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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

«Ауыл Аманаты» жобасы 
бойынша арнайы мониторинг 
тобы бүгін Ақсу ауданындағы 
Қызылағаш, Қарашілік ауылда-
рында түсіндірме жұмыстарын 
жүргізуді жалғастырды.

Ауыл тұрғындарының табы-
сын, әл - ауқаты мен өмір сүру 
сапасын өсіруге арналған жо-
баны түсіндірген топ мүшелері, 
бағдарлама шеңберінде 2023-
2025 жылдары әр жыл сай-
ын еліміздің барлық облысына 
жобаны іске асыруға арналған 
бюджеттік несиелер бөлу көзделіп 
отырғанын атап өтіп, жобаның 
маңыздылығы мен тиімділігін 
түсіндіріп өтті. 

Кездесуде ауыл тұрғындарының 
ішінде жастар аталған жобаға 
ерекше қызығушылық білдіріп, 
кәсіп ашудың оңтайлы жолдарын 
сұрады. 

«Біздің ауылда барлығы дерлік 

ауылшаруашалығымен айналы-
сады, әр үйде 3 - 4 ірі қарадан мал 
бағып отырмыз, оны ары қарай 
көбейтіп, шаруашылық ашқымыз 
келеді. Бұл жоба іске қосылса, 
шаруалықпен айналысындарға, 
шағын кәсіп ашамын деген ауыл-
дастарыма табылмас мүмкіндік» 
- деді Қызылағаш ауылының 
тұрғыны Разбеков Анықхан. 

Бұдан бөлек ауыл тұрғындары 
шаштараз, сұлулық салонын ашу 
т.б. жоспарларымен бөлісті.

«Бұл жобаның басты мақсаты - 
халықтың әл - ауқатын арттыруға 
бағыт - бағдар беру, сондықтан 
осы жоба арқылы жұмыссыздықты 
жоюға өз үлестеріңізді қоса ала-
сыздар» - деді сарапшы Ұланбек 
Нұрланұлы. 

Жобаға халық оң бағасын 
беруде, ал ауыл ақсақалдары 
басталғалы тұрған жоба берекелі 
болуын тілеп, баталарын беруде.

«АУЫЛ АМАНАТЫ» 
ЖОБАСЫ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫҚ 

ЖҰМЫСТАР ЖАЛҒАСУДА

"М.Байсақұлы" атындағы мәдениет үйінде аудан әкімінің орынба-
сары Ғ.Есжановтың қатысуымен өткен «AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының кезектен тыс І-ші конференциясы өтті.

Күн тәртібінде мәселелер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым - Жомарт 

Кемелұлы Тоқаевтың 01 - қыркүйектегі «Әділетті мемлекет. Біртұтас 
ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауын талқылау.

2. «AMANAT» партиясы Жетісу облыстық филиалының І-ші конфе-
ренциясына делегат сайлау. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша аудан әкімінің орынбаса-
ры Ғ.Есжанов Президенттің «01 - қыркүйектегі «Әділетті мемлекет. 
Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауын жан 
- жақты түсіндірді.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «AMANAT» партиясы Жетісу 
облыстық филиалының кезектен тыс І-ші конференциясына делегат 
сайлау туралы аудандық партия филиалының атқарушы хатшысы 
К.Т.Дәулетбекова таныстырды, делегаттар бірауыздан сайланды.

«AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
Ақсу аудандық партия 
филиалының атқарушы хатшы-
сы, аудандық мәслихат депут-
таты К.Даулетбекованың жеке 
қабылдауы өтті. Қабылдауға 
Қарасу, Ақсу ауылдық округінің 
тұрғындары өздерінің жеке 

кәсіптерін дамыту үшін «Ауыл 
АМАНАТЫ» жобасы арқылы 
несиені қалай алуға өтініш беру 
туралы кеңес алды. Өтініші бой-
ынша түсіндіріліп, толық ақпарат 
берілді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«AMANAT» партиясы Ақсу 

аудандық филиалының 
эксперті.

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

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

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың 

Қыстың қамын жазда ойла!

жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясын-
да, күз айларында жылу беру 

кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол ком-
муналды - тұрмыстық көмірді та-
сымалдаушы вагондар санының 
қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымын-
да көмірдің жетіспеушілігін және 
әлеуметтік шиеленісті болдыр-
мау мақсатында Ақсу ауданының 
әкімдігі қатты отынның қажетті 
мөлшерін көмір тұйықтары мен 
қоймаларынан алдын - ала жаз - 
күз мезгілінде сатып алу керектігін 
ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі.

«AMANAT» партиясы аудандық 
филиалының кезектен тыс І-ші 

конференциясы

Қоғамдық  қабылдау

Тарас ауылында үлкен қуаныш 
– көптен күткен медициналық 
пункті ашылды. Осы уақытқа 
дейін бұл ауыл тұрғындары 1973 
жылы салынған ғимаратта ем-
дом қабылдаса, енді ақшаңқы 
жаңа мекемеде медициналық 
көмек көрсетіледі. Тұрғындардың 
бұл қуанышты сәтімен аудан әкімі 
Есім Сейілханұлы, ауданның бас 
дәрігері Салтанат Мықтыбаева 
құттықтады.

«Кез келген елдің жоғары 
деңгейде өркендеп дамуының 
басты алғышарттарының бірі – 
халқының мықты денсаулығы. 
Міне, сондықтан да ел 
Президентінің жыл сайынғы 
Жолдауларында денсаулық 
сақтау мәселесі жайлы әрдайым 
сөз қозғалады. Биылғы  мемле-
кет басшысының 1 қыркүйектегі 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас 
ұлт. Берекелі қоғам.» атты жол-
дауында. Елімізде денсаулық 
сақтау саласы бойынша келесі 
жылдан бастап ұлттық жоба 
жүзеге асып, алдағы екі жыл-
да еліміздің 650 елді мекенінде 
медициналық және фельдшерлік 
- акушерлік бөлімшелер салы-
нып, қажетті құрал - жабдықпен 
толық қамтамасыз етіледі.

Мемлекет басшысының ұлт 
денсаулығын ұлықтау мақсатын 
ұдайы назарда ұстап, бұл 
мәселеге басымдық беруіне бай-
ланысты еліміздің денсаулық 
сақтау саласын дамыту үшін 
алдағы уақытта да тиімді 
бағдарламалар іс жүзіне асы-
рылатын болады», – деді аудан 
әкімі. 

Бұл медициналық орталықты 
“Қыдырәлі” шаруа қожалығының 
жетекшісі Мақашев Төлеген 
жаңадан салып берді. Жаңа 
әлеуметтік нысанның лента-
сы қиылған соң аймақ басшы-
сы мен жергілікті тұрғындар 
медициналық пункттің ішін ара-
лап көрді. Мұнда фельдшердік ка-
бинет, екпе бөлмесі орналасқан. 
Кабинеттердің бәрі де толықтай 
жабдықталып, ауылдағы 400 
тұрғынның барлығына да қажетті 
медициналық көмек көрсетуге 
әзір.

Енді мұнда күнделікті 
денсаулығына шағымданған 
жандарға көмек көрсетіледі. 

Қандай да шұғыл жағдай орын 
алып жатса, күндіз - түні қызмет 
көрсетуге дайынбыз,-дейді ауыл 
алғысына бөленеген медбике 
Ақмарал Нұралинова.

Ауылдағы медициналық 
пунктінің ашылуы тұрғындар 
жүзіне қуаныш ұялатты. Әсіресе, 
денсаулығына жиі шағымданатын 
қарттар үшін. Енді олар кез кел-

ген мәселе бойынша жергілікті 
мамандарға жүгіне алады.

Айта кету керек, мемлекет 
қолдауы аясында Тарас ауы-
лында 2018 жылы жаңа мек-
теп пайданалуға берілсе, өткен 
жылы ауылдың кірме жолы 
жасалған.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

АУЫЛ АЗАМАТЫНЫҢ 
АУЫЛҒА СЫЙЛЫҒЫ
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Ақсу  аудандық  мәслихатының  
кезекті  29  сессиясын 
аудандық мәслихаттың хат-
шысы Б.Сүлейменов жүргізді. 
Аудандық мәслихаттың сессия-
сына  аудан әкімі Е.С.Базарханов, 
аудандық мәслихат депутат-
тары, бөлім меңгерушілері,  
аудандық ардагерлер алқасының 
мүшелері,қоғамдық кеңес 
мүшелері, ауылдық округтері 
әкімдері, аудандық бөлімдер мен 
мекемелер басшылары, баспасөз 
қызметкерлері  қатысты.                 

Сессияның күн тәртібіне 
сәйкес «Ақсу ауданының әкімі 
Е.С.Базархановтың өзіне 
жүктелген функциялары мен 
міндеттерін орындау жөнінде  
аудандық мәслихат депутат-
тары алдындағы есебі ту-
ралы»  мәселесі тыңдалды. 
Баяндаманың тезистері "Ақсу 
өңірі" газетінің 2022 жылғы 
26 тамыздағы №33(10132)  
нөмерінде жарияланып, аудан 
тұрғындары баяндамамен таныс-
ты. Аталған мәселе бойынша  
аудан әкімі Есім Сейілханұлы Ба-
зарханов баяндама  жасап, аудан 
бойынша атқарылған жұмыстар 
бойынша кеңінен талдап, есеп 

берді. Баяндама аяқталған соң, 
аудандық мәслихаттың депутат-
тары, қоғамдық кеңес мүшелері 
аудандағы өзекті мәселелер бой-
ынша  сұрақтар қойды.

Аудандық мәслихаттың депу-
таты Марат Дәулетұлы Естібаев 
және аудандық Қоғамдық кеңесінің 
төрағасы Мұсабаланов Ғабит 

Ахметқожаұлы жарыссөзде 
сөйлеп, атқарылған жұмыстардың 
ауқымын және келесі жылы жаңа 
деңгейде атқарылатынына сенім 
білдіріп, аудан әкімінің жұмысына 
"қанағаттанарлық" деген баға 
берді.  

Есеп беру қорытындысы бой-
ынша атқарылатын шаралар 
ауқымын анықтап, олардың 
орындалуына бақылау қою аудан 
әкімі аппаратына жүктелді.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе  
«Ақсу аудандық мәслихатының 
2021 жылғы  28 желтоқсандағы 
№17-63 «Ақсу ауданының 2022-
2024 жылдарға арналған бюджеті 
туралы» шешіміне өзгерістер 
енгізу» туралы мәселесі бойын-
ша  аудандық экономика және 
қаржы бөлімінің басшысы Жан-
досова Гүлнара Жандосқызы 
хабарлама жасады. Сонымен 
қатар «Аудан әкімдігі жанындағы 
кәмелетке толмағандардың істері 
және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі аудандық комиссияның 
құрамына өзгерістер енгізу» және 
«Ақсу ауданы бойынша төтенше 
жағдайлардың алдын алу және 
жою жөніндегі комиссия құру ту-
ралы» шешімдеріне өзгерістер 
енгізілді.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
МӘСЛИХАТЫ.

«AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі қоғамдық кеңестің 
кезекті отырысы өтті.

Отырысқа Ақсу БПҰ төрағасы 

С.Ө. Байжұманов, Қаракөз БПҰ 
төрағасы Д.К. Көпелбаев, Суықсай 
БПҰ төрағасы Қ.Н.Конуров және 
қоғамдық кеңес мүшелері онлаин, 
офлаин қатысты. 

Күн тәртібіндегі мәселелер:

1. Суықсай ауылдық округінде 
«Қазақстан Республикасындағы 
2015 – 2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының орындалуы 
туралы;

2. «Ақсу»БПҰ-да Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
2015-2025 жылдарға арналған 
бағдарламасының орындалуы 
туралы;

3. «Қаракөз» бастауыш пар-
тия ұйымында «Қазақстан 
Республикасындағы 2015 – 
2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының орындалуы 
туралы;

Күн тәртібіндегі мәселелер 
толығымен қаралды. Шешім 
шығарылып, алдағы атқарылатын 
жұмыстары нақтыланды.

Еламан МАРАТҰЛЫ,
аудандық партия 

филиалының консультанты.

АҚСУ АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТЫНЫҢ  
КЕЗЕКТІ  СЕССИЯСЫ

Қоғамдық кеңестің кезекті 
отырысы

Қазақ әдебиетіндегі орны мен 
халық жүрегіндегі орнын қатар 
тауып, сол халықтың байсалды 
жыршысы болып, онымен ұзақ 
ақындық жолын бірге кешкен 
нағыз таланттардың бірі - Ғали 
Орманов еді. Биыл Ғ.Ормановтың 
туғанына - 115 жыл толып отыр.

Қазақ әдебиетіне жиырма-
сыншы жылдарда келген, қазақ 
поэзиясының қалыптасып - да-
муына, өсіп - өркендеуіне ерекше 
үлес қосқан ақынның бірі - Ғали 
Орманов. Ғали Орманов 1907 
жылы Алматы облысы, Қапал ау-
даны, «Ешкіөлмес» тауы етегінде 
дүниеге келген. Ол он жасында 
әке-шешесінен айрылып, жетім 
қалады да, туысқандарының 
қолында тәрбиеленеді. Ғали 
бала кезінде жыршылардан өлең-
жыр, қисса - дастандар үйреніп, 
өзінің әдебиетке құмарлығын 
байқатады. «Мұңлық - Зарлық», 
«Шәкір - Шәкірат», «Алпамыс» 
сияқты қисса дастандарды, 
«Біржан мен Сара», «Кемпірбай 
мен Шөже», «Бақтыбай мен 
Мәйке баланың» айтыстарын 
жаттап алып, домбыраға қосып 
жиын - тойларда айтып жүрген ол 
жастайынан жыршы бала атана-
ды. 1920 жылы Талдықорғандағы, 
кейін Алматыдағы Абай атындағы 
балалар үйінде тәрбиеленіп, сон-
да білім алады.

1923 - 1928 жылдары 
Алматыдағы Қазақтың халық 
ағарту институтында оқиды. 
Инс-титутта оқып жүргенде 
Ғали қазақ, орыс әдебиеттерінің 
үлгілерімен танысады. 1925 
жылдан бастап оқушылардың 
қабырға газетіне, 1927 - 1928 
жылдары өлкелік газетте өлеңдер 
жазады. Осы жылдары «Тілші» 
газетінде «Ешкіөлмсс», «Қора», 
«Оқушыларға», «Диханбайға» 
сияқты өлеңдері басылады. Осы 
өлеңдерінде Ғали ақындық талан-
тын біршама танытып үлгереді.

