы керек. Адам ағзасына түскен нитраттар тотығу 
үдерісінің нәтижесінде нитриттерге, яғни уға айналады. Нитриттердің нитраттар-
дан айырмашылығы, олар қан эритроциттеріне кері әсер етеді. Эритроциттердің 
құрамындағы гемоглобинмен нитриттер байланысып, метгемоглобин құрайды, 
бұл өз кезегінде оттегін тіндерге тасымалдау қабілетін қиындатады да 
нәтижесінде адам ағзасының оттегімен тыныс алуы нашарлайды.

Бұл, әсіресе, балаларға, егде жастағылар мен жүкті әйелдерге өте қауіпті. 
Сондай-ақ, нитраттар аллергияға себеп болып, қалқанша безі, зат алмасу және 
орталық жүйке жүйелерін зақымдайды. Ал оның шектен тыс мөлшері улануға, 

 НИТРАТТАРСЫЗ КӨКӨНІСТЕР 
МЕН ЖЕМІС - ЖИДЕКТЕРДІ 

ТАҢДАЙМЫЗ! 

кей жағдайда адам өліміне де әкеліп соқтырады. Артық нитраттар бауыр, бүйрек 
ауруына, асқазанның қатерлі ісігіне, иммунитеттің төмендеуіне әкеліп соғады.

Жансүгіров ауылында 2021 жылдың 30 маусымынан 7 шілде аралығында са-
уда орындарында нитраттардың жоғары мөлшері бар көкөніс-жеміс өнімдерін 
пайдаланумен байланысты тамақтан уланулардың алдын алуға бағытталған 
шаралар шеңберінде  Ақсу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
басқармасы «Нитраттарсыз көкөністер мен жеміс-жидектерді таңдаймыз» 
атты акция өткізді. Тұтынушылармен қауіпсіз тамақтану сауалдары бойынша 
санитариялық-түсіндіру жұмыстары өткізілді, парақшалар мен жадынамалар та-
ратылды. 

Акция барысында сатып алушылар  белсенділік танытып шараға қатысты.  
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау комитеті комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
Алматы облысы бойынша филиалының Ақсу аудандық бөлімшесінің зертхана-
шылары  науқан шеңберінде көкөніс-жеміс өнімдерінің нитраттардың қалдық 
құрамына шұғыл-зерттеу әдістерін жүргізді. Зерттеу нәтижесінде тексерілген 
сынамалардың нормативтік талаптарға сай екендігі анықталды.

                                                                        Б.ТЕМІРХАНОВ,
Ақсу аудандық СЭББ басшысы.

                                                                        
 С.ТІЛЕУҚАБЫЛОВ, 

бас маман м.а. 
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- Үшінші. Емханаға жоспарлы бару ал-
дында терапевтке алдын ала жазылу-
ды ұмытпаңыз. Мұны мобильді қосымша 
арқылы немесе қалаңыздың бірыңғай 
байланыс орталығы арқылы немесе 
емхананың call-орталығы арқылы жасауға 
болады. Талон алу үшін қабылдауға сәл 
ертерек келген дұрыс. Іс жүзінде әрбір 
қалалық емханада бүгінгі күні электронды 
кезек жұмыс істейді. 

- Терапевт жолдамасынсыз тар маманның 
қабылдауына кіре алмайтыныңыз туралы 
есте ұстаған жөн. 

- Дәрігер терапевт сізге сараптамалардың 
негізгі немесе кеңейтілген тізіміне жолда-
ма береді, қажет болған жағдайда сіздің 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІ ҚАЛАЙ 
ТЕГІН АЛУҒА БОЛАТЫНЫН 

БІЛЕСІЗ БЕ?

денсаулығыңыздың жағдайын бағалау 
үшін диагностикалық тексеруге және тар 
маманға кеңес алуға жібереді. Бұл үшін өз 
қалтаңыздан ештеңе төлеудің қажеті жоқ. 

Естеріңізге сала кетейік, медициналық 
көмек алу және туындаған кез-келген 
сұрақтар бойынша сіз әрқашан келесі 
қол жетімді ресми байланыс арналары 
арқылы хабарласа аласыз: 1406 байла-
ныс орталығы, "Qoldau 24/7" мобильді 
қосымшасы, www.fms.kz Қор сайты, 
Telegram-дағы Saqtandyry-bot.

«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» 

 КЕАҚ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ.

Егер білсеңіз, керемет! Егер олай 
болмаса, науқасқа арнап шағын 
маршрут құрастырайық. 

- Біріншіден, Сізге алғашқы 
м е д и ц и н а л ы қ - с а н и т а р л ы қ 
көмек көрсететін медициналық 
ұйымдардың біріне тіркелгеніңіз ту-
ралы тексеру қажет. Клиника неме-
се емхана Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының жеткізушілері 
болуы керек екенін есте ұстаған жөн. 
Егер сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, 
оған міндетті түрде уақыт бөліңіз. 
Онсыз сіз дәрігерге барып, тегін 
медициналық көмек ала алмайсыз. 

- Екінші. Медициналық сақтандыру 
жүйесінде өз мәртебеңізді тексеруді 
ұмытпаңыз. МӘМС кеңейтілген 
пакетіне қол жеткізу үшін Сіз 
"сақтандырылған" болуыңыз қажет. 
Мұны Қор сайтында ЖСН нөмірі 
бойынша немесе @SaqtandyryBot 
телеграмм-бот арқылы жасауға бо-
лады. 
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Қазіргі заманда жер жүзінде 
сыбайлас жемқорлықпен 
күресуді күшейту жұмысы 
үздіксіз жүргізілуде және 
әрдайым жетілдірілу 
үстінде. Әлемде сыбай-
лас жемқорлықпен күресу 
механизмінің барлық елдерге 
тиімді болатын бірегей жинағы 
жоқ. 

Әрбір мемлекет қолданатын 
сыбайлас жемқорлықпен 
күресу әдістерінің жиынтығы 
өзгеше, ол елдің саяси және 
экономикалық тұрақтылығына 
ғана емес, сонымен қатар әдет-
ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне, 
діни ерекшелігі мен құқықтық 
мәдениет деңгейіне және 
аумағы бойынша алатын жеріне, 
халқының саны мен орнала-
су тығыздығына да байланы-
сты болып келеді.Осы келеңсіз 
құбылыстың елімізде үдеп бара 
жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян 
әкелетіні бәрімізді алаңдатады. 
Бұл мәселеге тереңірек 
үңілетін болсақ, сыбайлас 
жемқорлық ел болашағына, 
ұлттық қауіпсіздікке үлкен зия-
нын тигізеді. Яғни, осы келеңсіз 
құбылыспен күресу барша 
халықтың алдында тұрған ортақ 
мәселе екені айқын.«Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ» деп қара қылды қақ жа-
рып, турасын айтып, әділдікке 
жүгінген қаймана халықтың 
ұрпағы бүгінгідей өз алдына 
ел болып, еңсесі биік дамыған 
мемелекеттердің қатарына 
жетуді көздеп отырған шақта 
сол адами қалып-парасат 
биігінен көрінуге тиіспіз.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 

да екен. Сену қиын десек те деректер осылай. Ең бай тіл санала-
тын араб тілінде 12 миллион 300 мың сөз болса, бұл көрсеткіш 
ағылшын тілінде 750 мың, қазақ тілінде 600 мың, ал испан тілінде 
300 мың, орыс тілінде 150 мың екен. Ал қытайлар болса 87019 
иероглифті қолданады. Демек, қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің 
төрінен орын алады деп нақты айта аламыз.  

