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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

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.БА
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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 
Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жылыту маусы-

мына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз 
айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді 
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар 
санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті бол-
дырмау мақсатында, Ақсу ауданының әкімдігі қатты 

Қыстың қамын жазда ойла!

отынның қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен 
қоймаларынан алдын - ала жаз - күз мезгілінде са-
тып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль 

жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі.

Бүгінгі таңда оқу тәмамдаған жа-
лын иелерінде жұмыс тапшылығы 
орын алып жатқандығы жасы-
рын емес. Кәсіптік білімің болып, 
жоғары оқу орынында оқымаған 
болсаң олда қиындық туғызады. 
Сол себепті білімгерлердің 
нәпақа табу, мансап құру сынды 
мәселелері күн тәртібінде. 

Осы ретте Ақсу политехникалық 
колледжінде техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарында (бұдан 
әрі - ТжКБ) кадрларды даярлау 
сапасын арттыру және жұмыс 
берушілермен одан әрі тиімді 
өзара іс-қимыл жасау мақсатында 
«Жұмыс беруші күні» аясында 
форум өткізілді. Оған колледж 
білімгерлері, ұстаздар, аудандық 
жұмыспен қамту орталығының 
мамандары мен жұмыс беруші 
кәсіпорын басшылары қатысты.

Алдымен қатысушылар  Аксу 
РЭС «ТАТЭК» АҚ басшы-
сы А.Құдайберген, Халықты 
жұмыспен қамту орталығының бас 
маманы Д. Әлібекұлы, облыстық 
кәсіпкерлер палатасының Ақсу 
аудандық филиалының басшысы 
Р.Тұрсынов, «Ақсу қант» ЖШС 
директоры С. Надирбаевтарға 
тұрақты жұмысқа орналасу жай-
лы сұрақтар қойып, әр жұмыс 
берушінің даму тарихымен таны-
сты. 

Халықты жұмыспен қамту 
орталынғының бас маманы 
Д.Әлібекұлы «Бос жұмыс орындар 
жәрмеңкесі-2022» тақырыбында 

ЖҰМЫС БЕРУШІ 
КҮНІНЕ ОРАЙ ФОРУМ ӨТТІ

әңгіме өрбітті. Жас мамандардың 
жұмысқа орналасуы,кадрларды 
даярлаудың өзекті мәселелерін 
қозғады. Және бүгінгі таңдағы оқу 
бітірген білімгерлер мен жастарға 
мемлекет тарапынан жасалып 
жатқан мүмкіндіктерді назардан 
тыс қалдырмады.

Келесі кезекте колледж дирек-
торы С.Еспаев бірқатар жұмыс 
беруші азаматтарды марапат-
тады. Атап айтсақ, Қазақстан 
Республикасының Білім 
министрінің Алғыс хатымен «Ақсу 
қант» ЖШС-нің  директоры С. На-
дирбаев пен Аксу РЭС «ТАТЭК» 
АҚ басшысы А.Құдайберген ма-
рапатталса, Жетісу облысының 
білім басқармасының Алғыс 
хатын  «Амина» кафесінің бас-
шысы Урбах Татьяна, «Ақсу» 
мейрамханасының басшысы 
Абдрахманов Қайрат, «Ақ-Нар» 
мейрамханасының басшысы Аб-
драхманова Нургуль, «Баймыр-
за» шаруа қожалығының төрағасы 
Байметенов Оралғали иеленді. 
Және Ақсу политехникалық 
колледжінің Алғыс хаты аудандық 
«Қазпошта» АҚ директоры 
Ысқаққызы Айжан, «Ақсу Бары-
сы» ЖШС-нің директоры Аби-
булаев Фархад пен «Мейір» ЖК 
директоры Нұрұлы Ернарға табы-
сталды. 

Артынша келген қонақтарға ше-
берханалар мен кабинеттер таны-
стырылып, шағын көрме назарға 
ұсынылды.