1929 - 1930 жылдары Іле ау-
даны оқу бөлімінің меңгерушісі 
болып істеп жүрген кезінде оның 
өлеңдері «Еңбекші қазақ» газеті 
мен «Әйел теңдігі» журналын-
да жиі жарияланып, көп ұзамай 
- ақ республикадағы белгілі 
ақындардың санатына кіреді.

Абай атындағы педагогика ин-
ститутын бітірген соң, ол біраз 
жыл мұғалім болып істейді. Одан 
кейін «Социалистік Қазақстан» 
газетінің редакциясында 
журналистік қызмет атқарады. 
1939 жылдан 1945 жылға дейін 
ақын Жамбыл Жабаевтың әдеби 
хатшысы болды.

Биылғы мерей тойы қарсаңында 
Ұлы тұлғаның әрбір кездесуі мен 
сапары, шығармашылығы жайлы 
деректерді күн сайын хатқа түсіріп 
отырған жерлесіміздің күнделігі 
табылыпты. Ғали Орманов Жыр 
алыбының ел мен жерге деген 
аса жоғары сүйіспеншілігі мен 
үнемі халыққа қолұшын созып, 
әрбір сәтте жанынан табылуға 
асығатын ұлтжанды қасиетін де 
осы күнделік арқылы терең тануға 
болады.

Осы орайда 1939 жылдың 18 
қаңтарынан бастап жазылған 
күнделіктің кейбір тұстарын 
назарларыңызға ұсынып отыр-
мыз.

13./III. Жамбыл Тәжібай де-
ген таныс шалдікіне барды. 
Көңілденіп, домбыраны бірер 
қағып жіберді.

Жасымнан атым аян 
                                   Жамбыл едім,
Сүрінбес қара өлеңге 
                                       даңғыл едім.
Самғасам сары түнге 
                               шалдықпайтын
Қақырап қайран дауысым 
                                      қалды менің.

Шалқыған аспан-көкке 
                                       қайран әнім,
Кіргізген талай жерде 
                                      тойдың әрін.
А десем ауызымнан 
                                    бытырайды,
Шіркінге не болғанын 
                               біле алмадым.

Тәжібай, саған қалай 
                                 менің мұңым.
Бұл сенен бір сұраған 
                                    нағыз сырым.

Әнді алған көмейімнен 
                                     сыңғырлаған,
Кінәлі бәлкім, бұған кәрілігім.

Жамбыл кешкісін ауылда бол-
ды.

12./II. Жамбылға саятқа 
шығып келгенімді айттым.

– Кекілік көп. Жер қара. 
Көрмейсіз. Бұғып қалады, дәл 
аяғымның астынан дүр етіп 
ұшқанын бір-ақ білесіз.... Бір 
сауысқан аттым. Оғым тау-
сылып қалды.

Сонша кекіліктен бір 
атпағаның келіспеген екен! – 
деп Жамбыл күледі де, сәлден 
соң былай деді:

Кекілік ұшып дүр етті.
Ғали шошып дір етті
Артынан бір сауысқан
Оқтың бәрін тауысқан.
Қарын ашып қалжырап,
Екі иығы салбырап
Кешке ауылға құр жетті.
– деген секілді әр күнгі оқиғалар 

тізбектелген. Біз күнделік қалай 
жазылған, дәл солай сіздерге 
ұсынып отырмыз.

Ақынның жиен - немересі Ай-
дар Қырықбайұлының айтуынша, 
күнделік 1939 жылы жазылған. 
Ол еңбекті латын әліпбиінен 
қазақшаға аударған Қолжазбалар 
және сирек кітаптар ұлттық 
орталығының ғылыми қызметкері 
Әділәлі Жабықбайұлына алғысын 
білдірді.

«Сол күйі сақталып, жазуы 
өзгермеген. Бүгінде сол күнделік 
жазылған әліпбиді білетін 
адамдар аз екен. Сондықтан 
күнделіктен кітап шығаруды жо-
спарлап отыр екен. Күнделіктің 
мазмұны бойынша Жамбыл 
Жабаевқа кімдер келген, қандай 
мәселелер талқыланған деген 
мәлімет көрсетілген. Күнделік 
еш жерде жарық көрмеген. 
Сондықтан Жамбыл атамыздың 
шығармашылығын зерттеуге 
септігін тигізеді деп ойлаймын», 
дейді А.Қырықбайұлы.

Биыл өтетін Ғали Ормановтың 
115 жылдық мерейтойы аясын-
да 60 жыл бұрын қазақ тіліне 
аударған Ресейдің жазушысы, 
кемеңгер, ойшыл Лев Толстойдың 
әйгілі трагедиялық «Анна Карени-
на» романының 2 томдығы Жетісу 
облысы әкімдігінің қолдауымен 
«Мазмұндама» (қоғамдық қоры) 
баспасынан жарық көреді.

Осы мерейтой қарсаңында 
біздің І.Жансүгіров атындағы та-
рихи өлкетану мұражайында да 
арнайы бұрыш әзірленіп, жерлес 
ақынның кітаптары қойылып, 
мұражайға келген оқушыларға 
Ілияс атамызбен бірге Ғали 
аталарының да жетістіктерін та-
ныстырамыз.

Жамбыл Жабаев жайлы 
деректерді жанында жүріп хатқа 
түсіріп отырған Ғали Орманов 
Жетісу өлкесінде, қазіргі Жетісу 
облысының Қапал ауданына 
қарасты Ешкіөлмес тауының 
бауырында дүниеге келген. Ол 
– қазақ әдебиетіне ХХ ғасырдың 
20-жылының соңғы ширегінде 
келген, орыстың, Шығыстың 
классикалық үлгілерін аударып, 
қазақ әдебиетінің аударма сала-
сында да үлес қосқан. Көптеген 
өлең жинағының, бірнеше поэма, 
әңгіме және очерктердің авторы.

Айнұр ЖҰБАЕВА,
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи өлкетану музейінің 
экскурсия жетекшісі.

ЖЕРЛЕСІМІЗ ҒАЛИ ОРМАНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 115 ЖЫЛ!

МЕРЕЙТОЙ 
ҚАРСАҢЫНДАҒЫ 

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

«AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы Мемле-
кет басшысы Қасым - Жомарт 
Тоқаевтың халыққа Жолауын на-
сихаттау жұмысын жоспарға сай 
жүргізуде. 

«Молықбай Байсақұлы» 
атындағы мәдениет үйінде 
мәдениет қызметкерлері және 
аудандық кітапхана ұжымымен 
кездесу өткізген «AMANAT» пар-
тиясы Ақсу аудандық филиалының 

атқарушы хатшысы, аудандық 
мәслихат депутаты Дәулетбекова 
Күләйхан Тұрсынбекқызы 
Жолдаудағы бес бағыт бойынша 
кеңінен тоқталып айтып шықты. 

Жолдаудағы халқымыздың 
әл-ауқатын арттыру, тұрмысы 
төмен және мүмкіндігі шектеулі 
азаматтардың жағдайын 
жақсарту, кіші және орта бизнесті 
дамыту, жаңа салық саясатын 
енгізу, сәулет-құрылыс пен ка-
дастр - жер қатынастары сала-
сында бақылауды және сыбайлас 
жемқорлықпен күресті күшейту, 
игерілмей жатқан жерлерді 
қайтару мен сумен қамтамасыз 
ету, білім мен медицина салала-
рына қажетті қаржы бөле отырып, 
олардың жұмыстарын жетілдіру, 
экономикадағы инвестиция 
жүйесін тәртіпке келтірумен 
қатар жаңа инвестициялық 
бағдарламаларды жүзеге асыру, 
заң үстемдігіне талаптарға сай қол 
жеткізу мақсатында сот пен құқық 
органдарының жүйелерінде тиісті 
реформалар жүргізу және басқа 
да бірқатар өзекті мәселелер бой-
ынша көсіле сөйлеп, ашып айтты.

Жиынға қатысушылардың сау-
алдарына қанағаттанарлық жау-
аптар қайтарып, береке - бірлікке 
шақырды.  

Жолдауды жете түсіндірді
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жағдайын жақсарту, кіші және орта 
бизнесті дамыту, макроэкономика-
ны тұрақтандыру, жаңа салық саяса-
тын енгізу, автокөліктерді сатып алу 
жөнінде бірыңғай алым жүйесін енгізу, 
кеден жұмысына “бір терезе” қағидатын 
енгізу, сәулет-құрылыс пен кадастр - жер 
қатынастары саласында бақылауды және 
сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту, 
игерілмей жатқан жерлерді қайтару мен 
сумен қамтамасыз ету керек екендігін 
түсіндірді.

Білім мен медицина салаларына қажетті 
қаржы бөле отырып, олардың жұмыстарын 
жетілдіру, экономикадағы инвестиция 
жүйесін тәртіпке келтірумен қатар жаңа 
инвестициялық бағдарламаларды жүзеге 
асыру, заң үстемдігіне талаптарға сай 
қол жеткізу мақсатында сот пен құқық 
органдарының жүйелерінде тиісті рефор-
малар жүргізу және басқа да бірқатар 
өзекті мәселелер бойынша нақты 
ұсыныстары мен тапсырмаларын бере 
отырып, оларды орындау бағыттарын 
айқындап берді.

Президент Қасым – Жомарт Тоқаев өз 

МАҚСАТЫМЫЗ – 
ЖАҢА ӘДІЛЕТТІ 

ҚАЗАҚСТАН
сөзінде: - «Қазір Жаңа Қазақстанның 
не екенін түсіндіру ерекше маңызды. 
Әр азматтың бұған қатысты өз пайы-
мы бар екені түсінікті. Мен бұған дейін 
айтқанымдай, Жаңа Қазақстан дегеніміз 
бұл - Әділетті Қазақстан. Оны құруға 
әрқайсымыз өз үлесімізді қосуымыз ке-
рек. Жаңа Қазақстан нақты көрсеткіштері 
бар жол картасы емес. Бұл мемлекет 
пен қоғамды дамыту жүйесін түбегейлі 
жаңғырту деген сөз. Бұл мемлекет пен 
қоғамды дамыту жүйесін түбегейлі 
жаңғырту деген сөз» – деді.

Иә, оны құруға әрқайсымыз өз 
үлесімізді қосуымыз керек. Біз Ақсу 
ауданының ардагерлер кеңесі «Жаңа 
әділетті Қазақстанды» құру үшін жас-
тарды, аудан тұрғындарын береке 
– бірлікке шақырамыз. Жаңа әділетті 
мемлекетімізді құру, мемлекет басшы-
сы айтқандай, алдымыздағы айрықша 
міндет – еліміздің егемендігін және 
жеріміздің тұтастығын сақтап қалу 
баршамыздың парызымыз.

Сөз соңында аудан ақсақалы ретінде 
айтарым: - Жаңа әділетті Қазақстанды 
құрамыз деп, өткен тарихымыз-
ды ұмыт қалдыруымызға болмайды. 
Еліміз егемендігін алғалы елімізді 
басқарған, Қазақстанды бар әлемге 
танытқан Тұңғыш Президенттің еңбегін 
жоққа шығарғанымыз ешқандай да 
әділеттілікке жатпайды. 

Қ.Тоқаев: «- ...қазіргі дамыған 
Қазақстан – бұл, ең алдымен, Елбасының 
арқасы. Елбасы – қазақ мемлекетінің 
негізін қалаушы ұлы тұлға. Ол жаһандық 
деңгейдегі мемлекет қайраткері. Әлем 
тарихына дәл осылай жазылды.

Елбасының халқымыз үшін және әлем 
қауымдастығы үшін сіңірген орасан зор 
еңбегін әрқашан құрметтеу – бәрімізге 
ортақ парыз» - дегені шындық...

Амангелді АЙТБАЕВ,
Ақсу ауданының Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы».   

П р ез и д е н т і м і з 
Қ а с ы м - Ж о м а р т 
К е м е л ұ л ы 
Тоқаев Қазақстан 
халқына жасаған 
кезекті Жолдау-
ында еліміздегі 
жүргізіліп отырған 
Констит уциялық 
реформаның негізгі 
бағыты – саяси-
әлеуметтік жүйені 
жаңғырту арқылы 
әділетті Қазақстан 
құру екендігін айт-
ты. Халқымыздың 
әл-ауқатын арт-
тыру, тұрмысы 
төмен және 
мүмкіндігі шектеулі 
а з а м а т т а р д ы ң 

Осыдан 32 жыл бұрын, яғни 
1990 жылы желтоқсан айының 14 
жұлдызында БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 
1 қазанды «Халықаралық қарттар күні» 
деп жариялаған болатын. Содан бері 
ауданымызда жылдан жылға қарттар 
күні дәстүрлі түрде аталып өтілуде. 
Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету 
ата-бабаларымыздан келе жатқан сал-
тымыз. Халқымызда «Қариясы бар елдің 
қазынасы бар», «Көп жасаған қария 
арқылы теңіз дария» деген киелі сөз 
бар. Қазақ халқының дәстүрінде үлкенді 
сыйлап, ақылын тыңдап, алдынан кесе 
көлденең өтпеген.

Аға буынның мол тәжірибесі, 
сарқылмас даналағы және орасан күш-
қуаты әрбір жанұяға ғана емес, бүкіл 
қоғамға пайдалы маңызды фактор 
болып табылады. Әлбетте, тәуелсіз 
еліміздің бүгінгі жетістіктері болашаққа 
тыныш та еркін және қауіпсіз өмір 
сыйлаған ардагерлердің  ерен еңбегі 
мен, қажырлы жігерінің арқасы екені 
анық.

Жасы ұлғайған шағында әрбір қария 
өзіне бөлінер көңілге, мейірімділік пен 
көмекке зәру.

Ауданымызда еңбек ардагерлерінің 
басын біріктіретін ардагерлер ұйымы 
бар. Бұл ұйымның құрылғанына 35 жыл 
болды. Бүгінде 35 жылдық тарихы бар 
ұйым құрамында 4660 ардагерлер бар. 
Президентіміз Қ.Тоқаевтің саясатына 
сай ауданымызда қарттарға лайықты 
құрмет пен қамқорлық көрсетіліп келеді. 
Дегенмен ауданымызда әлі де болса 
әлеуметтік көмекке мұқтаж егде адам-
дар бар.

«Баталы ер арымас деген жастар 
үлкеннің батасын алуға ұмтылған. 
Халықаралық қарттар күні қарсаңында 
аудандық ардагерлер ұйымы ауданның 
барлық кәсіпкерлеріне, еңбек ұжымдары 
басшыларына ардагерлерге көмек 
көрсетіп, олар үшін осы атаулы күнді 
ерекше айлық мерекеге айналдыру үшін 

ҮНДЕУ

көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген ата-ана 
әр кезде де бақытты. «Атаңа не қылсаң, 
алдыңа сол келеді»,-деген сөз бар.