Қазіргі таңда елімізде қазақ тілі мен орыс тілі қатар қолданып 
келеді. Еліміздегі ірі қалаларда орыс тілінің басымдылығы бар 
екені жасырын емес. Біз бұл көрсеткішті көтеру үшін әр қайсымыз 
ана тілімізде сөйлеп, ана тілінде қарым-қатынас жасауымыз керек. 
БАҚ құралдары мен қоғамдық орындағы іс-шаралар қазақ тілінде 
өтер болса, тілімізге сұраныс артар еді. Қазір өзге ұлт өкілі түгіл, 
қазақтардың өзі ана тілін керексіз етіп отырғаны жасырын емес. 
Бұған  Мұхтар Шаханов ағамыз «мәңгүрттік» деп сипаттама берген 
еді.

Тіл түзелмей, қоғам түзелмейді; мемлекеттің де, ұлттың да 
болашағы күңгірттене береді. Сондықтан да еліміздің қоғамдық-
рухани өмірінде ұлттық тіл саясатын барынша батыл қолға алып, 
қарқынды жүргізетін уақыт жетті.Ататүріктің «Қай кезде де ұлттық 
мұрат пен ұлттық мүддеге басымдық беруіміз керек. Халықаралық 
саясат, еларалық жағдай – мұның бәрі ұлттық мұрат пен ұлттық 
мүддеден төмен тұруы керек» дегеніндей, Қазақстан мемлекетінде 
де оның тілінен бастау алған рухани құндылықтарына бет бұрып, 
барынша халықтық мүддеге қызмет ететін ұлттық саясат жүргізу – 
бүгінгі күн қажет етіп отырған басты талабы.

 С.ИМАНЖАНОВА,
 аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.                                                

Мемлекет басшысы 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жыл дан ба-
стап латын әліпбиіне көшуге 
кірісуіміз керектігін және 
болашақта барлық саладағы іс-
қағаздар мен оқулықтар да осы 
қаріппен жазылуы тиіс екенін 
қадап айтты. 

Бұл – ұлт болып шешуге 
тиіс принципті мәселе.  Жа-
зуды жаңғырту қазақ тілін 
әлемдік қоғамдастықтағы 
барлық тілдерге жақындастыру 
қажеттілігінен туындаған. 
Өзіміздің бірегей   ұлттық   ко-
дымызды   жоғалтпай,    өзге   
ұлттардың жетістіктерін 
бойымызға сіңіре отырып, 
жиналған тәжірибені ғаламдық 
ауқымдағы аудиторияға тара-
туымыз қажет. Латын жазуын 
енгізу - бұл тек әліпби мен жа-
зуды ауыстыру мәселесі ғана 
емес, бұл  үлкен идеологиялық    
және экономикалық мәселе. 
Басқаша   айтқанда,   жазу 
реформасының өзі қоғамдық 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
БАРШАМЫЗҒА МІНДЕТ!

б а я н д а м а с ы н д а ғ ы  
мәліметтерге сүйенсек, сыбай-
лас жемқорлыққа байланысты 
Қазақстан экономикасындағы 
жыл сайынғы әлеуетті 
шығындар 3,8 млрд долларға 
бағаланады, бұл ЖІӨ-нің 2% 
- на тең.  Соңғы екі жылда 
агенттік 4 мыңнан астам сы-
байлас жемқорлық қылмысын 
тіркеген,  оның 3 мыңнан аста-
мы сотқа жіберілді. Олардың 
жартысына жуығы парақорлық 
фактілеріне, төрттен бірі — 
лауазымдық өкілеттіктерін теріс 
пайдалану болса, ұрлау және 
қызметтік жалғандық фактілері 
12% - ды құраған екен. Қазір біз 
баршамыз ойланумыз керек. 
Бұл айтылған мәліметтер мен 
сандар еліміздің экономикасына 
соққы беріп, оылайша халықтың 
жағдайының төмендеуіне де 
алып келеді. 

Біз қазір қандай әлем, қандай 
қоғам құрамыз, сол әлемде 
және сол қоғамда біз және біздің 
балаларымыз өмір сүретінін 
түсуініміз керек. Баршамыз бұл  
туралы ойланып,болашаққа 
жарқын өмір сыйлау үшін де, 
осы зұлымдыққа қарсы бірігейік.

А.ОРЫНХАНҰЛЫ,
  аудандық сотының 

аға сот приставы. 

АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ БҰЛ...
Тіл туралы жазу, ол туралы 

айтудан қашпау да, жалықпау 
да керек. Себебі тіл бүкіл бір 
халықтың жүрегі. Оның бой-
ында ұлттық болмыс, ұлттық 
рух, дәстүр мен салт жатыр. 
Сондықтан әр халық өз тілінде 
мақтанып қана қоймай, оны да-
мытып, жұмыс жасауы керек. 

Қазақ тілі сөйлейтін 
адамдарының саны жағынан 
әлемдік тілдер арасында 70-ші, 
ал тіл байлығынан үшінші орын-

***

Мұхтар Арын қазақтан шыққан 
тұңғыш лингвист-ғалым, Жетісу 
өңірінің төл перзенті. Белгілі 
ғалым кеңестік кезеңде жабы-
лып қалған қазақ мектептерін ел 
тәуелсіздігінің алғашқы жылда-
рында қайта ашылуына, жер-су 
атауларының қазақша аталуына 
үлесін қосты. Сондай-ақ, ол та-
рих қойнауында қалған арыстар 
мен абыздардың еңбектерін 
зерттеп, оны жарыққа шығаруда 
тер төкті. Баға жетпес бес руха-
ни байлыққа «Бес анық» деп ат 
қойып, айдар  таққан ұлағатты 
ұстаз.  

  Ол бұрынғы Талдықорған об-
лысы Ақсу ауданының Ақсу ауы-
лында  1936 жылы 20 мамырда 
дүниеге келген. 30-жылдары өз 
өлкесінде оқу-ағарту жүйесін 
ұйымдастырып, алғашқы бас-
шы болған әкесі Арын 37-нің 
нәубетіне ілігеді. «Халық жауы» 
деген жасанды жала Мұхтар 
аға дүниеге келер-келместен 
асқар таудай әкесінен айырса, 
өз соңына «халық жауының ба-
ласы» деген түртпекпен түсіп, 

 МҰХТАР ҒАЛИҰЛЫ АРЫНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 85 ЖЫЛ!

АҒАРТУ САЛАСЫНЫҢ 
КӨШБАСШЫСЫ

көп қиындықтарға кезіктіреді. 
Анасы Қанипадан он жасында 
айырылады. Осылайша, әкеден 
де, шешеден де ерте көз жазып 
қалған бала Мұхтарды әкесінің 
ағасы Ғали бауырына басып, 
тәрбиелеп өсіреді. Оқу, біліммен 
ғана биік мақсаттарға қол 
жеткізуге болатынын түсінген ол 
ілім-ғылым жолына ерекше ын-
тамен кіріседі. Осылайша, орта 
мектепті, одан кейін жоғары оқу 
орнын (Алматы педагогикалық 
шет тілдер институтын неміс 
филологиясы бойынша) үздік 
бітіріп, қызметке араласады.