Марал НҰРҚАСЫМОВА. 

Аса маңызды әрі тарихи кезең 
- кезектен тыс Президенттік сай-
лау өтіп, ресми түрде сайлаудың 
қорытындысы шықты. 
Мемлекеттің болашағына 
бей - жай қарамайтын 
қазақстандықтар Әділетті, 
Жаңа Қазақстан үшін өздерінің 
конституциялық құқықтарын 
пайдаланып, өз таңдауын жа-
сады. 

Алдағы жеті жылда жаңа ре-
формалар жүзеге асып, халық 
игілігі үшін қажетті іс - шара-
лар мен ауқымды жұмыстар 
жүргізіліп, мемлекетіміздің даму 
бағыты айқындалатын болады. 

Біз болшағымыздың жарқын 
болатынына сенеміз және 
Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасын жүзеге асы-
ру ісіне ат салысып, елімізді 
өркендетуге өз үлесімізді қосуға 

ЕЛІМІЗ ҮШІН ТАРИХТЫҢ ЖАҢА 
БІР БЕТІ АШЫЛДЫ

Еліміздің болашағы үшін, сол 
болашақтың тізгінін ұстайтын 
көшбасшымызды таңдауда 
аудан халқы "Әркімнің даусы 
маңызды",- деп береке - бірлікпен 
өз таңдауларын жасады. 18 
жасқа толған жастардан ба-
стап, ардақты қарияларымызға 
дейін сайлауда өз үлестерін 
қосты. Біздің байқаушылар да, 
яғни, партиялық емес байқау 
орталығының байқаушылары 
сайлаудың ешқандай құқық 
ьұзушылықсыз дұрыс өтуін 
қадағалады. 

Соның нәтижесінде Жетісу об-
лысы алдыңғы қатардан көрінді. 

ҚР ОСК төрағасы Нұрлан 
Әбдіровтің дерегінше, Қасым-
Жомарт Тоқаевқа 6 млн. 456 

мың 392 сайлаушы немесе 
олардың 81,31%-ы дауыс бер-
ген. «Бәріне қарсымын» бағанын 
460 484 немесе 5,8% сайлаушы 
таңдаған.

Сонымен бірге, Жигули 
Дайрабаевқа 271 641 немесе 
3,42 пайыз, Қарақат Әбденге 206 
мың немесе 2,6 пайыз, Мейрам 
Қажыкенге 200 907 немесе 2,53 
пайыз, Нұрлан Әуесбаевқа 176 
116 немесе 2,22 пайыз және 
Салтанат Тұрсынбековаға 168 
731 немесе 2,12 пайыз дауыс 
берілген.

Нақтыланған сайлаушылар 
тізімдеріне сай, жалпы сайлау-
шылар саны 11 млн 953 мың 
465 адамды құрады. Оның 8 млн 
300 мың 46 адамы немесе 69,44 

пайызы дауыс беруге арналған 
бюллетендерді алды. Дауыс 
беру күні ҚР Президенттігіне 
кандидаттардың 11 мыңнан 
аса сенім білдірген адамда-
ры, шетелдік халықаралық 
ұйымдардың 641 байқаушысы, 
саяси партиялардың 15,5 
мыңнан аса байқаушысы, 
қоғамдық бірлестіктерден 30 
мыңнан аса байқаушы сай-
лауды бақылауды жүргізді. 
Сайлау учаскелерінде 1225 
қазақстандық БАҚ өкілдері, 23 
елдің 41 шетелдік БАҚ-тың ак-
кредиттелген журналистері 
ақпарат таратты.

Айта кетейік, 20 қарашада 
елімізде кезектен тыс прези-
дент сайлау өтті. Барлық өңірде 
10 033 учаске жұмыс істеді. Ал 
шет мемлекеттердегі Қазақстан 
өкілдіктері жанында 68 учаске 
құрылған.