Жастарымыз ата-анасының қадірін кеш 
болмай тұрып түсінсе екен. Осы бағытта 
көмекке мұқтаж қарттарымызды ел болып 
қамқорлыққа алайық. «Көп түкірсе көл 
болар», «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»,-
деген халқымызда жақсы мақал бар. Ен-
деше бір жұдырықтай жұмыла қимылдап 
елдігімізді көрсетейік. 

Барлық ауылдық округтердегі арда-
герлер ұйымымен байланыс жасап, 
көмекке зәру егде адамдардың тізімін 
алып, мүмкінділікке қарай, материалдық 
жағынан көмек көрсетіп өз үлестеріңізді 
қосуға шақырамыз.

Келешекке бей-жай қарамайтын, 
елін - жерін, отанын сүйетін патриот 
азаматтардың белсенділігі арқасында 
еліміздің болашағы жарқын болары анық.

Ардагерлердің гүлдеуі түсіністікпен 
қабылданады деген сенімдеміз. Ізгі ниет-
пен. Ақсу ауданы ардагерлер кеңесі.

Кеңес төрағасы А.АЙТБАЕВ.

үндеу жолдаймыз.
Кімде кімнің 

үйінде қартайып 
отырған әке-
шешесі немесе ата-
сы мен әжесі секілді 
қымбатты «қонағы» 
болса, ол үйіне 
олардан артық 
құдайдың құрметті 
өкілі келеді деп ой-
ламасын, егер үйдің 
иесі оларға дұрыс 
қарап, қамқорлық 
жасаса, қартайған 
ата-анасы оның 
отбасының құты 
болып табыла-
ды. Қарт кісіні 
құт-береке деп 
тыныса, ол ұрпақ 

МӘМС жүйесінің қатысушысы 
болу үшін енді өткен 12 
айға жарна төлеудің қажеті 
жоқ. 5 қыркүйекте енгізілген 
өзгерістерге сәйкес, алдағы 
12 ай үшін төлем жасауға 
болады. Бұл жыл бойына 
сақтандырылуға мүмкіндік 
береді, деп хабарлайды 
"Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" КЕАҚ Алма-
ты облысы бойынша филиалы.  
Бұған дейін хабарланғандай, 
шілде айында «Міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына 
енгізілген өзгерістер бекітілді. 
Жаңа норма алдағы 12 айға 
жарна төлеу арқылы МӘМС 
жүйесіне дербес төлеушілердің 
қатысуының баламалы әдісін 
қарастырады. Бұған дейін 
МӘМС жүйесінде медициналық 
көмекке құқық алу үшін өткен 12 
айға төлем жасалуы керек еді. 
«Халық денсаулығына қатысты 
мәселелер күн тәртібінен 
түскен емес. Президент 
халықтың белгілі бір бөлігі 
әлі де МӘМС жүйесінен тыс 
қалып отырғанына назар ау-
дарды және қысқа мерзімде 
оларды жүйеге тарту бойын-
ша шаралар қабылдауды тап-
сырды. Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
жүйесі 2020 жылдан бастап 

МӘМС-ТЕ САҚТАНДЫРЫЛУДЫҢ 
ЖАҢА ТӘСІЛІ ЕНГІЗІЛДІ 

іске қосылғанына және жарна-
лар барлығына міндетті екеніне 
қарамастан, кейбір бейресми 
жұмыспен қамтылған азаматтар 
жарна төлемеген немесе төлемді 
тұрақты жүргізбеген. МӘМС ту-
ралы Заңның жаңа нормасын 
енгізгенге дейін сақтандырылу 
мәртебесі өткен 12 ай үшін 
жүйелі төлем болған кезде 
ғана берілді. Сондықтан МӘМС 
тізіміне кіретін медициналық 
көмек алу қажеттілігі туындаған 
кезде сақтандырылмаған адам-
дар төлем жасамаған айлар үшін 
жарналарды, яғни берешекті 
төлеуі керек еді. Алайда бұл 
нұсқа бәрінің бірдей көңілінен 
шықпады. Енді сақтандырылудың 
баламалы тәсілі пайда болды. 
Алдағы 12 ай үшін жарналарды 
төлеуге мүмкіндік бар. Бұл жыл 
бойы МӘМС-те медициналық 
көмекке қол жеткізуге мүмкіндік 
береді», – дейді Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қорының Ақпараттық-түсіндіру 
жұмысы басқармасының бас-
шысы Ирина Подскочая. 
Осылайша сақтандыру 
мәртебесін алу үшін 
келесідей қадам жасау керек: 
А) 12 айдың өтіп кеткен 
кезеңдері үшін төлем жасап, 
мәртебені жоғалтпау үшін 
жарналарды одан әрі жүйелі 
түрде төлеуді жалғастыру ке-
рек. Бұл тәсіл қарызы бар, ал 

қазіргі уақытта ресми түрде 
жұмысқа орналасқандар 
үшін ыңғайлы және ол үшін 
қазір жарналар түсіп жатыр; 
б) ағымдағы айларды 
қоспағанда, болашақ 12 айға 
төлем жасап, бір жыл ішінде 
сақтандырылу керек. Мәртебе 
келесі айдан бастап пайда бо-
лады. Егер мәртебені ағымдағы 
айда алу қажет болса, онда 
ол үшін төлем жасау қажет. 
Жарналарды екінші деңгейлі 
банктер, банктердің мобильді 
қосымшалары, Қазпошта және 
төлем терминалдары арқылы 
дербес төлеуші ретінде әр ай 
үшін жеке 3 000 теңгеден төлеу 
қажет. Барлық төлемдерді 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік Корпорациясы 
2-3 күн ішінде өңдейді, содан 
кейін оларға мәртебе беріледі. 
Егер сұрақтарыңыз болса, 
емханаңыздағы Пациенттер-
ге қолдау көрсету қызметіне 
хабарласуға болады. Егер ол 
жерде сізге көмектесе алмаса, 
онда өзіңізге ыңғайлы байла-
ныс арнасы арқылы Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қорына өтініш жібере аласыз: 
fms.kz ресми сайты, 1406 бай-
ланыс орталығы, Telegram-дағы 
SaqtandyryBot және Qoldau 
24/7 мобильді қосымшасы. 
Дәл осы құралдар 
сақтандырылу мәртебесін тек-
серуге мүмкіндік береді. Сондай-
ақ, медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі өз мәртебеңізді 
тексеріп, жүргізілген төлемдер 
туралы ҚР egov.kz электрондық 
үкіметінің сайтындағы 
«Денсаулық сақтау» бөлімінде 
«Медициналық қызметтер тура-
лы және МӘМС-те аударылған 
сомалар туралы ақпарат» 
мемлекеттік қызметі арқылы 
біле аласыз.

Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы 
облысы бойынша филиалының 

халықты ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау бөлімінің 

бас сарапшысы.

1 ҚАЗАН - «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРТТАР КҮНІ!»

Үлкенді сыйлау - салтымыз

Жер қатынастары саласын-
дағы мемлекеттік қызметтерді 
көрсету бойынша Қазақстан Рес-
публикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2020 жылғы                  
1 қазандағы №301 бұйрығына 
сәйкес 15 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің 
5-еуі Облыстардың, Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент 
қалаларының, аудандардың 
және облыстық маңызы 
бар қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары, аудандық 
маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдардың, 
ауылдық округтердің әкімдері 
көрсетілетін қызметті беруші.

Олар: 
1)«Жер учаскесінің нысана-

лы мақсатын өзгертуге шешім 
беру» М.Қ.К.

2) «Елді мекендер шегінде 

объекті салу үшін жер 
учаскелерін беру» М.Қ.К.

3) «Сауда - саттықты (конкурс-
тарды, аукциондарды) өткізуді 
талап етпейтін мемлекет 
меншігіндегі жер учаскелеріне 
құқықтар алу» М.Қ.К.

4) «Жер учаскесін жеке 
меншікке ақысын бірден төлеп 
не бөліп төлеу арқылы сату» 
М.Қ.К.

5) «Жер учаскесін алу үшін 
кезекке қою» М.Қ.К.

Толық ақпаратты https://
a d i l e t . z a n . k z / k a z / d o c s /
V2000021366#z96 осы сілте-
меден алуға болады. 

Алшын ЕРАЛЫҰЛЫ,
«Есеболатов ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің бас 

маман іс-жүргізушісі. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
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Тәрбиеші сөзі: Отбасы - адам баласының 
өсіп - өнер алтын ұясы. Адамның өміріндегі 
ең қуанышты қызық дәурені осы отбасында 
өтіп жатыр. Бала өмірінің алғашқы күнінен 
бастап ата - ана өздерінің негізгі борышта-
рын тәрбие жұмысын атқаруға кіріседі. 

Ата - аналардың балалары алдында 
олардың денсаулығының дұрыс жетіліп 
өсуін қамтамасыз ету, тәрбие беру, білім 
беру, үй болып аяққа тұрып ел қатарына 
қослып кетуін қамтамасыз ету сияқты 
міндеттерін орындауы, ал балалары алдын-
да ата - анасын қамқорлыққа алып, сүйеніш 
болуы секілді міндеттері ұштасып жатады. 
Бүгінгі таңдағы отбасы тәрбиесінде қоғам 
ата - аналар алдына үлкен жауапкершілікті 
жүктеп отыр. Бүгінгі тәрбие берудің негізгі 
міндеттерінің өзі «ең алдымен дені сау, 
ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау 
дәрежесі биік, ар - ожданы мол, мәдениетті, 
парасатты, еңбекқор, іскер, бойын-
да басқа да ізгі қасиеттер қалыптасқан 
адамды тәрбиелеу» деп көрсетілген 
Қазақстан Республикасының тәлім - 
тәрбие тұжырымдамасында. Отбасы 
тәрбиесінің негізгі мәні отбасындағы өзара 
ынтымақтастық пен түсіністік болып табы-
лады. Балалар ата - анасының еңбектегі 
ісіне көңіл бөліп, оны түсінуге тырысады. 
Ата - аналар да балаларының күн сайынғы 
әрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп 
отырады. 

Отбасының берік негізі міне, осы ру-
хани мүдденің бірлігінде. Оның біртұтас 
ынтымақта болуы, береке бірлігі ең ал-
дымен ата - ана мүддесінің мәні мен 
мағынасында, әке мен шешенің бір - біріне, 
балаларына, олардың достары мен жол-
дастарына деген қарым-қатынасына бай-
ланысты болады. Босағасы берік отба-
сында әрбір адам өзара қамқорлық пен 
татулыққа, үй іші жұмыстарын жұмыла 
кірісіп орындауға, жақсы мен жаман тура-
лы пікірлерін ортаға салып ұштастыруға, 
қаражатты дұрыс бөліп тұтынуға, еңбекпен 
табылған ақша құнын бағалап, қадірлеуге 
үйренеді. Отбасындағы тіршіліктің дұрыс 
ұйымдастырылуы балалардың еңбекқор 
болуы, әр нәрсеге жоғары жауапкершілік 
сезіммен қарау, адамды құрметтеу сияқты 
адамгершілік қасиеттердің қалыптасуына 
мүмкіндік туғызады. 

Баланың адамдармен қарым - қатынас 
жасауы, қоғамға енуі отбасынан бастала-
ды. 

Сондай - ақ, отбасының баланың да-
муы мен қалыптасуы процесіндегі рөлі 
де ерекше. Отбасында тұрмыстың белгілі 
жағдайлары жаслады, мәдени орта 
қалыптасады, сезімдік күйлер орнығады. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың» 
дегендей бала тәрбиесі ол дүниеге келген 
алғашқы күннен басталады. Бала өскен 
сайын, оның тәрбиесі де күрделеніп, оған 
қойылатын талаптарда күшейе түседі. 
Ақыл - ойының дамуы, ұнамды мінез - 
құлық қалыптастыру ең негізгі міндетке 
айналады. Оның негізгісі мектепке дейінгі 
жаста қаланады. 

Бала жақсы адам болып өсуі үшін ол күн 
сайын отбасы мүшелері арасында ең жара-
сымды, ең әділетті қарым-қатынастардың 
куәсі болуы керек. Анасы баласына әкесін 
өз әрекеттері арқылы қуантып, сыйлап 
құрметтеуді, оның жұмысын жеңілдетіп, 
оған қолқанат болып жүруін талап етіп 
түсіндіріп отырады. 

Отбасы шын мәнінде тату - тәтті, өзара 
түсіністікте болса, одан адамгершілік пен 
әділеттің көрінісі айқын сезіліп тұрады. 

Отбасының бірлігі мен ынтымақтастығы 
оның құрамындағы адамдардың бір - біріне 
деген қамқорлығынан, тіпті бірегей сая-
си көзқарасты ұстануын, соған орай ерлі 
- зайыптылық және ата - аналық сезімін 
терең түсіне білулерінен байқалады. 

Отбасының негізгі міндеті - баланы еңбек 
етуге, жарқын сезімдер мен мұраттарға 
тәрбиелеу және адамдар арасында өмір 
сүре білуге үйрету. Бұл қасиеттердің 
бәрі негізінен отбасы - ошақ қасында 
қалыптасып нығаяды. Мұнда әсіресе, 
отбасындағы ересек адамдар өздерінің 
жеке бастарының өнегесі арқылы жас 
балалардың бойында осындай сезімдерді 
қалыптастырады. Өз ата-анасын сыйлап, 
құрметтеп үйренген бала өзге ата - аналар-
ды да құрметтей біледі, қашан да үлкендер 
алдында өзін дұрыс ұстап, құрмет пен 
қамқорлық таныта біледі. 

Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі 
Чехтің ұлы педагогі Ян Амос Каменский 
еңбектерінің төрінен орын алған. Ол тәрбие 
негізі ретінде отбасын бөліп, қарастырып, 
оны білім беру жүйесінің алғашқы сатысы 
«Ана мектебі» деп көрсетеді. Өйткені, бала 
адамгершіліктің негізгі түсіністіктерін отба-
сында алып, алғашқы адамдық қасиеттерін 
отбасында қалыптастырады. 

Орыстың ұлы педагогі К.Д.Ушинский ба-
ланы дұрыс тәрбиелеу туралы былай деп 
жазады: «Адамның жеке қара басы біреудің 
жеке басының қалыптасуына және дамуы-
на әсер ете алады, мінезді қалыптастыру 
үшін де мінезбен әсер ету керек». 