Оқуды бітіргеннен кейін осы ин-
ститутта 1974 жылға дейін жұмыс 
істеді; 1974-1981 жылдары- Абай 
атындағы пединститутының про-
ректоры;

1981-1983 жылдары-ҚазКСР 
білім министрлігінің бөлім 
меңгерушісі; 

1983 жылдан өмірінің соңына 
дейін Ақтөбе педагогикалық 
институтының ректоры болды.

Тарихи-мәдени һәм ағарту 
саласының көшбасшы, көсемі 

болып, жанын жалдап, аянбай 
еліне еңбек еткен, көкірегі сер-
гек Мұхтар  Арынның айтуға 
тұрарлық істері көп болғаны 
белгілі.

Әр қызметке келгенде, ол өз 
жұмысымен шектеліп қалмай,   
қазақ тілінің көсегесін көгертуге 
күш салды. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары жап-
пай жабылып қалған қазақ 
мектептерінің қайта ашы-
луына, жер-су атауларының 
қазақша аталуына, тарих 
қойнауында қалған арыстар мен 
абыздардың еңбектерін зерттеп, 
оны жарыққа шығаруда қыруар 
шаруа тындырған адам. Бүгінде 
тек айтуға ғана жеңіл, кезінде 
білектің күшімен емес ақыл, 
парасат, терең біліммен, елге, 
жерге деген шынайы махаббат-
пен, азаматтық ар-ожданмен 
орындалатын істер екенін есті 
адам сезіне алар.  

  «Тәрбие деген тәңір бар» 
деген оның бір ауыз сөзінің 

түсіндірмесі «Бес анық» 
еңбегінде айқын жазылды. 
«Нағыз қазақ бес тірегін білуі 
керек. Олар – тілі, діні, тари-
хы, дәстүрі, атамекені. Тіл 
– қазақтың діңгегі, елім тілін 
жоғалтса, түбінен шайқалғаны, 
исламнан қиыс тартса, ол 
– қазақтың азғаны. Өткенін 
білмеген алға баспас, дәстүрін 
ұмытқан ел оңбас»,- деп жазып, 
«бес анықты» бес саусақтай 
жаттатып кетті. Ол 1983 жылдан 
өмірінің соңына дейін Ақтөбе 
педагогикалық институтының 
ректоры болды. Мұхтар Ғалиұлы 
1995 жылдың қыркүйегінде 
Абай еліне экспедиция сапа-
рында, жолда, Әйтеке би ауда-
ны «Жабасақ» ауылында жүрек 
талмасынан мәңгілікке көз 
жұмды. Бірақ оның бастап кет-
кен ісі өмір көшімен алға жыл-
жуда.

 
А.ҚҰМАРОВА, 

І.Жансүгіров атындағы 
тарихи - өлкетану музейінің 

меңгерушісі.

Латын әліпбиі – ел болашағы

сананы жаңғыртудың іргетасы 
болып табылады. Осыған бай-
ланысты Қазақ тілі әліпбиін ки-
риллицадан латын графикасына 
көшіру жөніндегі ұлттық комис-
сия  құрылғанынан, қойылған 
міндеттерді жүзеге асыру үшін 
төрт арнайы жұмыс тобын құру 
туралы шешім қабылданғанынан 
хабардармыз .

Біріншісі - орфографиялық  
(қазақ әліпбиін латын графика-
сына көшіруде орфография мен 
орфоэпия ережелерін дайындау 
үшін). Екіншісі - әдістемелік (ла-
тын әліпбиін үйрету және оқыту 
әдістемесін жасап, оны білім беру 

жүйесіне біртіндеп енгізу үшін). 
Үшіншісі - терминжасам (латын 
графикасының негізінде қазақ 
тілінің терминологиялық база-
сын жүйелеу үшін). Төртіншісі - 
сараптамалық-техникалық (ла-
тын графикасын ІТ-технология 
талаптарына сәйкес келтіру 
үшін) екенін де білеміз.

Осы мақсатта Қаракөз 
ауылдық кітапханасында 
қазақ әліпбиін латын гра-
фикасына көшіру жөнінде 
кітап көрмелер,пікір ал-
масу, дөңгелек үстелдер 
ұйымдастырылып, ауылдық 
әкімшілік арнайы жасаған кесте-
ге сәйкес өңірлерде түсіндірме 
жұмыстарымен, мерзімді 
баспасөз беттерінде мақалалар 
жариялаумен және дәрістер 
оқумен белсенді түрде айналы-
суда.

Б.АБЕЕВА,
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының    
кітапханашысы, 

БПҰ мүшесі. 

2021 жылдың маусым айында Алматы облысы бой-
ынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
үшін жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің ауда-
рымдары мен жарналарының жалпы сомасы 2,07 млрд. 
теңгені құрады.

Республика бойынша мамыр айында түскен жарна-
лар сомасы (2021 жылғы 01-31 маусым аралығында) 
35,3 млрд.теңгені құрады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалының дирек-
торы Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, мамыр айын-
да Алматы облысы бойынша 955,5 млн. теңге жұмыс 

2021 ЖЫЛДЫҢ МАУСЫМ АЙЫНДА «ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТҮСКЕН ЖАРНАЛАР 2,07 МЛРД. ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ

берушілердің аударымдары және 1,117 млн. теңге 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер мен тұлғалардың жар-
насы болып саналады.

МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік 
басқару шарты бойынша Ұлттық банкте сақталады және 
кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді 
төлеуге жіберіледі.

«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 
ҚОРЫ» КЕАҚ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 

БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ.
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ЖОБА
Ақсу ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру  орындары мен 

маршруттарын айқындау және бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабының 1-тармағының 4-2) 
тармақшасына, «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республика-
сы Заңының 8, 12-баптарына, «Ішкі сауда қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 27 наурыздағы 
№264 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11148 тіркелген) бұйрығына 
сәйкес, Ақсу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Ақсу ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру орындары  осы 
қаулының 1-қосымшасына сәйкес  айқындалсын және бекітілсін. 

2. Ақсу ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру  маршруттары осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес  айқындалсын және бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары С. А. Құсмолдинге 
жүктелсін. 

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі                                           Е.БАЗАРХАНОВ.

 «__» ____2021 жылғы № ___ Ақсу ауданы әкімдігінің
қаулысына 1-қосымша

Ақсу ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру 
орындары

Стационарлық 
емес сауда 

объектілерінің 
орналасқан 

орны

Қапал ауылы, 
Аль - 

Фараби  және 
М.Алыбаев 
көшелерінің 
қиылысында

Матай ауылы, 
Кисабек көшесі, 
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Қызылағаш ау-
ылы,  Алматы-
Өскемен трас-
сасы бойында

Көлтабан 
ауылы,  Тас 
жол көшесі

Алатын 
алаңы

(шаршы 
метр)

90 м2

450 м2

900 м2

968 м2

Қызмет 
саласы

Бөлшек 
сауда (ауыл 

шаруашылығы, 
азық-түлік және 
азық-түлік емес 
өнімдерді сату)

Бөлшек 
сауда (ауыл 

шаруашылығы, 
азық-түлік және 
азық-түлік емес 
өнімдерді сату)

Бөлшек 
сауда (ауыл 

шаруашылығы, 
азық-түлік және 
азық-түлік емес 
өнімдерді сату)