Еліміздегі бүкіл 
сайлаушылардың 69 пайызы не-
месе 8 млн. 282 мыңнан астам 
адам өз таңдауын жасады.

«Осылайша, сайлаудың 
кеше жарияланған алдын ала 
қорытындылары ресми келіп 
түскен хаттамалармен рас-
талды. ҚР-дағы сайлау ту-
ралы Конституцилық заңның 
9-бабы 1-тармағына, 65-бабына 
сәйкес, дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 50 пайыздан 
астамының дауысын алған кан-
дидат республика президенті 
болып саналады. Осылайша, 
2022 жылғы 20 қарашадағы 
кезектен тыс сайлауда Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев ҚР 
Президенті болып сайланды», - 
деді Нұрлан Әбдіров.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Ел таңдауын жасады

әрдайым дайынбыз.
Рахат ИБРАИМОВА,

аудандық мәслихат депутаты, Е.Сиқымов атындағы орта 
мектеп – интернатының директоры.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ»

МАЗМҰНЫ 
Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару 

саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
құқықтық мәртебесін, жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негіздерін 
айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) кеңес – халықтың еркін білдіретін және Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын және олардың аудандық 
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында жүзеге асырылуын бақылайтын 
жергілікті өзін-өзі басқару органы; 

2) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырыла-
тын, оның органдары қалыптастырылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік-аумақтық 
бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы;

3) жергілікті өзін-өзі басқару – халықтың тікелей, оның ішінде мәслихаттар мен жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары арқылы, халық топтары жинақы тұратын аумақтарда жергілікті 
маңызы бар мәселелерді осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен өзінің жауаптылығымен және жергілікті 
қоғамдастықтың мүдделерінде шешуге қатысу нысаны;

4) жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы – аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ әкімінің аппараты әзірлеген және кеңес жыл сайын үш жылға бекітетін, 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ дамуының басым бағыттарын 
айқындайтын құжат, оның негізінде аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 
ауылдық округтің бюджеті қалыптастырылады;  

5) жергілікті қоғамдастық жиыны – елді мекен тұрғындарының (жергілікті қоғамдастық 
мүшелерінің) осы Заңда белгіленген тәртіппен жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 
тікелей қатысуы;

6) қалалық өзін-өзі басқару кеңесі – халықтың еркін білдіретін және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын 
және олардың республикалық маңызы бар қаланың, астананың және облыстық маңызы 
бар қаланың аумағында жүзеге асырылуын бақылайтын жергілікті өзін-өзі басқару органы;

7) аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық 
мүлкі – аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мүлкі, оның 
ішінде аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінің қаражаты, сондай-
ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық заңды тұлғаларына бекітілген және (немесе) 
бекітілмеген мүлік;

8) жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган – басшылықты, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамыту мәселелерін салааралық және ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыруды негіздері
2-бап. Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңнамасы 
Қазақстан Республикасының жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына, жергілікті өзін-өзі басқару туралы халықаралық 
құқықтың қағидаттары мен нормаларына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

3-бап. Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері
1. Қазақстан Республикасының азаматын жергілікті қоғамдастық мүшесі деп тануға 

шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын әкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағындағы тұрғылықты жері бойынша оны тіркеу фактісі негіз болып табылады.

Осы бапта көзделген негіздерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы азаматтарының 
жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға қатысуының қандай да бір өзге шарттарын 
белгілеуге жол берілмейді.

Жергілікті қоғамдастық аумағында кемінде бір жыл тұрақты тұрғылықты жері бар 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының заңдарында 
және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген 
шектерде жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға қатысуға құқығы бар.

2. Жергілікті өзін-өзі басқару республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық және 
аудандық маңызы бар қала, қаладағы аудан, ауыл, кент, ауылдық округ шегінде жүзеге 
асырылады.