Бала тәрбиелеу оңай жұмыс емес, ол 

ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

үлкен шеберлік пен шыдамдылықты талап 
етеді. Сондықтан халық өмір есігін енді 
ашқан бөбек тәрбиесін бесіктен бастаған. 

Қазақтың ұлы ақыны Абай да отбасындағы 
баланы тәрбиелеуде ата-аналар тарапы-
нан жол берілетін кемшіліктерді ескерте 
отырып, отбасы тәрбиесін ұйымдастыруға 
кеңестер береді. Нақтырақ айтатын болсақ, 
Абай өзінің 10 сөзінде: «Әуелі баланды өзің 
алдайсың: әне, оны берем, міне, мұны бе-
рем деп, баста баланды алдағаныңа мәз 
боласың. Соңынан балаң алдамшы бол-
са, кімнен көресің?» деп балаларына теріс 
тәрбие беретін ата - аналарды сынайды. 

Қазақ ағартушысы С.Көбеев те отбасы 
тәрбиесі мәселелеріне аса үлкен мән бер-
ген. Ол өзінің «Баланы семьяда тәрбиелеу» 
деген еңбегінде ата-аналардың балалары 
алдындағы беделі отбасындағы тәрбие 
нәтижесі екендігін атап көрсетеді. 

Ұзақ жылдар бойы отбасы тәрбиесі бала-
ны тәрбиелеудің бірден - бір формасы бо-
лып келеді. Қазіргі қоғамда отбасы баланың 
шыр етіп дүниеге келген күнінен бастап 
өмірінің соңына дейін тәрбиелік ықпал 
ететін негізгі ошақ болып отыр. 

Әрине, әркім баласын жаман болсын 
демейді, оның тәрбиелі, білімді, әрі еңбек 
сүйгіш, жақсы адам болса, еліне, халқына 
пайдасын тигізетіндей бір маман иесі, үлкен 
қызмет иесі болса екен деп тілейді. 

Жақсы тілек пен ниеттің орындалуына 
мүмкіндік жасайтын ата - ананың өзі. 

Балаға дүниеге келісімен көп көңіл аула-
рып, «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» 
дегендей оның өнегелі қасиеттерін отбасын-
да қалыптастырған жөн. 

Баламызды балабақшаға жіберіп, 
бақша тәрбие береді, білім береді деп 
бар ауыртпалықты тәрбиешіге салып 
қойғанымыз жеткіліксіз. Баланы бақшаға 
берген соң ата - ана тәрбиешімен тығыз 
қарым - қатынаста болып, оның дұрыс 
тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет етуі 
тиіс. Еліміздің өркендеуі, дамуы, болашағы 
қазіргі жас ұрпағымыздың тәрбиелі, жан - 
жақты білімді болуына көп байланысты. 

Кейбір ата - аналар жұмыстан шар-
шап келгенін сылтауратып, баласының 
тәрбиесіне 30 минутта көңіл аударуға 
уақыт бөле алмайды, немесе тәрбие ісімен 
айналысуға ерінеді. Осыдан үлкен қателік 
туады. Баланың күнделікті өмірінде бір 
әрекетін ата - ана ескерусіз қалдырмағаны 
жөн. Жақсы нәрсесін мақтап, білмегенін ай-
тып түсіндіріп, үйретіп отыру көп жетістікке 
қол жеткізеді. 

Айталық, ата - ана өзінің алдына мына 
төмендегідей мақсат қойып, оның жүзеге 
асуына мән беретін болса, сөз жоқ, 
ұрпағының тәрбиелі, өнегелі, білімді болып 
өсуіне жол ашады. 

1.Бақшадан келген баланың көңіл күйін 
сұрау, бүгінгі тәртібіне өзіне - өзінің баға 
беруіне үйрету. 

2. Балаға өз қателігін түсінуге мүмкіндік 
жасау. 

3. Баланың жақсы мінез, іс - әрекетіне на-
зар аударып, көңіл күйін көтеру. 

4. Ата - ана өзін - өзі ұстай білу, бақылай 
білу. 

5. Балаға дауыс көтеріп, жазалауға 
асықпай, оны түсінуге тырысу. 

6. Баласының тілін түсініп, онымен сыр-
лас, дос болуға тырысу және оның ой-
идеясына көңіл бөлу. 

7. Өз баласын басқа балалармен салы-
стырмай, дұрыс тәрбие беріп, мінез-құлқын, 
іс - әрекетін, қателігін түсінуге мүмкіндік жа-
сау. 

8. Оның психо - физиологиялық даму 
дәрежесіне, адамгершілік эстетикалық 

қалыптасуына, жан - жақты жетілуіне 
көңіл бөлу. 

9. Оның шығармашылық қабілетін, ақыл - 
ой сезімін бағалай білу. 

10. Оның талап тілегіне тежеу жаса-
май, еркіндік беріп, дүниеге, өмірге деген 

көзқарасын бақылай білу. 
Отбасы тәрбиесінің маңыздылығы. 
Отбасы - адам баласының өсіп - өнер ал-

тын ұясы. Адамның өміріндегі ең қуанышты 
қызық дәурені осы отбасында өтіп жатыр. 
Бала өмірінің алғашқы күнінен бастап ата 
- ана өздерінің негізгі борыштарын тәрбие 
жұмысын атқаруға кіріседі. Ата - аналардың 
балалары алдында олардың денсаулығының 
дұрыс жетіліп өсуін қамтамасыз ету, тәрбие 
беру, білім беру, үй болып аяққа тұрып ел 
қатарына қослып кетуін қамтамасыз  ету 
сияқты міндеттерін орындауы, ал бала-
лары алдында ата - анасын қамқорлыққа 
алып, сүйеніш болуы секілді міндеттері 
ұштасып жатады. Бүгінгі таңдағы отба-
сы тәрбиесінде қоғам ата-аналар алдына 
үлкен жауапкершілікті жүктеп отыр. Бүгінгі 
тәрбие берудің негізгі міндеттерінің өзі «ең 
алдымен дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, 
рухани ойлау дәрежесі биік, ар - ожда-
ны мол, мәдениетті, парасатты, еңбекқор, 
іскер, бойында басқа да ізгі қасиеттер 
қалыптасқан адамды тәрбиелеу» деп 
көрсетілген Қазақстан Республикасының 
тәлім-тәрбие тұжырымдамасында. Отбасы 
тәрбиесінің негізгі мәні отбасындағы өзара 
ынтымақтастық пен түсіністік болып табы-
лады. Балалар ата - анасының еңбектегі 
ісіне көңіл бөліп, оны түсінуге тырысады. 
Ата - аналар да балаларының кү сайынғы 
әрекеттерін қадағалап жағдайларын біліп 
отырады. Отбасының берік негізі міне, 
осы рухани мүдденің бірлігінде. Оның 
біртұтас ынтымақта болуы, береке бірлігі 
ең алдымен ата - ана мүддесінің мәні мен 
мағынасында, әке мен шешенің бір - біріне, 
балаларына, олардың достары мен жол-
дастарына деген қарым - қатынасына 
байланысты болады. Босағасы берік от-
басында әрбір адам өзара қамқорлық пен 
татулыққа, үй іші жұмыстарын жұмыла 
кірісіп орындауға, жақсы мен жаман тура-
лы пікірлерін ортаға салып ұштастыруға, 
қаражатты дұрыс бөліп тұтынуға, еңбекпен 
табылған ақша құнын бағалап, қадірлеуге 
үйренеді. Отбасындағы тіршіліктің дұрыс 
ұйымдастырылуы балалардың еңбекқор 
болуы, әр нәрсеге жоғары жауапкершілік 
сезіммен қарау, адамды құрметтеу сияқты 
адамгершілік қасиеттердің қалыптасуына 
мүмкіндік туғызады. Баланың адамдар-
мен қарым - қатынас жасауы, қоғамға 
енуі отбасынан басталады. Сондай-ақ, 
отбасының баланың дамуы мен қалыптасуы 
процесіндегі рөлі де ерекше. Отбасында 
тұрмыстың белгілі жағдайлары жаслады, 
мәдени орта қалыптасады, сезімдік күйлер 
орнығады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
аласың» дегендей бала тәрбиесі ол дүниеге 
келген алғашқы күннен басталады. Бала 
өскен сайын, оның тәрбиесі де күрделеніп, 
оған қойылатын талаптарда күшейе түседі. 
Ақыл - ойының дамуы, ұнамды мінез - 
құлық қалыптастыру ең негізгі міндетке 
айналады. Оның негізгісі мектепке дейінгі 
жаста қаланады. Бала жақсы адам болып 
өсуі үшін ол күн сайын отбасы мүшелері 
арасында ең жарасымды, ең әділетті 
қарым - қатынастардың куәсі болуы ке-
рек. Анасы баласына әкесін өз әрекеттері 
арқылы қуантып, сыйлап құрметтеуді, оның 
жұмысын жеңілдетіп, оған қолқанат бо-
лып жүруін талап етіп түсіндіріп отырады. 
Отбасы шын мәнінде тату - тәтті, өзара 
түсіністікте болса, одан адамгершілік пен 
әділеттің көрінісі айқын сезіліп тұрады. 
Отбасының бірлігі мен ынтымақтастығы 
оның құрамындағы адамдардың бір-біріне 
деген қамқорлығынан, тіпті бірегей сая-
си көзқарасты ұстануын, соған орай ерлі 
- зайыптылық және ата-аналық сезімін 
терең түсіне білулерінен байқалады. 
Отбасының негізгі міндеті-баланы еңбек 
етуге, жарқын сезімдер мен мұраттарға 
тәрбиелеу және адамдар арасында өмір 
сүре білуге үйрету. Бұл қасиеттердің бәрі 
негізінен отбасы-ошақ қасында қалыптасып 

нығаяды. Мұнда әсіресе, отбасындағы ере-
сек адамдар өздерінің жеке бастарының 
өнегесі арқылы жас балалардың бойында 
осындай сезімдерді қалыптастырады. Өз 
ата - анасын сыйлап, құрметтеп үйренген 
бала өзге ата - аналарды да құрметтей 
біледі, қашан да үлкендер алдында өзін 
дұрыс ұстап, құрмет пен қамқорлық таныта 
біледі. Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі 
Чехтің ұлы педагогі Ян Амос Каменский 
еңбектерінің төрінен орын алған. Ол тәрбие 
негізі ретінде отбасын бөліп, қарастырып, 
оны білім беру жүйесінің алғашқы саты-
сы «Ана мектебі» деп көрсетеді. Өйткені, 
бала адамгершіліктің негізгі түсіністіктерін 
отбасында алып, алғашқы адамдық 
қасиеттерін отбасында қалыптастырады. 
Орыстың ұлы педагогі К.Д.Ушинский ба-
ланы дұрыс тәрбиелеу туралы былай 
деп жазады: «Адамның жеке қара басы 
біреудің жеке басының қалыптасуына 
және дамуына әсер ете алады, мінезді 
қалыптастыру үшін де мінезбен әсер ету 
керек». Бала тәрбиелеу оңай жұмыс емес, 
ол үлкен шеберлік пен шыдамдылықты та-
лап етеді. Сондықтан халық өмір есігін енді 
ашқан бөбек тәрбиесін бесіктен бастаған. 
Қазақтың ұлы ақыны Абай да отбасындағы 
баланы тәрбиелеуде ата-аналар тарапы-
нан жол берілетін кемшіліктерді ескерте 
отырып, отбасы тәрбиесін ұйымдастыруға 
кеңестер береді. Нақтырақ айтатын болсақ, 
Абай өзінің 10 сөзінде: «Әуелі ба¬ланды 
өзің алдайсың: әне, оны берем, міне, мұны 
берем деп, баста баланды алдағаныңа 
мәз боласың. Соңынан балаң алдамшы 
болса, кімнен көресің?» деп балаларына 
теріс тәрбие беретін ата-аналарды сынай-
ды. Қазақ ағартушысы С.Көбеев те отбасы 
тәрбиесі мәселелеріне аса үлкен мән бер-
ген. Ол өзінің «Баланы семьяда тәрбиелеу» 
деген еңбегінде ата-аналардың балалары 
алдындағы беделі отбасындағы тәрбие 
нәтижесі екендігін атап көрсетеді. Ұзақ 
жылдар бойы отбасы тәрбиесі баланы 
тәрбиелеудің бірден-бір фор¬масы болып 
келеді. Қазіргі қоғамда отбасы баланың 
шыр етіп дүниеге келген күнінен бастап 
өмірінің соңына дейін тәрбиелік ықпал 
ететін негізгі ошақ болып отыр. 

Әрине, әркім баласын жаман бол-
сын демейді, оның тәрбиелі, білімді, әрі 
еңбек сүйгіш, жақсы адам бол¬са, еліне, 
халқына пайдасын тигізетіндей бір маман 
иесі, үлкен қызмет иесі болса екен деп 
тілейді. Жақсы тілек пен ниеттің орында-
луына мүмкіндік жасайтын ата-ананың 
өзі. Балаға дүниеге келісімен көп көңіл 
ау¬ларып, «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі» дегендей оның өнегелі қасиеттерін 
отбасында қалыптастырған жөн. Баламыз-
ды балабақшаға жіберіп, бақша тәрбие 
береді, білім береді деп бар ауыртпалықты 
тәрбиешіге салып қойғанымыз жеткіліксіз. 
Баланы бақшаға берген соң ата-ана 
тәрбиешімен тығыз қарым - қатынаста 
болып, оның дұрыс тәрбие мен білім 
алуына бірлесе әрекет етуі тиіс. Еліміздің 
өркендеуі, дамуы, болашағы қазіргі жас 
ұрпағымыздың тәрбиелі, жан - жақты 
білімді болуына көп байланысты. Кейбір 
ата - аналар жұмыстан шаршап келгенін 
сылтауратып, баласының тәрбиесіне 30 
минутта көңіл аударуға уақыт бөле ал-
майды, немесе тәрбие ісімен айналысуға 
ерінеді. Осыдан үлкен қателік туады. 
Баланың күнделікті өмірінде бір әрекетін 
ата - ана ескерусіз қалдырмағаны жөн. 
Жақсы нәрсесін мақтап, білмегенін айтып 
түсіндіріп, үйретіп отыру көп жетістікке қол 
жеткізеді. Айталық, ата - ана өзінің алды-
на мына төмендегідей мақсат қойып, оның 
жүзеге асуына мән беретін болса, сөз жоқ, 
ұрпағының тәрбиелі, өнегелі  білімді болып 
өсуіне жол ашады. 