Бөлшек 
сауда (ауыл 

шаруашылығы, 
азық-түлік және 
азық-түлік емес 
өнімдерді сату)

Стационарлық 
емес сауда 

объектілерінің 
түрі

Автодүкен,
автомат,

дүңгiршек,
жылжымалы сөре,
шатыр (павильон)

Автодүкен,
автомат,

дүңгiршек,
жылжымалы сөре,
шатыр (павильон)

Автодүкен,
автомат,

дүңгiршек,
жылжымалы сөре,
шатыр (павильон)

Автодүкен,
автомат,

дүңгiршек,
жылжымалы сөре,
шатыр (павильон)

Сауда 
қызметін 

жүзеге асы-
ру кезеңі

5 жыл
 

5 жыл

5 жыл

5 жыл

Жақын маңдағы 
инфрақұрылым 

(ұқсас тау-
ар түрлерін 

сататын сауда 
орындары, 
сондай-ақ 
қоғамдық 

тамақтандыру 
орындары)

«Алатау» 
кафесі

«Қайша» дүкені

жоқ

жоқ

ПРОЕКТ
Об определении и утверждении мест и маршрутов размещения нестационарных торговых 

объектов в Аксуском районе
В соответствии с подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 янва-

ря 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», со статьями 8, 12 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании 
торговой деятельности», приказом исполняющего обязанности Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №264 «Об утверждении Правил внутренней 
торговли» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов за №11148), акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить и утвердить места размещения нестационарных торговых объектов в Аксуском 
районе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить и утвердить маршруты размещения нестационарных торговых объектов в Ак-
суском районе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Ак-
суского района Кусмолдина С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

         
Аким района                                              БАЗАРХАНОВ Е.

     Приложение 1 к постановлению акимата Аксуского района         
от "__" _____ 2021 года № ___ 

Места размещения нестационарных торговых объектов 
в Аксуском районе

Месторас-
положение 

нестационар-
ных торговых 

объектов

Село Капал, 
на пересе-
чении улиц 

Аль-Фараби и 
М.Алыбаева

Село Матай, 
улица Кисабек, 
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Село Кызыла-
гаш, по трассе 
Алматы-Усть-
Каменогорск

Село Колтабан, 
улица Тасжол

Зани-
маемая  

пло-
щадь 

(метры 
ква-

драт-
ные)

90 м2

450 м2

900 м2

968 м2

Сфера
деятельности

Розничная торговля 
(реализация сельскохо-
зяйственной продоволь-
ственной и непродоволь-

ственной продукции)

Розничная торговля 
(реализация сельскохо-
зяйственной продоволь-
ственной и непродоволь-

ственной продукции)

Розничная торговля 
(реализация сельскохо-
зяйственной продоволь-
ственной и непродоволь-

ственной продукции)

Розничная торговля 
(реализация сельскохо-
зяйственной продоволь-
ственной и непродоволь-

ственной продукции)

Виды        
нестационарных 

торговых 
объектов

Автолавка,
автомат,

киоск,
выносной прилавок,
палатка (павильон)

Автолавка,
автомат,

киоск,
выносной прилавок,
палатка (павильон)

Автолавка,
автомат,

киоск,
выносной прилавок,
палатка (павильон)

Автолавка,
автомат,

киоск,
выносной прилавок,
палатка (павильон)

Период 
осущест-
вления 

торговой 
деятель-

ности

5 лет 

5 лет

5 лет

5 лет

Близлежащая 
инфраструкту-
ра (торговые 

объекты, в ко-
торых реали-
зуется схожий 
ассортимент 

товаров, а 
также объекты 
общественного 

питания)

Кафе 
«Алатау»

Магазин 
«Кайша»

нет

нет
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Сан ғасырлар бойы бейбіт 
қатар өмір сүріп келе жатқан 
әртүрлі конфессиялар мен 
ағымдардың арасында ХХІ 
ғасырда қақтығыстардың орын 
алуы – ойланарлық мәселе. 
Тәуелсіздіктің алғашқы ши-
рек ғасырын өткеріп, діни 
бағдарлар мен құндылықтар 
енді орнығып келе жатқан 
біздің қоғамда дін немесе діни 
көзқарастар салдарынан бо-
луы мүмкін қайшылықтар мен 
қақтығыстардың алдын алу үшін 
еліміздегі діншілдік мәселесін 
мұқият зерделеу, оның өсу дина-
микасы мен бағытын айқындау, 
уақыт оздырмай түрлі шаралар 
қабылдау маңызды. 

Қала бере қоғамда 
саңырауқұлақтай қаптаған 
деструктивті діни ағым өкілдері 
ислам дінін құбыжық қылып 
көрсетіп жүргені тағы бар. 
Бірінші кезекте сөз ұқпас сон-
дай жат ағым өкілдері үшін дін 
мағынасын айшықтап кетсек.

Дін ерте заманнан адамзатқа 
қажетті рухани құндылықтарды 
бейнелейтін ізгілік, мейірімділік, 
тазалық, адалдық, достық 
және бауырластық идеяла-
рын жүзеге асыруда ұзақ уақыт 
қызмет етіп келеді. Көптеген 
ұлттық құндылықтардың ыды-
рамай өмір сүруі діннің осы 
ерекшеліктерімен де байланы-
сты. Әлемдегі барлық діндер 
ізгілік идеяларына негізделген. 
Олар адамдарды дұрыс өмір 
сүруге, тура жолға және шыдам-
ды болуға, екінші біреудің ала 
жібін аттамауға, жаман істерден 
аулақ болуға, құмарлықтың 
тұзағына түспеуге шақырады. 

Діни төзімділік идеясы 
барлық діндерге тән осы ортақ 
қағидаларды мойындай от-
ырып, олардың арасындағы 
ынтымақтастықты және осы-
лайша бүкіл адамзаттың арма-
ны болатын әділеттілікке қол 
жеткізуді қолдайды.   

Дінаралық татулықты сақтау 
– әр түрлі діндер арасындағы 
адамдар бір-бірінің сенімдеріне 
өзара құрмет пен түсіністік та-
ныта отырып, бүкіл адамзат ба-

ласы өмір сүріп отырған осынау 
алып жер шарында тату тәтті 
өмір сүрудің кепілі. Бүгінгі таңда 
дінаралық толеранттылыққа 
қол жеткізу үшін олардың ара-
сында мәдени диалог пен ізгілік 
саласындағы ынтымақтастық ор-
натылуда. 

Атап айтқанда, келесі ғасырда 
адамзатқа төнуі мүмкін қауіптер 
– ядролық соғыс, экологиялық 
апаттар, терроризм және діни 
экстремизм – барлық діндерге 
ізгілік, планетамыздың сақталуы 
жолында діндерді біріктіріп, 
ынтымақтастық жасауға үндеуде.    

Осы орайда атап өтер маңызды 
жайт діндер арасындағы 
үндестік, әлемнің бейбіт және 
мамыражай күн кешуі жолын-
да Еліміз Қазақстанның әлемдік 
аренада сіңіріп жатқан еңбегі 
орасан зор.                                                                                                    

Ислам тек бір ғана ұлтқа 
басымдық беріп, екінші бір 
ұлтты төмен санауға үндемейді. 
Керісінше, әрбір адамға 
құрметпен қарай отырып тек 
қана ізгі істер жасауға шақырады. 
Бұл сөзімізге Қасиетті Құранның 
«Мумтахина» сүресінің 8-аяты 
айқын дәлел бола алады: «Алла 
Тағала дін жайында сендермен 
соғыспаған және жұрттарыңнан 
шығармағандарға жақсылық 
қылуларыңа, әділдік етулеріңе 
тыйым салмайды. Расында Алла 
Тағала турашылдарды жақсы 
көреді». 