4-бап. Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің құқықтары
Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің:
1) шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, 

ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерге 
қатыстылығына қарамастан тікелей, оның ішінде мәслихаттар және жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары арқылы жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға; 

2) осы Заңда көзделген тәртіппен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және 
оларға сайлануға; 

3) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарға жеке жүгінуге, сондай-ақ жеке және 
ұжымдық өтініштер жолдауға; 

4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде 
көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар. 

Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген 
жағдайларды қоспағанда, жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті өзін-өзі басқаруға 
қатысу құқықтарын шектеуге жол берілмейді және оған сот тәртібімен шағым жасалуы 
мүмкін.

5 бап. Жергілікті өзін-өзі басқару қағидаттары
Жергілікті өзін-өзі басқару мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:
1) азаматтарды тарту қағидаты – азаматтардың жергілікті маңызы бар мәселелерді ше-

шуге тікелей қатысуы және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметіне бақылауды 
жүзеге асыруы үшін жағдайлар жасау;

2) дербестік қағидаты – жергілікті қоғамдастық мүшелері мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық дербестігі;

3) функциялардың аражігін ажырату қағидаты – функциялар мен өкілеттіктердің аражігін 
ажырату негізінде мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
қызметі;

4) айқындық және ашықтық қағидаты – жергілікті өзін-өзі басқару органдары, әкім және 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараты, республикалық 
маңызы бар қала, астана, облыстық маңызы бар қала әкімдігі қабылдайтын шешімдерді 
жергілікті қоғамдастықпен міндетті түрде талқылау, оларды бұқаралық ақпарат 
құралдарында және (немесе) өзге де тәсілдермен жариялау және тарату; 

5) жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлау қағидаты – тікелей дауыс беру арқылы өз 
мүшелерін сайлау арқылы жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қалыптастыру.

6-бап. Осы Заңмен реттелетін жергілікті маңызы бар мәселелер
Жергілікті маңызы бар мәселелерге мыналар жатады:
1) жергілікті маңызы бар жолдардың жұмыс істеуін  қамтамасыз ету;
2) қоғамдық пайдалану орындарын абаттандыру, жарықтандыру және көгалдандыру;
3) туысы жоқ адамдарды жерлеуді және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын тиісті 

қалпында күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
4) бос уақытты ұйымдастыру үшін жағдайлар жасау;
5) коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауды ұйымдастыру;
6) тарихи-мәдени мұраны сақтау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, тарихи, ұлттық және 

мәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды дамытуға жәрдемдесу;
7) жер пайдалануға байланысты мәселелер;

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Республики Казахстан регулирует обществен-

ные отношения в области местного самоуправления, определяет правовой статус органов местно-
го самоуправления, финансово-экономические основы местного самоуправления.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) кенес – орган местного самоуправления, выражающий волю населения и в соответствии с за-

конодательством Республики Казахстан, определяющий меры, необходимые для ее реализации,
и контролирующий их осуществление на территории города районного значения, села, поселка, 

сельского округа; 
2) местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества), проживающих 

на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в границах которой 
осуществляется местное самоуправление, формируются

и функционируют его органы;
3) местное самоуправление – форма участия населения непосредственно, в том числе через 

маслихаты и органы местного самоуправления, на территориях компактного проживания групп на-
селения, в решении вопросов местного значения под свою ответственность и в интересах местного 
сообщества в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан;

4) программа развития местного сообщества – документ, разработанный аппаратом акима го-
рода районного значения, села, поселка, сельского округа и утверждаемый кенесом ежегодно, на 
три года, определяющий приоритетные направления развития города районного значения, села, 
поселка, сельского округа, на основании которого формируется бюджет города районного значения, 
села, поселка, сельского округа;

5) сход местного сообщества – непосредственное участие жителей (членов местного сообще-
ства) населенного пункта в решении вопросов местного значения в порядке, установленном на-
стоящим Законом; 