1.Бақшадан келген баланың көңіл күйін 
сұрау, бүгінгі тәртібіне өзіне - өзінің баға 
беруіне үйрету. 

2. Балаға өз қателігін түсінуге мүмкіндік 
жасау. 

3. Баланың жақсы мінез, іс - әрекетіне на-
зар аударып, көңіл күйін көтеру. 

4. Ата - ана өзін - өзі ұстай білу, бақылай 
білу. 

5. Балаға дауыс көтеріп, жазалауға 
асықпай, оны түсінуге тырысу. 

6. Баласының тілін түсініп, онымен сыр-
лас, дос болуға тырысу және оның ой-
идеясына көңіл бөлу. 

7. Өз баласын басқа балалармен са-
лыстырмай, дұрыс тәрбие беріп, мінез-
құлқын, іс-әрекетін, қателігін түсінуге 
мүмкіндік жасау. 

8. Оның психо-физиологиялық даму 
дәрежесіне, адамгершілік эстетикалық 
қалыптасуына, жан-жақты жетілуіне көңіл 
бөлу. 

9. Оның шығармашылық қабілетін, ақыл-
ой сезімін бағалай білу. 

10. Оның талап тілегіне тежеу жаса-
май, еркіндік беріп, дүниеге, өмірге деген 
көзқарасын бақылай білу.

Меруерт НҰРМҰХАМЕТОВА, 
Суықсай ауылының 

"Таң - Шолпаным" балабақшасының 
психологы.



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ16 қыркүйек 2022 жыл

Мұхамеджан Тынышбаев ГПУ 
жендеттеріне берген жауабында: «Біз, 
ұйым мүшелері байлардың жер ауда-
рылуына және олардың мал-мүлкінің 
тәркіленуіне қарсы шара қолданып, 
оларға алдын ала ескертіп отырдық. 
Сөйтіп, науқанның жүргізілуіне бөгет 
жасадық. Менің өзім біреулер арқылы 
Тұрысбековтерге, Тәңірбергеновтерге, 
Есенқұл қажыға т.б., Лепсі уезінде өзім 
шыққан найман руының байларына ха-
бар бердім», - деп көрсеткен. Бұндай 
жауапты Х. Досмұхамедов те беріпті. 

Яғни, тәркілеу мен конпескеге қарсы 
халықты үндеген, ескерткен. Соған 
қарамастан кеңестік жазалау құрылымы 
дегеніне жеткен. Елді мекендерде 
салынған мешіттер шетінен жойылады. 

Мұхаметжан Тынышбаев 1918-1919 
жылдары Шығыс «Алашорданың» 
әскери кеңесінің мүшесі болып, 
Колчакқа қазақ даласын басқарудың 
жобасын ұсынады. 1919 жылы көкек 
айында Жетісу жұртын жұттан құтқару 
амалдарын іздеп, Колчакқа хат жолдай-
ды. Алдында Жетісу тұрғындарының 
шығындарын өтеуге, 1917 жылы Керен-
ский басқарған уақытша өкіметтен, 11 
миллион, 150 мың сом қаржы бөлдіртіп 
алады. «Алашорданың» Жетісу бөлімін 
басқарған М.Тынышбаев дербес 
«Алаш» отрядын да құрады. 

Отрядқа қазақтың белсенді 
қайраткерлерін әскери жетекшілік ету-
ге тағайындайды. Олар: Садық Аман-
жолов, Ыбырай Жайнақов, Отыншы 
Әлжанов, Серікбай Ақаев, Төлембай 
Дүйсебаев, Нұрқасым Ниязов – Үпі 
қажының Ниязының ұлы, елі Өтебай, 
ерте қайтыс болған. Мамонтов отряды-
мен арпалыста өлсе керек, Қанатхан 
Сыртанов - елі Құлшан, Сарқанның 
Романовкасында болған, Нүсіпбек 
Жақыпбаев, Алдаберген Омаров, Кен-
саба Үмбетбаев, Базарбай Мәметов 
- елі Садыр, Өкітай ағаның Базарбай 
туралы жазған кітабы бар, Мырзахан 
Төлебаев, Керімбек Күдербеков, Біләл 
Сүлеев - елі Дуан. Олардың отря-
дын 1918 жылдың қараша-желтоқсан 
айларында М.Тынышбаев Семей-
ден оқ-дәрі, қару-жарақ әкеп беріп 
күшейтеді. Оқ-дәрі мен қару-жарақты 
Базарбай Мәметов, Қанатхан Сырта-
нов, Мырзахан Төлебаев (композитор 
Мұқан Төлебаевтың туысы) арқылы 
басқа отрядтарға бергіздіріп отырған. 
Ағайынды атақты Мамонтовтар осылар-
мен соғысқан. 

Сөйтіп Алатау мен Алтай арасы - 
Талдықорған (Гавриловка), Қапал, 
Лепсі, Ақсу, Сарқан, Алакөл, Аякөз, 
Мақаншы, Сергиополь, Бақты, Көкпекті, 
Үржар, Семей, Шәуешек қызыл қанға 
боялған. М.Тынышбаев Алашордашы 
Құлымбетов оларды қызыл армияға 
астыртын сатқындықпен сатқанын, өзі 
ұсталған соң, тергеуде айтады. 

 1931 жылы күзде аштық басталғанда 
ел Қытайға аса бастайды. Қырық 
жастағы елі Жұмай Нұрмұхамед Жөкеев 
елді Қытайға өтуге көмек қылады. Ол 
қызыл командирі Курносовты өлтірген 
мерген. Қару атуға екі қолы бірдей 
қимылдапты. 1962 жылы Қытайдан елге 
оралған. Арасанда өз үйінде қартайып 
өмірден озған. Мәйіті Сағабүйендегі 
аталарының қорымына жерленген. 
Қапал асуында талай адам пулемет 
оғынан қырғын болғанын қинала айта-
тын. 

Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Александр Невский орденінің иегері 
Сасан Нұрғалиұлы Нұрғалымов: 
«Талдықорған облысы, Ақсу ауданы, 
Қарағаш ауылының тұрғынымын. Әкем 

Ілияс Жансүгіровпен түйдей жасты, досы 
болған. 

Бастапқы училищеде әкем Ілияспен 
бар партада отырып сабақ оқыған. Әкем 
1926 жылы өмірден өтті. Анам төрт бала-
мен қалды. 1928 жылы үй конфескеленді. 
Малдарды қызылдар тартып әкетті. Одан 
Ақсуға көштік. 1932 жылы қаһарлы қыста 
ел аштықтан қырала бастады. ГПУ-лер 
шанаға сап өліктерді жинаумен бол-
ды. Керосин, соляркамен өртеп, қалған 
қалдықты және өртелмегендерін жардан 
суға тастады. Шұбартаулықтар келді. Көп 
келді. Қырылды. Тек бір әйел тірі қалды. 
Оның өзі кезіп жүріп жынданып кетті», - 
деп деректейді. 

1932 жылғы №4, 22 бет, «Ауыл 
Коммунисі» журналы: «1932 жылы 
тек Жетісу облысы халқының төрттен 
бірі аштықтан Қытайға асты. Қытайға 
босқандары 201250 қазақ, оның 95200-і 
жолда қырылды», - делінген.

Игі жақсыларды Ақсудағы түрме 
қамауынан шығару мақсатында, Бөрте 
елінен бастау алған «Бөрібай көтерілісі» 
1930 жылы 25 наурызда Бүйен-Ақсу ауда-
нында №3 ауылында жиын өтіп, оспадар-
сыз азық-түлік салығына, асыра сілтеуге 
қарсы тұрып, сол ауылдан бастау ала-
ды. Оны Сарбасов Арнай, Тәнекенов 
Қожабек, Қылиев Кареке, Сыртанов 
Сейілхан, Бейсетбай Қылиев, Өмірбек, 
Тұрсын, Мұқан, Қанатбек деген ұлтжанды, 
өжет азаматтар басқарады. Қара қазақ 
аша, таяқ, балтамен қаруланып келіп, 
Ақсудағы түрмеден бастапқыда ұсталған 
игі жақсыларды босатып алады. Бөрте 
елінен бастау алған көтеріліс аудан 
орталығын алады. Активистерді қырады. 
Партия секретары Ғазиз Ибрагимов (та-
тар) пен атқару комитетінің төрағасы 
Тарасовты (орыс-казак), мектеп дирек-
торын өлтіріп, бастарын кесіп, көздерін 
ояды. Барлық қағаздарды райком, ГПУ, 
милициядағы өртейді. 

Одан Қопалға бет алады. Көтерілген 
ел бірнеше елді мекендерді басып алып, 
ұстап тұрады. Қызылдар отряды басуға 
шығып, тойтарыс қылады. 300 адам тірі 
қалып, Қытайға асады. Ақыры көтеріліс 
басылады. Ақ-қарасын анықтамай, 
қызылдар көтеріліске қатысқандарды жа-
залауды бастайды. Бұл туралы: «Бөрібай 
көтерілісінде НКВД–ның қолынан 68 
адам өліп, 517 адам тұтқынға алынды», 
- делінеді. Бөрібай көтерілісі тарихта 
қалды. 

Көтерілістің «Бөрібай» деп аталуы, 
үш Матай елінің ұранына байланысты 
аталған. Құлағы дүр үш Матай еліндегі 
барлық қара халық «Бөрібай» деген 
ұранға қотарыла көтеріліске шыққан. 
Архивтен алынған Тәнекеев Қожабектің 
тергеу ісінің қорытынды құжатында: «Бұл 
көтеріліс үш тарапты Ақсу, Сарқан, Қопал 
бағытына қарасты өткен. Қарашоқыда 
өткен жиынды Сардарбек Сырта-
нов, Батырбеков, Тасыров дегендер 
ұйымдастырған. 

Олар Арасан, Сарқанды басып алмақ 
болған. Көтерісшілерді елі Сақай, 
Тастемір Сарбасов Арнай, елі Бөрте, 
Қылиев Бейсетбай дегендер қолдап, 
Ақсуға бет алған. Қопал бағытын 
Тәнекенің Қожабегі басқарған», - делінеді. 

Бұлардың бәріне қарсы қаруланған от-
ряд шығарылып, бастықтары Голых 
пен Кошкарев дегендер, күдік туғызған 
жанның барлығы ұсталады. Оларға 
«кеңес өкіметіне қарсыңдар» деген айып 
тағылып, түрмеге тоғытылады. Тәнекенің 
Қожабегі ұсталғанында 75 жаста екен. 
Кеңес өкіметіне еш қарсылығым жоқ, 
кінәлі емеспін дегеніне қарамастан ай-
ыпталып, үштік шешімімен 3.07.1930 
жылы ату жазасы Алматыда орында-
лады. Қожабекпен бірге 13 адам қоса 
ұсталыпты. «Бөрібай немесе Матай 
көтерілісі» деген деректі материалым 
2013 жылы  «Алатау» мен «Түркістан» 
газеттерінде және интернетке басылып 
шықты. Көтерліске қатысқан 5551 адам 
сот ісіне тартылып, олардың 883 адамы 
атылады.

Алғашқы Қарағашта үш Матай 
қазағынан ревком болып шыққан комис-
сар Бейсенбай Кедесов (Смайылов). 
Мұндағы «Кедес» дегені өзінің шыққан 
руы, әкесінің есімі Смайыл. Ол туралы 
Ілияс Жансүгіровтың «Кек» пъесасы, 
Ж.Сейкетовтың «Ақсу аңызы» кітабы, 
Омарбек Бековтың «Қазамбайдың 
құйрығы», бір малайдың мұрыны, Бей-
сенбай ердің өлімі» атты үлкен фельетон 
мақаласы жазылған. 

1918 жылы Тұрысбектің ұлы 
Тәңірберген қажы Алашордашылар от-
рядын жасақтап, өз атамекені Қарағашты 
басып алып, ревком комиссары Бей-
сенбай Кедесовты, ревком төрағасы 
Омарды, хатшысы Файзрахманды, 
мүшесі Бүршікбайды, Арыстанбекті, 
Қарабаланы, Нәзімді, Күрішбайды ыс 
салған үйге қамап, олар естерінен айы-
рылып жәбірленген соң, балтамен шау-
ып өлтірген деген ақпар таралған. Бұл 
жалған ақпар. Қызыл белсенділерінің Ма-
ман әулеттерін қаралауға айламен ойлап 
тапқандары. Негізінде оны жасаған ақ 
пен қызыл егесі. 

Бұл жайсыз хабарды жайлаудағы 
Маман әулетіне Есімбекұлы Айт деген 
шапқыншы жеткізеді. Есенқұл Маманов 
пен Құдайберген Тұрысбеков өртенген 
Қарағашқа түнделетіп барып, барлығын 
айқындайды. Кісілері өліп, запа шеккен 
отбасыларға көңіл айтып, қаржылай және 
әр отбасына үш ту биеден көмек береді.  

Даңғыл ойлы, өткір, тапқыр сөзді 
Түйтебаев Тұрлыбек ата: «Бейсембай 
Кедесов Қарағаш гимназиясын «озық» 
бітіріп, одан Уфадан үш жыл оқып келді. 
Қарағаш гимназиясында 1914-1915 жыл-
дары мұғалім болды. 

1916 жылы ақ патша әскерінің 
жұмысына мың басы болып кетіп, 
Мәскеудің түбінен 1917 жылы орал-
ды. Совдептің мүшесі болып, ревком 
комиссарлығына тағайындалды», - деп 
жазушы Т.Қалилахановқа айтыпты. 

Бейсенбай Кедесов қазақ елі 
қараңғылықтан шығып, күн сәулесіндей 
жарық орнату үшін күресуді ойлаған асыл 
тұлға. «Түн» деген өлеңінде, «Қазақ» 
газеті, 1914 жыл, 24 мамыр, №63 са-
нында, оның аңсаған азат күні туралы 
«үміт зор» деп айтылады. Бейсенбай 
Кедесовтың сүйегі Қарағашта.

1924 жылы 14 қазанда Жетісу губерния-
сы құрылып, Талдықорған уезіне қараған 

МАТАЙ
(Соңы. Басы өткен сандарда).

параты» мемлекеттік мекемесінде 1 
қабатта арнайы электрондық қызмет 
көрсету бұрышы және ақпараттық 
стенд жабдықталған. Онда көрсетілетін 
қызметтің түрлері, мерзімі және 
т.б. мәліметтер орналастырылған. 
Электрондық қызмет көрсету 
бұрышында «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорация» (ХҚКО) 
арқылы алынатын анықтамаларды 
www.egov.kz «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы цифрлық қол 
таңбалары бар әрбір ауыл тұрғындары, 
мекеме қызметкерлері жеке бас куәліктің 
түп нұсқасымен  келіп, «Жансүгіров 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінен алуға болады.  

Көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
түрлерінің сапасын арттыру және 
атқарушылық тәртіптің деңгейін көтеру 
күнделікті бақылауда.

 
А.БИЖАНОВА,  

Жансүгіров ауылдық округінің                                              
бас маман іс-жүргізушісі.

Басты мақсат - халыққа сапалы қызмет 
көрсету

үш Матай елі соның құрамында енеді. 
1928 жылы Жетісу губерниясы тара-
тылып, Алматы округі құрылып, 1928 
жылы 17 шілдеде орталығы Басқан, 
Бәрібаев пен орталығы ескі Ақсу, Бүйен-
Ақсу аудандары құрылады. 1930 жылы 
17 желтоқсанда Бәрібаев пен Бүйен-
Ақсу аудандары біріктіріліп, ірілене 
Ақсу ауданы деп аталып, үш Матай елі 
соның негізгі халқының санын құрайды. 
1930 жылы Қабланбек Бұланов үгіт-
насихат жүргізіп, қызылдар белсендісі 
болып, Тасыбай еліне барғанында қаза 
табады. Тағы басқа елді мекендерге 
үгіт-насихат жүргізіп барған қызылдың 
белсенділері қазаға ұшырайды. 1932 
жылы 20 ақпанда Алматы округі іріленіп, 
Алматы облысы деп аталады. 

Ақсу ауданы 1944 жылы Талдықорған 
облысы, 1957 жылы Алматы облысы, 
1967 жылы желтоқсан айында қайта 
Талдықорған облысы құзырлығына 
өтеді. Тәуелсіздік тұсында 1997 жылы 
Талдықорған облысын Алматы облысы-
на қосуға байланысты, қайтадан Алма-
ты облысына қарады. Орталығы Алматы 
қаласы. 2001 жылы 14 сәуірде Алматы 
облысының орталығы Талдықорған 
қаласына қайта көшірілді. 2022 жылдан 
Жетісу облысы болып, үш Матай елінің 
негізгі құрамы соған қарайды. 

Матай бабаның зираты Шыңғыс (Най-
ман күре) тауында, жоңғарлар жойқыны 
тұсында Жоңғарлар ойрандап, 
талқандап қорламастай, маңайына жо-
лай алмайтындай белгімен қойылыпты. 
Долаңғара тауында «Матай қызылы» 
деген жер бар. Матай баба есімімен 
Ақсу ауданына қарасты темір жол 
бекеті, Монғолияда тау, Алтынемел 
асуының етегінде тау, Семейдің Абы-
ралы ауданында тау, Ақмола облысы 
Сілеті ауданында шатқал, Қостанай 
облысындағы Таран ауданының 
жерінде көл, Қызылорда облысының 
Қазалы ауданына қарасты Арал 
теңізінің шығысында төбе, Алматы 
облысының Кербұлақ ауданында өзен 
аталады. Іле өзенінің солтүстігіндегі 
күнгей Алатаудың Шелекке тұспа-тұс 
келетін бөлігіндегі тау «Матай тауы» 
деп аталады. Бұл тауды Найман Матай 
батыр, елбасы мекендепті.

Матай жігіттерінің пысықтығы мен 
ақыл-айласына бола, өзге жұрт исі 
жалпақ Найман баласын ‹‹қу›› депті. 
Үлкен кісілер дауласқанда бір-біріне 
қалжыңдап: ‹‹Әй, Матайды жеті пішсең, 
бір ені ішінде қалады›› - депті.

Жетісу атауын құрайтын жеті өзен 
жайында әртүрлі пікір бар. А.Гейнс: 
«Лепсі, Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, 
Қаратал, Көксу», - десе, А.Влангали  
«Басқан, Сарқан» өзендерінің орнына 
«Аягөз бен Ілені» атайды. В.Бартольд 
«Лепсі, Басқан, Ақсу, Бүйен, Қызылағаш, 
Қаратал, Көксу» енген дейді. 

Ш.Уәлиханов: «Тоқырауын, Тентек, 
Лепсі, Ақсу, Қаратал, Іле, Шу», - деп 
тізеді. Археологтар, тарихшылар, 
әдебиетшілер Жетісуді «солтүстік» 
және «оңтүстік» деп қарастырып, 
Алакөлден бастап, Шу алқабы мен На-
рын өзенінің жоғары ағысын қамтиды 
деп тұжырымдайды.

Матай елінің бітік орналасқан 
жерлері Алматы, Астана, Талдықорған, 
Текелі қалалары, Ақсу мен Қаратал, 
Лепсі өзендерінің бойы, Қопал өңірі, 
Семейдің Самар, Көкпекті, Жарма, 
Шар аудандары, Қытай жеріндегі 
Қызай елі орналасқан аймақ, Зайсан 
мен Тарбағатай өлкесіндегі Қалбаның 
күнгей жағы.                  

                                                                     
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында бірінші басымдық ретінде 
цифрлық технологияны қолдану арқылы 
құрылатын жаңа индустрияларды 
өркендетуі міндетін қойды.

Бұл индустриялар қазірдің өзінде 
дамыған елдердің экономикаларының 
құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға 
жаңа сапа дарытып отырғандығына бай-
ланысты Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасын әзірлеу тапсырылды. 
Бұл шара өз кезегінде Мемлекеттік 
қызметтер көрсету үдерісі мейлінше 
оңтайландыруды, құжаттардың мерзімі 
мен тізбесін қысқартуды, қайталанатын 
рәсімдерді жоюды және адамның өзінің 
баруын қажетсінбейтін  ақпараттық- 
мәліметтерді толық электрондық 
форматқа көшіруді көздейді.

Бүгінде «Ақсу ауданы әкімдігінің 
Жансүгіров ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінде заңды 

және жеке тұлғаларға  5 мемлекеттік 
қызмет түрлері көрсетілуде. 

Атап айтқанда, «Жер учаскесінің ныса-
налы мақсатын өзгертуге шешім беру», 
«Елді мекен шегінде объект салу үшін 
жер учаскесін беру», «Сауда саттықты 

(конкурстарды, аукциондарды) өткізуді 
талап етпейтін мемлекетік меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу», 
«Жер учаскесін алу үшін кезекке қою», 
«Жер учаскесін бөліп төлеуге сату». 
«Жансүгіров ауылдық округі әкімінің ап-
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№1 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жансүгіров ауылы, 

О.Жұмашев көшесі №29, "Жетісу облысы 
білім басқармасының Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, 
мектеп жанындағы интернатымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: 
Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов 
№3-тен 22-ге дейін, Сәтпаев №1-ден 134-
ке дейін, Тәуелсіздік №1-ден 186-ға дейін, 
Сиқымов №1-ден 101-ге дейін, Әліпбеков 
№2-ден 8-ге дейін, Жидебаев №1-ден 25-ке 
дейін (тақ жағы), №2-ден 58-ге дейін (жұп 
жағы), Шоңай батыр №28-ден 207-ге дейін, 
Айтжанов №4-тен 20-ға дейін, Сақалбаев 
№1-ден 11-ге дейін, Еркенов №1-ден 45-ке 
дейін, Жұмашев №42-ден 128-ге дейін.

№2 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, 

Желтоқсан көшесі №8, "Жетісу облысы 
білім басқармасының Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы 
орта мектеп-гимназиясы" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: 
Нұрбопа №1-ден 79-ға дейін, Қалилаханов 
№2-ден 85-ке дейін, Әуезов №1-ден 54-
ке дейін, Қ. Мұқашев №2-ден 12-ге дейін, 
Еркімбеков №2-ден 37-ге дейін, Мұратбаев 
№2-ден 13-ке дейін, Ермектасов №1-ден 
5-ке дейін, Кедесов №1-ден 10-ға дейін, 
Жамбыл №2-ден 31-ге дейін, Бұланов №2-
ден 38-ге дейін, Ә. Молдағұлова №1-ден 
13-ке дейін, Желтоқсан №9-дан 19-ға дейін 
(тақ жағы), Желтоқсан №4, Қабанбай батыр 
№2-ден 18-ге дейін (жұп жағы), №1-ден 35-
ке дейін (тақ жағы), Момышұлы №1-ден 
12а-ға дейін, Терібаев №2-ден 43-ке дейін, 
Есеболатов №1-ден 102-ге дейін, Ангалова 
№6-дан 12-ге дейін, Уәлиұлы №1-ден 39-ға 
дейін, Құсмолдин №1-ден 6-ға дейін, Май-
лин №2-ден 33-ге дейін, Жидебаев №33-
тен 41-ге дейін (тақ жағы), №58-ден 108-ге 
дейін (жұп жағы), Е. Маманұлы №2-ден 52-
ге дейін.

№3 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай 

батыр көшесі №42, "Ақын Сара" жастар 
мәдени орталығы.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: 
Желтоқсан №8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), 
№33-тен 63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай 
батыр №18-ден 40-қа дейін (жұп жағы), 
№41-ден 63-ке дейін (тақ жағы), Пушкин 
№1-ден 17-ге дейін, Төлебаев №1-ден 56а-
ға дейін, Амангелді №1-ден 59-ға дейін, 
Айтқожин №1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов 
№1-ден 4-ке дейін, Бұхарбаев №1-ден 77-ге 
дейін, Кенжебаев №1-ден 14-ке дейін, Ақын 
Сара №1-ден 33-ке дейін, Толғанбай ақын 
№1-ден 71-ге дейін, Р. Рахымбекова №1-
ден 33-ке дейін, Абай №1-ден 14-ке дейін, 
Жандосов №2-ден 29-ға дейін, Әубәкіров 
№1-ден 21-ге дейін, Омарұлы №1-ден 16-ға 
дейін, Жансүгіров №1-ден 14-ке дейін, Жи-
дебаев №45-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкөзек ауылы, Мектеп көшесі 

№1, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" 
мемлекеттік мекемесінің "Қуат Терібаев 
атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№5 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай 

көшесі №1, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қаракемер 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Алтынарық ауылы.
№6 сайлау учаскесі.
Орталығы: Энергетик ауылы, 

О.Кошевой көшесі №4, Ақсу аудандық 

электрожүйелерінің ғимараты. 
Шекарасы: Энергетик ауылы. 
№7 сайлау учаскесі.
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жам-

был көшесі №30, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ңұрсұлтан 
Есеболатов атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі ГЭС бастауыш 
мектебін қосқанда.

Шекарасы: Есеболатов ауылы.
№8 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар 

Жырау көшесі №12, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Қызылқайың бастауыш мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қызылқайың ауылы.
№9 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Еңбек ауылы, М.Ермектасов 

көшесі №35, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарасу 
негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Еңбек ауылы.
№10 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі 

№9, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" 
мемлекеттік мекемесінің "Тарас негізгі 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Тарас ауылы.
№11 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңжыра ауылы, Әкімшілік 

көшесі №28, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңжыра 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Кеңжыра ауылы.
№12 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қаракөз ауылы, Абай көшесі 

№1, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" 
мемлекеттік мекемесінің "Бижарас 
Садырбайұлы атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қаракөз ауылы.
№13 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңғарын ауылы, Шірікарал 

көшесі №35, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңғарын 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Кеңғарын ауылы. 
№14 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай 

Бәтенов көшесі №1, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Жаңатілеу 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Жаңалық ауылы.
№15 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан 

көшесі №24, Сағабүйен ауылдық мәдениет 
үйі.

Шекарасы: Сағабүйен, Сағакүрес ауылдары.
№16 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарашілік ауылы, Қастекбаев 

көшесі №9, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарашілік 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Қарашілік ауылы.
№ 17 сайлау учаскесі. 

Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін 
құру туралы

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Заңының 23-бабының 1-тармағына, "Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, 
Ақсу ауданының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелері осы 
шешімнің қосымшасына сәйкес құрылсын.

2. Ақсу ауданы әкімінің "Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін 
сайлау учаскелерін құру туралы" 2015 жылғы 28 қаңтардағы №1 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3076 тіркелген, 2015 жылдың 11 наурызында 
"Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

3. Ақсу ауданы әкімінің "Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сай-
лау учаскелерін құру туралы" 2018 жылғы 6 желтоқсандағы №7 (Әділет департаментінде 
2018 жылы 7 желтоқсанда тіркелген) шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің аппаратының басшысы Жакупов 
Сериккан Амангельдиевичке жүктелсін. 

5. Осы шешім 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.

 Ақсу ауданы әкімінің «Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау 
үшін сайлау учаскелерін құру туралы"  шешіміне қосымша

Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін 
құрылған сайлау учаскелері

АҚСУ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

Избирательный участок №1.
Центр: село Жансугурова, улица 

О.Жумашева №29, Коммунальное госу-
дарственное учреждение «Средняя школа 
имени Есмурата Сикымова с при школьным 
интернатом» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: 
Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №3 по 
22, Сатпаева с №1 по 134, Тауелсиздик с №1 
по 186, Сикымова с №1 по 101, Алипбекова 
с №2 по 8, Жидебаева с №1 по 25 (нечетная 
сторона), с №2 по 58 (четная сторона), Шо-
най батыра с №28 по 207, Айтжанова с №4 
по 20, Сакалбаева с №1 по 11, Еркенова с 
№1 по 45, Жумашева с №42 по 128.

Избирательный участок №2.
Центр: село Жансугурова, улица Жел-

токсан №8, Коммунальное государствен-
ное учреждение «Средняя школа-гимназия 
имени Каныша Имантаевича Сатбаева» 
государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: 
Нурбопа с №1 по 79, Калилаханова с №2 по 
85, Ауэзова с №1 по 54, К. Мукашева с №2 
по 12, Еркимбекова с №2 по 37, Муратбаева 
с №2 по 13, Ермектасова с №1 по 5, Кедесо-
ва с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 31, Була-
нова с №3 по 38, А. Молдагуловой с №1 по 
13, Желтоксан с № 9 по 19 (нечетная сторо-
на), Желтоксан №4, Кабанбай батыра с №2 
по 18 (четная сторона), с №1 по 35 (нечетная 
сторона), Момышулы с №1 по 12а, Терибае-
ва с №2 по 43, Есеболатова с №1 по 102, 
Ангаловой с №6 по 12, Уалиулы с №1 по 39, 
Кусмолдина с №1 по 6, Майлина с №2 по 33, 
Жидебаева с №33 по 41 (нечетная сторона), 
с №58 по 108 (четная сторона), Е. Маманулы 
с №2 по 52.