Ал, ардақты Пайғамбар (с.а.с.) 
өзінің хадисінде: «Иманның 
абзалы сабырлылық және 
кішіпейілділікте»,-деп діннің 
асыл маңызын бір ғана ауыз 
сөзбен ұқтырып кетті. Жат ағым 
өкілдері күйе жағып жүрген Ис-
лам діні адамдарды дініне, 
ұлтына, нәсіліне басқа да 
ерекшеліктерімен бөліп жармай 
барлық адамға сый-құрметпен 
қарауға үндейді.

Барлық діндердің мәні ізгілік, 
достық пен бауырластық, 
жанашырлық, мейірімділік 
сияқты ұғымдарды құрайды. 
Дәл осы ұғымдар әртүрлі 
діндер арасындағы диалог пен 
ынтымақтастық үшін ортақ негіз 

болады. Адамзат бүгінде бұл 
фактіні күн өткен  сайын  терең 
түсінуде. Діни татулық, діни  
толеранттылық идеясы белгілі 
бір қоғамда, бүкіл әлемде 
халықтар, әртүрлі діндер ара-
сында достық қарым-қатынас 
орната отырып, олардың күш-
жігерін әлемді дамыту үшін 
жұмылдыруға қызмет етеді. 

Бейбітшілік пен 
тұрақтылықтың маңызды 
шарты болып табылатын бұл 
идея бүгінде тек діндарлар 
үшін ғана емес, сонымен бірге 
жалпы қоғам мүшелерінің 
ынтымақтастығын білдіреді 
және бірлікке қол жеткізудің 
маңызды факторларының бірі 
болып табылады. Осындай игі 
қасиеттерді бойында жинаған 
діннің қоғам үшін, жекелей мем-
лекеттер және  бүкіл әлемнің 
тұрақтылығы мен бейбітшілігі 
үшін маңызы зор.     

Қазіргі жаһанданған және 
күрделі әлемде өмірдің өзі 
Қазақстандағы әр ұлттың 
болашағын қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді, 
бұл әртүрлі ұлттар, діндер 
арасындағы өзара құрмет пен 
ынтымақтастық жағдайында 
ғана жүзеге асатынын көрсетеді. 
Мемлекетіміздің осы бағытта 
жүргізген ұтымды саясаты біздің 
еліміздің дамуы, барлық отан-
дастарымызбен серіктестік пен 
ынтымақтастықта бейбітшілік 
пен халықтың гүлденуі сияқты 
ұлттық идеяларды жүзеге асы-
руда маңызды рөл атқарады. 

Өйткені, біздің мыңдаған 
жылдық тарихымыз дінаралық 
келісім, адамгершілік, 
ұлтаралық келісімге ұмтылу 
халқымыздың ең басты 
қасиеттерінің бірі екендігінің 
айғағы. Тәуелсіздік бізге осы 
асыл дәстүрлерді жалғастыруға 
және олардың ұрпақтан-
ұрпаққа керемет жеткізілуіне 
мүмкіндік береді.

Анарбай МАНБЕТОВ,
аудандық орталық 

мешітінің Бас имамы.

Дінаралық татулық – ел 
болашағының кепілі

Жер бетіндегі барлық діндер бейбітшілік, 
рақымдылық, әділдік сияқты жоғарғы 
құндылықтарға негізделген. Солардың ішінде, 
ең соңғы кемеліне келген әрі мейірім мен 
рақымдылықты ту еткен дін – Ислам діні.

Дін – адамзат тарихы мен мәдениеттің ажыра-
мас бөлігі. Дінін білген адамға тегі, тегін білген 
адамға діні ешқашан жат саналмайды. Елба-
сымыз Н.Назарбаев «Біз тегіміз – түрік, дініміз 
– ислам екенін ұмытпауымыз керек, ол үшін 
қасиетті кітап Құран кәрімді насихаттауды естен 
шығармауымыз керек», – деген болатын. «От-
анды сүю – иманнан» дейді. Ұлтына патриоттық 
имандылық тәрбие алғандар адасудан бойын 
аулақ салатыны сөзсіз деген болатын.

Иман – жүректегі нұр, нұрдың сыртқы болмысы, 
яғни имандылық – адамға берілген көркем мінез. 
Имандылық – адамның қоғамдағы, күнделікті 
өмірдегі іс-әрекеттерін белгілі-бір қалыпқа 
түсіретін ішкі рухани реттеуіш қадірқасиет, адам 
бойындағы адамгершілік, ізгілік, кісілік белгісі. 
Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, ержетуі, 

 Дін - тәрбиенің рухани тірегі 
тәрбие алуы, тіршілік етуі, қартаюы, ата мен 
баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен кішілік, 
сыйластық, әдептілік пен арлылық, инабаттылық 
тәрізді маңызды мәселелер имандылықтың 
маңызды құрамдас бөлігі ретінде ешқашан да 
назардан тыс қалмаған. Жастардың үлкендерге 
құрмет көрсетуі, үлкендердің кішілерге ізет 
білдіруі өмір сүру салтына айналған. Бойына 
адамгершілік асыл қасиеттерді, жақсы тәрбиені 
жинап өскен жасты «көргенді» деп, жүрегінен нұр, 
өңінен жылу кетпейтін, әрдайым жақсылық жолын 
ойлайтын, әр істе әділдік көрсететін адамдарды 
«иманды» деп атаған.

Иманның түпкі негізі дін болса, дін – тәрбиенің 
рухани тірегі. Сондықтан адам бойындағы барлық 
асыл қасиет жақсы тәрбиемен келеді. Қасиетті 
дініміздегі барлық құндылықтарды сақтай 
білгенде біздің рухани байлығымыз күннен-күнге 
арта бермек. Сонда ғана ұрпаққа ұлағатты тәрбие 
беріп, болашақ баянды болады.

А.АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Дін тақырыбы адамдарды 
өте қатты қызықтырған. Әрбір 
адам дінді түсінуге және діни 
өмір сүруге тырысқан. Дініне 
байланысты өмір сүріп, балала-
рын сол тәрбиеде тәрбиелеген. 
Ақылы мен білімін қолданып, 
өзі таңдаған дінді қорғап, оны 
жалғастыруға тырысқан. Дін 
адамдарға байланысты бір 
ұйым. Адамның рухтың және 
физикалық қажеттіліктерін 
толық қамтамасыз етіп, жетілуін 
жүзеге асыратын негізгі мақсат 
болып табылады. Дін рухтың 
азығы және дененің шипасы. 
Адамға адам болуды, ұлттарға 
бірлік пен тұтастыққа өмір 

Діни білім - тәрбие бастауы
сүруді үйреткен жауапкершілік 
түсінігін, құлшылық білімін және 
жақсы ахлаһты қалыптастырады. 
Жанұяны, мемлекет ұйымын 
және қоғам құрылымын мықты 
негіздермен қамтамасыз етеді. 
Міне, дін адамдарға осы үшін ке-
рек. Дін – адамды туралық пен 
әдемілікке жетелейтін жол, адам 
өмірін тәртіпке келтіретін жүйе. 
Сондықтан да дін тәлім-тәрбиесі 
әрбір адам үшін пайдалы және 
қажеттілігін жоймайды.

Қаракөз ауылдық 
кітапханасында Терроризм 
және экстремизмге қарсы шара-
ларды насихаттау мақсатында 
имандылық сағаты, пікір алмасу, 

өнеге сағаты және басқа да ша-
ралар насихатталып тұрады .

Шаралардың негізгі мақсаты 
– жастарға діни тәрбие бе-
румен қатар, тазалыққа, 
адалдыққа, имандылыққа, 
қ а й ы р ы м д ы л ы қ қ а , 
мейірімділікке, ізгілік пен 
кішіпейілділікке, діни ахуал ту-
ралы мағлұмат беру және діни 
экстремизм мен терроризмнің 
алдын алуға шақыру болып та-
былады.

Б.АБЕЕВА,
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы, 

БПУ мүшесі. 

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

***

***

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын және мемлекеттік 
қызметтерді электронды түрде алу тәртіптерін насихаттау бүгінгі 
күнгі негізгі міндет.

Халықты жұмыспен қамту орталығында әлеуметтік – еңбек 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары – 5.

1. «Адамдарға  жұмыспен  қамтуға  жәрдемдесудің  белсенді  ша-
раларына қатысуға  жолдамалар  беру» - 873.  

2. «Жұмыс  іздеп  жүрген  адамдарды  тіркеу» - 829.
3. «Жұмыссыз  ретінде  жұмыс  іздеп  жүрген  адамдарды  тіркеу» 

- 638.
 4.  «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік  көмек  тағайындау» - 392. 
 5. Жұмыссыз ретінде тіркеу туралы анықтама беру – 10.
"Еңбек" бағдарламасының жаңа құралдарының бірі, «Ұрпақтар  

келісімшарты»  жас жобасы іске асырылуда. 
Жоба шеңберінде жұмыс беруші, ниет танытушы азаматты кейін 

зейнетке шығатын адам босататын жұмыс орнына қабылдауы тиіс.
 1 медбике, 1 тазалықшы мамыр айынан 6 ай мерзімге аудандық 

ауруханаға - «Алғашқы жұмыс орны» жобасымен  «Ветеринариялық 
станцияға» , «Ақсу су құбырына»,  «Әзбаба», «Алтай», «Нурғиза»  
жеке кәсіпкерлеріне  29 жасқа  дейінгі жастар қатарынан 5 адам  12 
ай мерзімге жолданып жұмыстарын атқаруда.  

«Еңбек» бағдарламасына  қатысушыларды техникалық және 
кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді 3 айлық кәсіптік оқытумен, 
әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар практикасына, ақылы  
қоғамдық жұмысқа, тұрақты жұмысқа, мүмкіндігі  шектеулі  жан-
дарды жұмысқа орналастыру, композиттік қызмет мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлем, бас 
бостандығынан айыру, пробация қызметінен -  759 адам жолдама-
мен жолданды.

«Жаппай кәсіпкерлікті дамыту» мақсатында 85  адамға шағын 
несие алуға тиісті орынға  жолдама беріліп, 48 адам 157 млн. тг. 
алып, қосымша 26 жаңа жұмыс орындарын ашты.

Мемлекеттік грант бастапқы бизнестерін бастау үшін  200 айлық 
есептік көрсеткіш көлемінде 583400 тенге, 70 адамға берілді.

Бастау бизнес жобасымен 138 адам жіберіліп,  87 адам оқуларын 
аяқтап, қолдарына сертификаттарын алды.

.  «Мемлекеттік атаулы  әлеуметтік көмекті тағайындау» 392 от-
басы, 2060 мүшесіне әңгімелесу, кеңес жүргізіліп, материалдық 
жағдайы анықталып учаскелік комиссияның қорытынды актсімен 
тағайындалды.

Мекемеде арнайы жеке бөлмеде egov.kz  бұрышы,  Web бейне 
бақылау, катридер барлық қажетті құралдармен жабдықталған. 
Заманға сай барлық қызмет түрлерін  бір күнде, электрондық 
цифрлы кілтімен  egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы 
мемлекеттік қызметтерге қол жеткізе алады. Мемлекеттік 
қызметтеріміз күннен-күнге дамып, қарапайым халыққа қолжетімді 
және тиімді бола түсуде. Еліміздің дамуы қажырлы еңбек пен сапа-
лы қызметті талап етеді. Әр істе сапалы қызмет көрсету – еліміздің 
жарқын болашағына деген нық қадам. Мекеме мамандары өтініш 
білдірген адамдарға толық ақпарат беріп, электрондық үкімет пор-
талы арқылы белсенді жұмыс жүргізеді.

Баян ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
 халықты жұмыспен қамту орталығының директоры,                                           

«NUR OTAN» партиясының мүшесі.                         

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
сапасы - ел болашағы!

Білімі балабақша 
табалдырығынан басталады 
десек ешқашан қателеспейміз. 
Мектепке дейінгі мекемелерде 
тәрбие мен білім саласында за-
манауи педагогикалық техноло-
гиялар қаншалықты маңызды 
болса, мектеп жасына дейінгі ба-
лаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
де педагогикалық технологиялар 
ұғымы кеңінен қолданылатын 
ұғымның біріне айналды. 

Бүгінгі күні жас ұрпақтың сана-
сезіміне өз елінің, жерінің тарихы 
мен мәдениеті туралы алғашқы 
ұғымдарды кішкентай кезінен 
қалыптастырамыз. Балабақша-
бүлдіршіндерді болашақта ата 
дәстүрін сақтайтын инабатты 
да ибалы, үлкен - кішіні сый-
лай білуге үйрететін тәрбие 
орталығы. Өмірге келген жас 
ұрпақты тәрбиелеу ата-аналар 
мен балабақша тәрбиешілерінің 
қасиетті борышы. Балалық шақ 
және жасөспірімдік кезең-адам 
өміріндегі сенім, мінез-құлық 
сияқты басты ұстанымдарды 
қалыптастыратын мезгіл. Бұл 
мезгілде тәрбиенің басы - от-
басы. Отбасында ұрпақты 
тәрбиелеп шығаруда басты рөл 
ата-анаға жүктеледі. Өйткені 
өмірінің алғашқы кезеңінде 
нәресте қоршаған ортадан бұрын 
ең жақын жанашырлары-ата-
анасына еркелейді. Солардан 
үйренеді, еліктейді. 

Халқымызда «Әкеге қарап ұл 
өсер, шешеге қарап қыз өсер» 
деген даналық сөздің түпкі бай-
ламы осы. Кез келген адамның 
өз дәрежесі өзіне белгілі екендігін 
ескерсек, онда ұрпақ сұранысы да 
соған сай болуы тиіс. Мұндайда 
балаға өзіміз үлкен боларлықтай 
амал - әрекетімізді, яғни, әкелік 
міндетіміз бен аналық парызы-
мызды орындай білу бірінші ке-

Жас ұрпақ тәрбиесі балабақшадан 
басталады

зекте тұрады. Ал, бұл мәселелерді 
орындау үшін ата-ана үлгі болуы 
шарт. Бұл «Балам дейтін әке бол-
маса, әкем дейтін бала қайдан 
болсын?» дегенді алға тартады. 
Қазақ халқында «Баланы бес 
жасқа патшасындай күт, бес жа-
стан он бес жасқа дейін құлындай 
жұмса, он бес жастан асқан соң 
досындай сырлас» деген тама-
ша сөз бар. Бұл-мағынаны терең 
философиялық өмір шындығы. 
Адам мінезі бес жасқа дейінгі ке-
зенде қалыптасады деседі. Енде-
ше, жас сәбиді алғашқы күннен 
бастап тәрбиелеу керек.