Избирательный участок №3.
Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай 

батыра №42, молодежный культурный центр 
"Акын Сара".

В границах: село Жансугурова, улицы: 
Желтоксан с №8 по 48 (четная сторона), с 
№33 по 63 (нечетная сторона), Кабанбай ба-
тыра с №18 по 40 (четная сторона), с №41 по 
63 (нечетная сторона), Пушкина с №1 по 17, 
Толебаева с №1 по 56а, Амангельды с №1 по 
59, Айткожина с №1 по 9, Сулейменова с №1 
по 4, Бухарбаева с №1 по 77, Кенжебаева с 
№1 по 14, Акын Сара с №1 по 33, Толганбай 
акына с №1 по 71, Р. Рахымбековой с №1 по 
33, Абая с №1 по 14, Жандосова с №2 по 29, 
Аубакирова с №1 по 21, Омарулы с №1 по 
16, Жансугурова с №1 по 14, Жидебаева с 
№45 по 51 (нечетная сторона).

Избирательный участок №4.
Центр: село Кокозек, улица Мектеп №1, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Куата Терибаева с 
дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по 
Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Кокозек.
Избирательный участок №5.
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, 

Коммунальное государственное учрежде-
ние «Каракемерская средняя школа с до-
школьным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксу-
скому району Управления образования об-
ласти Жетісу». 

В границах: село Алтынарык.
Избирательный участок №6.
Центр: село Энергетик, улица О. Кошевого 

№4, здание Аксуской районной электросети. 
В границах: село Энергетик. 
Избирательный участок №7.
Центр: село Есеболатова, улица Жамбы-

ла №30, Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа имени Нур-
султана Есеболатова с дошкольным мини-
центром включая начальную школу ГЭС» 
государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления 

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов в Аксуском районе

      В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан 
от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 33 Закона 
Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан", аким Аксуского района РЕШИЛ: 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов образовать в Аксуском районе из-
бирательные участки согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение акима Аксуского района от 28 января 2015 года 
№1 "Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета 
голосов по Аксускому району" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 3076, опубликован 11 марта 2015 года в Информационно-
правовой системе "Әділет").

3. Признать утратившим силу решение акима Аксуского района от 6 декабря 2018 года 
№7 "Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета го-
лосов по Аксускому району" (зарегистрирован департаменте юстиции Алматинской обла-
сти №4934, опубликован 7 декабря 2018 года).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата 
акима района Жакупова Сериккана Амангельдиевича.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким района                                                Е. БАЗАРХАНОВ. 

Приложение к решению акима Аксуского района № 7 от 06 декабря 2018 года "Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов в Аксуском районе"

Избирательные участки образованные для проведения 
голосования и подсчета голосов в Аксуском районе

образования области Жетісу».
В границах: село Есеболатова.
Избирательный участок №8.
Центр: село Кызылкайын, улица Бухар 

Жырау №12, Коммунальное государствен-
ное учреждение «Начальная школа Кы-
зылкаин с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управле-
ния образования области Жетісу».

В границах: село Кызылкайын.
Избирательный участок №9.
Центр: село Енбек, улица М. Ермектасо-

ва №35, Коммунальное государственное 
учреждение «Карасуская основная средняя 
школа с дошкольным мини-центром» госу-
дарственного учреждения «Отдел образо-
вания по Аксускому району Управления об-
разования области Жетісу».

В границах: село Енбек.
Избирательный участок №10.
Центр: село Тарас, улица Тауке хан №9, 

Коммунальное государственное учрежде-
ние «Тарасовская основная средняя шко-
ла с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образова-
ния области Жетісу».

В границах: село Тарас.
Избирательный участок №11.
Центр: село Кенжыра, улица Акимши-

лик № 28, Коммунальное государственное 
учреждение «Кенжиринская средняя шко-
ла с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образова-
ния области Жетісу». 

В границах: село Кенжыра.
Избирательный участок №12.
Центр: село Каракоз, улица Абая №1, 

Коммунальное государственное учреж-
дение «Средняя школа имени Бижараса 
Садырбая с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управле-
ния образования области Жетісу».

В границах: село Каракоз.
Избирательный участок №13.
Центр: село Кенгарын, улица Ширика-

рал №35, Коммунальное государственное 
учреждение «Кенгаринская средняя школа 
с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образова-
ния области Жетісу». 

В границах: село Кенгарын.
Избирательный участок №14.
Центр: село Жаналык, улица Шатырбай 

Батенова №1, Коммунальное государствен-
ное учреждение «Жанатлеуская средняя 
школа с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел обра-
зования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу».

В границах: село Жаналык.
Избирательный участок №15.
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайха-

на №24, Сагабуйенский сельский дом куль-
туры.

В границах: селы Сагабуйен, Сагакурес. 
Избирательный участок №16.
Центр: село Карашилик, улица Кастек-

баева № 9, Коммунальное государственное 
учреждение «Карашиликская средняя шко-
ла с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образова-
ния области Жетісу». 

В границах: село Карашилик.
Избирательный участок №17.
Центр: село Ойтоган, улица Жанаби-

ла №12, Коммунальное государствен-
ное учреждение «Средняя школа имени 
Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-
центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

В границах: село Ойтоган.
Избирательный участок №18.

РЕШЕНИЕ АКИМА АКСУСКОГО РАЙОНА
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Орталығы: Ойтоған ауылы, Жәнәбіл көшесі 
№12, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Ілияс Жансүгіров атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ойтоған ауылы.
№18 сайлау учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі 

нөмерсіз, жекеменшік үй
Шекарасы: Үлгілі ауылы.
№19 сайлау учаскесі.
Орталығы: Б.Сырттанов ауылы, 

О.Жандосов көшесі №1, "Жетісу облысы 
білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ғани 
Мұратбаев атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Б. Сырттанов ауылы.
№20 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі 

№1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 
ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Шоқан Уалиханов атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қопа ауылы.
№21 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі 

№13, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Мамания орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ақсу, Казсельхотехника, 
Қазақстан, Өнім ауылдары.

№22 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, Орталық 

көшесі №13, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай 
атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі Шолақөзек бастауыш мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Көкжайдақ ауылы.
№23 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шолақөзек ауылы, Қосағаш 

көшесі №2, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай 
атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі Шолақөзек бастауыш мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Шолакөзек ауылы.
№24 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі 

№3, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 
ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта 
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін 
қосқанда. 

Шекарасы: Ақтөбе ауылы.
№25 сайлау учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, 

№5, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 
ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта 
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін 
қосқанда.

Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі 

№22 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ащыбұлақ ауылы.
№27 сайлау учаскесі.
Орталығы: Суықсай ауылы, С.Омаров 

көшесі №10 А, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Га-
гарин атындағы орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастау-
ыш мектептерін қосқанда.

Шекарасы: Суықсай ауылы.
№28 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 

әскери бөлімі. 
Шекарасы: Арасан шекара заставасы, 2484 

әскери бөлімі.
№29 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек 

көшесі, нөмерсіз, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек 
Сырттанов атындағы орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Қызылжар бастауыш 
мектебін қосқанда.

Шекарасы: Арасан ауылы.
№30 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар 

көшесі №17, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім 
бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек 
Сырттанов атындағы орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Қызылжар бастауыш 
мектебін қосқанда.

Шекарасы: Қызылжар ауылы.
№31 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі 

№4, Қапал ауылдық мәдениет үйі.

Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Сейфул-
лин №1-ден 42-ге дейін, Орманов №1-ден 30-ға 
дейін, Әділбеков №1-ден 15-ке дейін, Жәлел 
№1-ден 12-ге дейін, Аққайың №1-ден 15-ке 
дейін, Достық №1-ден 19-ға дейін, Қабанбай 
батыр №1-ден 30-ға дейін, Ескелді би №1-ден 
38-ге дейін, Мұқанов №1-ден 34-ке дейін, Аль-
Фараби №1-ден 64-ке дейін, Маметова №1-ден 
62-ге дейін, Абылайхан №1-ден 61-ге дейін, 
Иманов №1-ден 61-ге дейін, Алыбаев №1-ден 
36-ға дейін, Төлебаев №1-ден 26-ға дейін, 
Тоқтаров №1-ден 16-ға дейін, Майлин №1-ден 
8-ге дейін, Дулатов №1-ден 7-ге дейін, Жандо-
сов №1-ден 25-ке дейін, Кудерин №2-ден 16-
ға дейін, Ә. Молдағұлова №1-ден 61-ге дейін, 
Бокин №1-ден 22-ге дейін, Абай №1-ден 18-ге 
дейін, Уалиханов №1-ден 7-ге дейін, Ақын Сара 
№2-ден 54-ке дейін (жұп жағы).

№32 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы 

көшесі №15, «Жетісу облыстық білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қапал 
кәсіптік-техникалық колледжі» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: 
Т.Бигелдинов №1-ден 64-ке дейін, Момышұлы 
№1-ден 78-ге дейін, Сәтпаев №2-ден 34-ке 
дейін, Жұмабаев №1-ден 57-ге дейін, Жібек 
жолы №1-ден 51-ге дейін, Алдабергенов №1-
ден 20-ға дейін, Әубәкіров №1-ден 15-ке дейін, 
Тәнеке батыр №1-ден 68-ге дейін, Жансүгіров 
№1-ден 15-ке дейін, Әуезов №1-ден 18-
ге дейін, Алтынсарин №1-ден 12-ге дейін, 
Бейбітшілік №1-ден 19-ға дейін, Иманов №40-
тан 64-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 85-ке дейін 
(тақ жағы), №56-дан 78-ге дейін (жұп жағы).

№33 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді 

көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.
№34 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі 

№15, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Көлтабан негізгі орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көлтабан ауылы.
№35 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі 

№10, Қызылағаш ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Қызылағаш ауылы.
№36 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі 

№17, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Қызылағаш негізгі орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ақтоған, Қопалы ауылдары.
№37 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі 

№3, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 
ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Алажиде негізгі орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Алажиде ауылы.
№38 сайлау учаскесі.
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай көшесі 

№25, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Мұхтар Әуезов атындағы 
негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі.

Шекарасы: Молалы ауылы, Қараой, Қайрақты 
разъездері.

№39 сайлау учаскесі.
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі 

№22, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Егінсу орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Егінсу ауылы, Құмтөбе разъезі.
№40 сайлау учаскесі.
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ. Мұқашев көшесі 

№17, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Құдаш Мұқашев атындағы 
негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 

Шекарасы: Құрақсу ауылы.
№41 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, 

Матай пайдалану локомотив депосының 
мәдениет үйі.

Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Шығыс 
орамы 1, Шығыс орамы 2, Шығыс орамы 3, 
Шығыс орамы 4, Шығыс орамы 5, Шығыс орамы 
6, Шығыс орамы 7, Депо, Тынышбаев, Қазбек 
би; Ақөзек, Жасқазақ, Береке разъездері.

№42 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі 

№4 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 
Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Матай орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Батыс 
орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Ба-
тыс орамы 4, Оңғарбаев, Медведь, Нұрпейсов, 
Молықбай.

№43 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі 

№13, ірілендірген Ақтоғай жол дистанциясының 
Матай учаскесі.

Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: 
Тоқабаев, Бейсенбеков, Солтүстік, Қожахметов, 
Қаптағаев, Қисабек, Құрманғалиев.

Центр: село Улгили, улица Талдыозек без 
номера, частный дом.

В границах: село Улгили.
Избирательный участок №19.
Центр: село Б.Сырттанова, улица 

О.Жандосова №1, Коммунальное государ-
ственное учреждение «Средняя школа имени 
Гани Муратбаева с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образо-
вания по Аксускому району Управления обра-
зования области Жетісу».

В границах: село Б.Сырттанова.
Избирательный участок №20.
Центр: село Копа, улица Балтабай №1, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Шокана Уалиханова с 
дошкольным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Копа.
Избирательный участок №21.
Центр: село Аксу, улица Айсеркенова №13, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа Мамания с дошкольным мини-
центром» государственного учереждения «От-
дел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу».

В границах: селы Аксу, Казсельхозтехника, 
Казахстан, Оним.

Избирательный участок №22.
Центр: село Кокжайдак, улица Орталык №13, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Абая с дошкольным 
мини-центром» включая начальную школу Шо-
лакозек с дошкольным мини-центром государ-
ственного учреждения «Отдел образования по 
Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу».

В границах: село Кокжайдак.
Избирательный участок №23. 
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш №2, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Абая с дошкольным 
мини-центром» включая начальную школу Шо-
лакозек с дошкольным мини-центром государ-
ственного учреждения «Отдел образования по 
Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу».

В границах: село Шолакозек.
Избирательный участок №24.
Центр: село Актобе, улица Актобе №3, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Юрий Гагарина» вклю-
чая начальные школы Актобе, Баласаз госу-
дарственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу». 

В границах: село Актобе.
Избирательный участок №25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, №5, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Юрий Гагарина» вклю-
чая начальные школы Актобе, Баласаз госу-
дарственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Баласаз.
Избирательный участок №26.
Центр: село Ащибулак, улица Достык №22 

А, Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Маншук Маметовой с 
дошкольным мини центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Ащибулак.
Избирательный участок №27.
Центр: село Суыксай, улица С. Омарова №10 

А, Коммунальное государственное учреждение 
«Средняя школа имени Юрий Гагарина» вклю-
чая начальные школы Актобе, Баласаз госу-
дарственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу». 

В границах: село Суыксай.
Избирательный участок №28.
Центр: Арасанская пограничная застава, во-

инская часть 2484.
В границах: Арасанская пограничная заста-

ва, воинская часть 2484.
Избирательный участок №29.
Центр: село Арасан, улица Турганбек, без 

номера, Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа имени Барлыбе-
ка Сырттанова с дошкольным мини-центром» 
включая Кызылжарскую начальную школу госу-
дарственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Арасан.
Избирательный участок №30.
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар 

№17, Коммунальное государственное учреж-
дение «Средняя школа имени Барлыбека 
Сырттанова с дошкольным мини-центром» 
включая Кызылжарскую начальную школу госу-
дарственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Кызылжар.
Избирательный участок №31.
Центр: село Капал, улица Алыбаева №4, Ка-

пальский сельский дом культуры.
В границах: село Капал, улицы: Сейфуллина 

с №1 по 42, Орманова с №1 по 30, Адильбеко-
ва с №1 по 15, Жалел с №1 по 12, Аккайын с 
№1 по 15, Достык с №1 по 19, Кабанбай батыра 
с №1 по 30, Ескелди би с №1 по 38, Муканова с 

№1 по 34, Аль-Фараби с №1 по 64, Маметовой 
с №1 по 62, Абылайхана с №1 по 61, Иманова 
с №1 по 61, Алыбаева с №1 по 36, Толебаева 
с №1 по 26, Токтарова с №1 по 16, Майлина с 
№1 по 8, Дулатова с №1 по 7, Жандосова с №1 
по 25, Кудерина с №2 по 16, А.Молдагуловой 
с №1 по 61, Бокина с №1 по 22, Абая с №1 по 
18, Уалиханова с №1 по 7, Акын Сара с №2 по 
54 (четная сторона).