Қазақтың проблемасы 
балабақшадан басталады, 
балабақшаның санын көбейту ке-
рек. Балалық шақ-баланың жеке 
тұлға болып өзін өзі сезінуінің 
алғашқы сатысы. Баланың сөз 
әдебі, адамгершілік қасиеттерінің 
қалыптасуы осы мектепке дейінгі 
жас шағында қалыптасады. 
Мектеп жасына дейінгі бала-
лар түсінгенін, қабылдағанын, 
естігенін, қиялын, ойын тіл арқылы 
білдіреді. 

Сондықтан бала тілінің дұрыс 
дамуына баса назар аударған 
жөн.Сыпайы, келісті сөз 
баланың абыройын арттырады, 
жақтастарын көбейтеді, көптің 
ықыласына бөлейді. Таза мәнерлі 
тіл-ойлау жемісі. Баланы ана 
тілінде дұрыс сөйлеуге үйрету 
арқылы олардың бойында тілдік 
мәдениеті қалыптасады. Бала 
болашағы-бір отбасының ғана 
емес, бүкіл қоғамның, халқының, 
тұтас бір ұлттың бүгіні мен ертеңін 
жалғастыратын алтын көпірі, асыл 
мұраты іспеттес.

Жансая ҚАЛИЕВА,
 "Қарлығаш" 

балабақшасының "Құлыншақ" 
тобының тәрбиешісі.
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ЕСКЕ АЛУ

«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;

Мейірімді, рақымды Алланың 
атымен бастаймын! Қадірменді 
мұсылман бауырлар, құрметті 
аудан тұрғындары! Баршамызды 
қуаныш шаттыққа бөлейтін, құт-
берекелі, мұсылман қауымының 
ұлық мерекесі – Құрбан айтқа 
аман-есен жеткізген Алла 
тағалаға сансыз шүкірлер мен 
мақтаулар болсын!

Құрбан – араб тілінде 
«жақындау» дегенді білдіреді, 
яғни жасаған сауап істер арқылы 
жүректі тазартып, Аллаға 
жақындай түсу. Ал шариғаттағы 
терминдік мағынасы – «шартта-
рымен санаса отырып құлшылық 
ниетімен мал бауыздау» деген-
ге саяды. Құрбан айт күндері 
(алғашқы үш күні) шалынатын мал 
«ұдһия» деп аталады.

Құрбан айтты атап өтудің мәні 
мен мағынасы зор. Алланы бір, 
пайғамбарды хақ деп білген 
мұсылмандар мешіттерімізде айт 
намазын оқып, дұға жасап, бір-
бірін мерекемен құттықтап, мәре-
сәре болғаннан кейін құрбандық 
шалады. Құрбандық еті ағайын-
туыс, көрші-қолаң, тұрмысы 
төмен отбасыларына, жетім мен 
жесірлерге, мүгедектерге тараты-
лады. Осылайша адамда мейірім, 
қамқор, кешірім, қайыр-шапағат, 

ҚҰРБАН АЙТ – ҚАСИЕТТІ  
МЕРЕКЕ

сабыр сынды көркем мінез 
қалыптасады.

 Бұл – ағайын арасын жақындата 
түсетін күн. Араздасқан адам-
дар татуласып, өзара кешірім 
жасап, туысқандық байланысты 
күшейтуге итермелейтін ұлық 
мейрам. Өйткені, Алла тағала: 
«Сен кешірім жолын ұстан, 
жақсылыққа бұйыр, надандықтан 
бет бұр» («Ағраф» сүресі, 199-аят) 
деп мұсылмандарды барынша 
кешірімді бола түсуге шақырған. 
Құрбан айт күні ағайын-туыстарды, 
дос-жарандар мен көршілерді Айт-
пен құттықтап, ақ дастарқан ба-
сында Алланың бұйырған ризық-
несібесінен, құрбандық етінен дәм 
татқан абзал.

Құрбан айт – отбасы құндылығын 
арттыратын мереке. Ата-анаға, 
Құдай қосқан жарымызға, бала-
шағамызға арнайы сыйлық беру, 
жаңа киім әперу – мейрамның 
сәнін келтіріп, мәнін арттырады. 
Мұндайда өскелең ұрпақ Құрбан 
айттың қадірі мен сауабын сезініп, 
ізгілікке ұмтылады, мерекені асыға 
күтеді. Құрбан айттың мұсылман 
жамағатын, ұлыстар мен ұлттарды 
біріктірудегі, өзара бауырмалдықты 
арттырудағы рөлі орасан зор. 
Адамдар бір-біріне: «Айт құтты 
болсын!» айтысып, амандық-

саулық сұрасып жатады.
Құрбан шалу айт намазынан 

кейін Айттың үшінші күні ақшам 
намазына аз уақыт қалғанға дейін 
жалғасады. Егер бұл талап орын-
далмаса, онда ол садақа санала-
ды. Қой, ешкі, сиыр және түйені 
құрбандыққа шалуға болады. 
Сиыр немесе түйені жеті кісі бірігіп, 
ортақ шалуды шариғатымыз 
құптайды. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
бір хадисінде: «Соқырлығы анық 
белгілі соқыр, ауруы белгілі 
аурушаң, (жүре алмайтындай 
дәрежеде) ақсақтығы белгілі 
болған ақсақ және (жілік майы жоқ) 
өте арық малдар құрбандыққа жа-
рамайды», — деген.

Қадірменді ағайын, бауырлар! 
Алла тағала шынайы ниеттеріңізді, 
ізгі амалдарыңызды және шалған 
құрбандықтарыңызды қайырымен 
қабыл еткей! Жаратушы Иеміз 
баршамызға екі дүниенің бақытын 
нәсіп етіп, жүзімізді жарық ет-
кей! Еліміздің мерейі үстем, 
тәуелсіздігіміз тұғырлы әрі 
тыныштығы мәңгілік болғай! 

 Бейбіт өмірді мұрат тұтқан 
мұсылман қауымының ұлық 
мерекесі Құрбан айт құтты бол-
сын, ағайын!

Анарбай ТАСБОЛАТҰЛЫ,
Ақсу ауданының Бас имамы.

Қадірлі отандастар! Құрметті кәсіпкерлер!
Мұсылман қауымының ұлық мейрамы – Құрбан 

айтқа санаулы күндер қалды. Ұлық күнде исі 
мұсылман баласы шынайы ниетпен құрбан ша-
лып, құрбандық етін мүгедектер мен жетімдерге, 
көпбалалы отбасылар мен қарттарға таратып, 
алғысын алуға тырысады. Адамның алғысын 
алып, батасына бөлену – сауапты істің бірі. 
Халқымыз «Алғыс алған арымас. Бота алғанша 
бата ал» дейді емес пе?

Құрбан айтта орындалатын негізгі ізгі 
амалдың бірі – құрбан шалу. Өйткені ардақты 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың сала-
уаты мен сәлемі болсын): «Адам баласы құрбан 
айт күні құрбан шалудан өзге амалымен Аллаға 
жақындаған емес...» дейді. Демек Құрбан айт күні 
Аллаға ұнамды әрі ең сүйікті амал – құрбан шалу.    

Айт күндері халық тарапынан мал сатып алуға 
деген сұраныстың арта түсетіні белгілі. Осы рет-
те еліміздегі барша шаруа қожалықтарының 
қожайындарын ұлық мейрам – Құрбан айттың 
құрметіне мал құнын шарықтатпай, халыққа 
оңтайлы бағаны ұсынуға шақырамын. Соны-
мен қатар, барша кәсіпкерлерді тұрғындар 
күнде тұтынатын әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік бағасына мүмкіндігінше жеңілдік жасауға 
үндеймін.

Құрбан айттың негізгі мәні мұсылмандар арасын-
да өзара мейірімділік, жомарттық, қайырымдылық, 

қанағат сынды адамгершілік құндылықтарды 
қалыптастыру. Алланың рақым нұры төгілетін 
құрбан айтта жұртымызға жақсылық жасап, 
көпшіліктің ризашылығына бөленейік.

Жаратушы Иеміз Құранда: «Өздерің жақсы 
көрген нәрсені Алла жолына жұмсамайынша 
игілікке жетпейсіңдер» («Әл-Имран» сүресі, 
92-аят) деп баяндаған. Сауаптар еселеніп жа-
зылатын сәттерде Алла разылығы үшін елдің 
жағдайын ескеріп, тауар бағаларына жеңілдік жа-
сап, әр отбасыға қуаныш пен мерекелік көңіл күй 
сыйлауға тырысайық.

 Ардақты ағайын!
Сүйікті Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған 

Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «...
Кімде-кім мұсылман бауырының қажетіне жа-
раса, Алла Тағала да оның қажетін өтейді...» 
деген сүйінші хабар жеткізген. Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы қуаңшылықтан 
зардап шеккен өңірлердегі шаруаларға қолдау 
көрсету мақсатында «Қиындықта ел бірге» атты 
қайырымдылық акциясын бастады. Акция ая-
сында Қызылорда, Маңғыстау облыстарына 
жем-шөп жөнелтілетін болады. Осы игі іске үлес 
қосып, сынақты сәттерді бастан кешіп отырған 
отандастарымызға қол ұшын созуға шақырамын. 

Хақ Тағала кәсіптеріңізге береке, игі істеріңізге 
мол сауаптан жазғай! 

Әмин! 

БАС МҮФТИ НАУРЫЗБАЙ ҚАЖЫ ТАҒАНҰЛЫНЫҢ ҚҰРБАН АЙТ 
ҚАРСАҢЫНДА КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҮНДЕУІ

хан Жексенбаевичке қатысты №161932034002/1619320340080  санды 
іздестіру ісі ашылған. 

15.05.2017 жылғы Ақсу аудандық сотының қаулысы бойын-
ша  18.12.1952 ж.т. Имандинов Маузайхан Жексенбаевичке іздеу 
жарияланған.

Аталған тұлғаның тұрғылықты мекен - жайын білетіндер бол-
са, Ақсу аудандық полиция бөліміне тел.: 8/72832/21595 неме-
се 102, Ақсу аудандық пробация қызметіне тел.: 8/72832/22114  
хабарласуларыңызды сұраймыз.

Ә.БАКЕЕВ,
Ақсу аудандық пробация қызметінің  

аға инспекторы, әділет капитаны.                                                                              

ІЗДЕУ  САЛАМЫЗ!
Ақсу аудандық сотының 03.11.2015 жылғы 

үкімімен ҚР ҚК-нің 188 бабының 2 бөлігі 1,3 
тармақтарымен кінәлі деп танылып, мүлкі 
тәркіленіп, 2 (екі) жылға бас бостандығынан шек-
теу жазасы тағайындалып, пробациялық бақылау 
орнатылып жылына 240 сағат мәжбүрлі еңбекке 
тартуға сотталған Имандинов Маузайхан Жексен-
баевич 18.12.1952 ж.т.

Ақсу аудандық пробация қызметінің есебінде 
23.11.2015 жылдан бастап есепте тұр.

08.01.2016 жылы Ақсу аудандық полиция 
бөлімімен іс түссіз жоғалған Имандинов Маузай-

***

бағыштағаннан басқа шарамыз 
жоқ. 

Анамызды сағынышпен еске 
аламыз! Жақсы адамдар өмірден 
ерте кетеді екен. Бізге әлемнің 
жарығын сыйлаған анамыздың 
алдында бәріміз де бас иеміз. Ана 
– тіршіліктің алтын арқауы екен.

«Анашым! Асыл анам, есіл 
анам, Елжіреп есіркеймін, есіме 
алам. Мен үшін сен суалтқан ақ 
сүтіңді Ақтамасам, боп жүрмін 
несіне адам», деп Мұқағали ақын 
жырлағандай анамыздан алған 
тәрбиені балаларымызға беріп, 
асыл анамыздың ізін жалғастырып 
келеміз.
Нұрын төккен күндейсіз, 
           жылытатын жерімді, 
Хош иісті гүлдейсіз, 

            көркейтетін төрімді. 
Таудан аққан бұлақтай, 

           мөлдір сіздің жүзіңіз, 
Жайқаласыз құрақтай, 

               мейірімді жан - анам. 
Қадіріңді біледі, 

             ардақтысыз бәріне, 
Туыстарың тілейді, 

       жәннәтта болғай жаныңыз! 
Асыл ана асқақ әнім ардақтым, 
Жүрегіміз толып тұрған 

                   салмақ мұң. 
Өзің барда жүруші едік шаттанып, 
Енді бізге жоқтау өлең арнаттың.  
Бұл өмірде таусылған соң 

                тұз дәмің,  
Сұм тағдырдың көрдік енді 

 ызғарын. 
Шөберелер  көре алмады  

 еркелеп, 
Өзіңді іздеп өртенеді қыз - ұлың. 
Сіз кеткелі арамыздан жыл өтті,  
Жаратушым жүрегіме сын екті. 
Бұл жиылған ағайынға баяндап,  
Анашым деп тебіренттім жүректі. 

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
балалары, немерелері.

Мереке ҚАБИМОЛДАҚЫЗЫ.
Руы: Найман.

01.07.1949 ж. – 20.07.2020 ж.

Кеңжыра ауылында тұрып, 
өмірінің жалынды шақтарын 
Ақсу ауданының өркендеп, да-
муына арнаған, ауылдың,  ағайын 
- туғанның береке - бірлігінің 
ұйытқысы болған, немерелерінің 
асыл әжесі, аяулы анамыз МЕ-
РЕКЕ ҚАБИМОЛДАҚЫЗЫНЫҢ 
өмірден өткеніне бір жыл толды. 
Қазақ атамыз «Ат тұяғын тай ба-
сар» деп айтқандай, артында 
қалған ұрпағы, немерелері өсіп 
өніп келеді. Анамыздың арты 
қайырлы болсын, қалғанына 
өмір берсін, Алла бізге сабыр 
берсін, Анамыз иманды болсын, 
топырағы торқа, жатқан жері 
жайлы болсын, Амал дәптері оң 
жағынан ашылсын,  Алла алды-
нан жарылқасын,-деп тек құран 

Газетіміздің келесі саны 30 шілде күні шығатынын ескертеміз!