Избирательный участок №32.
Центр: село Капал, улица Жибек жолы 

№15, Республиканское коммуналь-
ное казенное предприятие «Капальский 
профессиональный-технический колледж» 
государственного учреждения «Управления 
образования области Жетісу».

В границах: село Капал, улицы: 
Т.Бигелдинова с №1 по 64, Момышулы с №1 
по 78, Сатпаева с №2 по 34, Жумабаева с №1 
по 57, Жибек жолы с №1 по 51, Алдабергенова 
с №1 по 20, Аубакирова с №1 по 15, Танеке 
батыра с №1 по 68, Жансугурова с №1 по 15, 
Ауэзова с №1 по 18, Алтынсарина с №1 по 12, 
Бейбитшилик с №1 по 19, Иманова с №40 по 
64, Акын Сара с №1 по 85 (нечетная сторона), 
с №56 по 78 (четная сторона).

Избирательный участок №33.
Центр: село Кошкентал, улица Амангел-

ди №30, Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа Кошкентал с до-
школьным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Кошкентал.
Избирательный участок №34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык 

№15, «Колтабанская основная средняя школа 
с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Ак-
сускому району Управления образования об-
ласти Жетісу».

В границах: село Кольтабан.
Избирательный участок №35.
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар 

№10, Кызылагашский сельский дом культуры.
В границах: село Кызылагаш.
Избирательный участок №36.
Центр: село Актоган, улица Досет ата №17, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Кызылагашская основная средняя школа с 
дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксу-
скому району Управления образования обла-
сти Жетісу».

В границах: селы Актоган, Копалы.
Избирательный участок №37.
Центр: село Алажиде, улица Мектеп №3, 

Коммунальное государственное учреждение 
«Алажидинская основная средняя школа с до-
школьным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Алажиде.
Избирательный участок №38.
Центр: село Молалы, улица Сексенбай 

№25, Коммунальное государственное учреж-
дение «Основная средняя школа имени Мух-
тара Ауэзова с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образо-
вания по Аксускому району Управления обра-
зования области Жетісу».

В границах: село Молалы, разъезды Кара-
ой, Кайракты.

Избирательный участок №39.
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина 

№22, Коммунальное государственное учреж-
дение «Егинсуская средняя школа» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Егинсу, разъезд Кумтобе.
Избирательный участок №40.
Центр: село Кураксу, улица К.Мукашева 

№17, Коммунальное государственное учреж-
дение «Основная средняя школа имени Куда-
ша Мукашева с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образо-
вания по Аксускому району Управления обра-
зования области Жетісу». 

В границах: село Кураксу.
Избирательный участок №41.
Центр: село Матай, улица Депо №1, дом 

культуры Матайского эксплуатационно-
локомотивного депо.

В границах: село Матай, улицы: Шыгыс ора-
мы 1, Шыгыс орамы 2, Шыгыс орамы 3, Шы-
гыс орамы 4, Шыгыс орамы 5, Шыгыс орамы 
6, Шыгыс орамы 7, Депо, Тынышбаева, Казбек 
би; разъезды: Акозек, Жасказах, Береке.

Избирательный участок №42.
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова 

№4 А, Коммунальное государственное учреж-
дение «Матайская средняя школа» государ-
ственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу».

В границах: село Матай, улицы: Батыс ора-
мы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс 
орамы 4, Онгарбаева, Медведь, Нурпеисова, 
Молыкбай.

Избирательный участок №43.
Центр: село Матай, улица Кисабек №13, 

укрупненная Актогайская дистанция пути Ма-
тайского участка.

В границах: село Матай, улицы: Токабаева, 
Бейсенбекова, Солтустик, Кожахметова, Кап-
тагаева, Кисабека, Курмангалиева.

Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін құрылған 
сайлау учаскелері

Избирательные участки образованные для проведения 
голосования и подсчета голосов в Аксуском районе



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ16 қыркүйек 2022 жыл

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  
Инвестициялар  және  Даму  Министрлігі 

Байланыс, ақпараттандыру    және     
ақпарат      комитеті 2015 жылы 16 қараша 

айында есепке ќойылды.  Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5 "В",
аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған 
мақалалар авторының пікірі редакция 

көзқарасы болып табылмайды. 
Мақалалар  өңделеді, авторға 

қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2280 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108,  ЖШС  - "Ербол - Али" баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.

"АҚСУ ӨҢІРІ" 
Меншік иесі - ЖШС 
"Ақсу өңірі" газеті"

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 

ҚАСЫМБЕКОВА 
ЛӘЗЗАТ 

ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,
Бас есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Бүгінгі таңда сыбай-
лас жемқорлық сияқты 
келеңсіз,жаман әдеттің жо-
лын кесіп,жоюға бағытталған 
көптеген іс - шаралар 
ұйымдастырылып жүзеге асы-
рылып жатыр.

Сыбайлас жемқорлықтың 
белең алуы азаматтардың 
конституциялық құқықтарына 
кері әсерін тигізеді, олардың 
заң алдындағы тең құқылық 
принципі бұзылып мемлекеттік 
билік беделіне елеулі нұқсан 
келтіреді. Осының негізінде 
бұл маңызды іске  мемлекеттік 
органдар мен оның лауа-
зымды тұлғалары, қоғамдық 
ұйымдар атсалысуда. Әрбір 
мемлекеттік мекемелерде және 
құқық қорғау органдарында 
сенім телефондары жұмыс жа-
сауы керек, өйткені, халыққа 
қызмет көрсету саласының 
қызметкерлері мен мемлекеттік 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ - 
БАРШАМЫЗҒА  ОРТАҚ  МІНДЕТ

қызметкерлер тарапынан сыбай-
лас  жемқорлық бойынша құқық 
бұзушылыққа тосқауыл бола-
тын және дер кезінде анықтауға 
жәрдемдесетін мемлекеттік 
органдардың, тұрғындармен 
қарым - қатынас жасаудың 
маңызды құралы болып табы-
лады. Әрқайсымыз сыбайлас 
жемқорлықпен күресейік, сыбай-
лас жемқорлыққа қатысты құқық 
бұзушылықтарды болдырмайық 
және оның алдын алайық.Біздің 

әрқайсымыздың тарапымыз-
дан сыбайлас жемқорлықты 
болдырмау барысында 
белсенді қызмет қажет. Кейбір 
мемлекеттік қызметкерлердің 
тарапынан кетіп жатқан сыбай-
лас жемқорлықтың көріністерін 
біз өзіміздің қызметімізде 
қайталамау және оның алдын 
алу мақсатында құқықтық на-
сихат жұмыстарын жүргізу және 
оны орындау әрқайсымыздың 
міндетіміз деп есептеңіздер.

Жемқорлық мемлекетіміздің 
беделін түсіреді, мемлекет 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді, 
құқықтық мемлекет құрудың 
қағидаларын бұзады. Ел 
межесі алдыңғы қатарлы елу 
елдің қатарына ену. Осындай 
егемендігіміздің алға қойған 
мақсатына жетуіне кедергі - 
ол сыбайлас жемқорлық. Сы-
байлас жемқорлықпен күресу 
баршамызға ортақ міндет.

Тұрмыстық газ (пропан) өрт немесе 
жарылыстың пайда болуына маңызды қауіп 
- қатер тудыратыны барлығымызға мәлім. Газ-
ды қолданумен байланысты өрттердің барлығы 
баллонды немесе газ плиталарын дұрыс емес 
пайдаланғандықтан туындайды. Газ баллоны газ 
плитасына дұрыс орнатылуы қажет. Газ баллоны 
газдың шығып жатқаның тек сабын  көпіршіктері 
арқылы анықтауға болады. Газдың иісін ауа-
дан сезген уақытта сіріңке жағуға, темекі шегуге, 
басқада электр қондырғыларын іске қосуға бол-
майды.Газ шыққаның байқасаныз, тез арада есік 
пен терезені ашып бөлмені желдетіп,баллонды 
далаға шығарып 104 телефонына апаттан құтқару 
қызметіне қонырау шалып хабарласыңыз.

Тұрмыста газды пайдалану кезінде  тый-
ым салынады:

- Өз бетінше газ баллонды (пәтерлерде, саяжай 
үйлерде) орнатуға, ауыстыруға немесе жөндеуге 
болмайды;

- Жұмыс істеп тұрған газ құралдарын қараусыз 
қалдыру, мектепке дейінгі жастағы балаларды 
және оларды қауіпсіз пайдалану ережелерін 
білмейтін адамдарды газ аспаптарын пайдалануға 
жібермеу;

- Газ ошағын тек жақсы желдетілетін бөлмелерде 
пайдаланыңыз;

- Газды жағарда алдымен жанып тұрған шыр-
пыны оттыққа жақындатыңыз, содан дан кейін 
шүмекті ашыңыз.

- Газ ошақтарын үйді жылыту үшін   пайдалануға 
мүлде болмайды;

- Адамдар демалатын немесе ұйықтайтын 
бөлмелерде газ жабдықтарын қолдануға тиым са-
лынады.

- Көп қабатты үйлерде газ баллондарын   пайда-
лану  адам өміріне қауіпті;

- Газ баллондары пештерден немесе жылыту ра-
диаторлардан кем дегенде  1 метр арақашықтықта 
орналасу қажет;

- Үйде қосалқы баллондарды сақтау.

Естеріңізде болсын! 
Газ ауамен қосылғанда жарылу және өрт қауіпі 

бар. Газ толық жанбаған кезде адам ағзасын улай-
тын иісті газ бөлінеді. Газ пайдалану ережелерін 
бұзған кезде Сіз тек қана өзіңізге ғана емес, 
өзгелерге де қауіп төндіресіз!

Құрметті аудан тұрғындары, өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз!

ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ауылды жерлерде жем - 
шөптерді дайындау және сақтау  
дабыл тудырады. 

Жем - шөптер бойынша 
өрттердің негізгі себептері бо-
лып табылатындар:

- отты абайсыз пайдалану,
- балалардың отпен ойнауы, 
- электржабдықтарын пайда-

лану кезінде ӨҚЕ бұзу, 

- пештерді орнату және пайда-
лану кезніде ӨҚЕ бұзу,

- қасақана өрт қою.
Жем - шөптерді сақтау 

кезінде, адамдар жем - шөптерді 
сақтау дұрыстығы туралы 
ойланбайды. Адамдардың 
өрт қауіпсіздік ережелерінің 
қарапайым талаптарын орын-
дамауы, яғни шөп маяларының 

және құрылыстардың 
арасындағы өртке қарсы 
аралықты сақтамауы,  өздерінің 
өмірлеріне, үйлеріне және 
мүліктеріне қауіп төндіреді. 

Тұрғын сектордағы өрттерді 
болдырмау және алдын алу 
мақсатында,   жем - шөптерді 
дайындау және сақтау кезінде 
өрттердің туындауын бол-
дырмау жөніндегі күшейтілген 
жұмыстары жүргізілуде. Аудан 
тұрғындарына өрт қауіпсіздік  
мақсаты мен қойылатын талап-
тары түсіндіріліп жеткізілуде. 

Қараусыз қалған балалардың 
ең бір әуес заттары  сіріңкемен 
ойнауы. Олар үшін әсіресе 
оңай жерде жатқан сірінке 
ойын ретінде пайдалануы жиі 
кездеседі. Кейде ата - ана-
лар балаларын үйде қараусыз 
қалдырып қояды, ал үйдің 
ішінде жалғыз қалған балалар 
ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін 
ажырата алмауынан олар үшін 
бәрі оңай болып көрінеді.

Сондықтан адамдардың отқа 
немқұрайлы, жауапсыздықпен 
қарауы, балалардың отпен 
ойнауы қайғылы жағдайға 
әкелетіндігі туралы түсіндіріп 
жеткізу керек.

Нұрдаулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы,

азаматтық қорғау 
подполковнигі.  

101 ЕСКЕРТЕДІ!

***

***

Енді мемлекеттік қызметтерді SMS арқылы алуға болады. Әзірге 
қолжетімді қызметтер саны – 45, алда бұл көрсеткіш арта түседі. 
Жаңа сервис әлеуметтік төлемдер, жер қатынастары, еңбек ми-
гранттарына рұқсат құжаттарын беру, мектепке дейінгі ұйымдар 
және азаматтық хал актілерін рәсімдеу желілерін қамтиды.

Бұл жүйенің арқасында клиенттердің уақыты үнемделеді, соны-
мен қатар қызмет көрсету жылдамдығы едәуір артатын болады. 

Жаңа сервис бойынша қолжетімді мемлекеттік қызметтер 
тізімімен мемлекеттік корпорацияның ресми сайтында толық 
танысуға болады.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ, 
Ақсу аудандық ХҚК бөлімінің маманы. 

Республикалық «English aulda» жобасы бойынша бір 
жылғы атқарған ағылшын тілі пәні мұғалімі Бейсетбаева 
Бақытгүл Төлегенқызы бірінші орынға лайық деп танылып,  
ұйымдастырушылар арнайы келіп құттықтап,  сыйлықтарын табыс 
етті. Зум платформасы арқылы қатысқан облыстық білім беруді да-
мыту оқу әдістемелік орталығының әдіскері Ердос Ғаниұлы арнайы 
құтттықтап, тілегін білдірді. Ағылшын тілі пәні мұғалімдерімен ар-
найы тренигтер өткізді. Бұл жоба біздің мектептің тәжірибесін Рес-
публика көлемінде танытып, мұғалімнің шеберлігі мен мектептің 
мүмкіндігін аша түсті. Алдағы уақытта осындай жобалардың 
жалғасы бола бермек.

Әділжан СЫЗДЫҚБАЕВ,
Ж.Сыдықов атындағы орта мектебі КММ - нің директоры.

Республикалық жоба жеңімпазы

Мемлекеттік қызметтерді 
SMS арқылы ал

Жем - шөптерді 
дайындау және сақтау кезіндегі 

өрт қауіпсіздік шаралары