6) совет городского самоуправления – орган местного самоуправления, выражающий волю на-
селения и в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, определяющий меры, необходимые для ее реали-
зации, и контролирующий их осуществление на территории города республиканского значения, 
столицы и города областного значения;

7) коммунальное имущество города районного значения, села, поселка, сельского округа – иму-
щество города районного значения, села, поселка, сельского округа, в том числе средства бюджета 
города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также имущество, закрепленное и 
(или) не закрепленное за коммунальными юридическими лицами местного самоуправления;

8) уполномоченный орган по вопросам развития местного самоуправления – центральный ис-
полнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законо-
дательством Республики Казахстан, межотраслевую

и межведомственную координацию вопросов развития местного самоуправления.

Глава 2. Основы организации местного самоуправления
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о местном самоуправлении 
Законодательство Республики Казахстан о местном самоуправлении основывается на Конститу-

ции Республики Казахстан, на принципах и нормах международного права о местном самоуправ-
лении и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Статья 3. Основы организации местного самоуправления 
1. Основанием для признания гражданина Республики Казахстан членом местного сообще-

ства является факт его регистрации по месту жительства на территории административно-
территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное самоуправление. 

Не допускается установление каких-либо иных условий участия граждан Республики Казахстан в 
осуществлении местного самоуправления, за исключением основания, предусмотренного настоя-
щей статьей. 

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительство на территории 
местного сообщества не менее одного года, имеют право на участие в осуществлении местного 
самоуправления в пределах, установленных законами Республики Казахстан и международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

2. Местное самоуправление осуществляется в пределах города республиканского значения, сто-
лицы, города областного и районного значения, района в городе, села, поселка, сельского округа. 

Статья 4. Права членов местного сообщества 
Члены местного сообщества имеют право:
1) на осуществление местного самоуправления непосредственно, в том числе через маслихаты 

и органы местного самоуправления независимо от происхождения, социального, должностного
и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к политическим партиям и общественным объединениям; 
2) избирать и быть избранным в органы местного самоуправления
в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 
3) обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и иные организации; 
4) на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим Законом и другими законодатель-

ными актами Республики Казахстан. 
Ограничение прав членов местного сообщества на участие
в местном самоуправлении не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим За-

коном и иными законодательными актами Республики Казахстан, и может быть обжаловано в су-
дебном порядке. 

Статья 5. Принципы местного самоуправления
Местное самоуправление осуществляется на основе следующих принципов:
1) принцип вовлеченности граждан – создание условий для непосредственного участия граждан 

в решении вопросов местного значения и осуществлении контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления;

2) принцип самостоятельности – организационная, экономическая
и финансовая самостоятельность членов местного сообщества
и органов местного самоуправления;
3) принцип разграниченности функций – деятельность государственных органов и органов мест-

ного самоуправления на основе разграничения функций и полномочий;
4) принцип прозрачности и открытости – обязательное обсуждение принимаемых решений орга-

нами местного самоуправления, акимом и аппаратом акима города районного значения, села, по-
селка, сельского округа, акиматом города республиканского значения, столицы, города областного 
значения

с местным сообществом, их опубликование и распространение
в средствах массовой информации и (или) иными способами; 
5) принцип выборности органов местного самоуправления
– формирование органов местного самоуправления через выборы их членов путем прямого го-

лосования.
 
Статья 6. Вопросы местного значения, регулируемые настоящим законом 
К вопросам местного значения относятся:
1) обеспечение функционирования дорог местного значения;
2) благоустройство, освещение и озеленение мест общественного пользования;
3) организация погребения безродных и работ по содержанию
в надлежащем состоянии кладбищ и иных мест захоронения;
4) создание условий для организаций досуга;
5) организация раздельного сбора коммунальных отходов;
6) организация работы по сохранению историко-культурного наследия, содействие развитию 

исторических, национальных
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ»

8) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында жарнама орналастыру; 
9) дене шынықтыру мен спортты дамыту үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
10) төтенше жағдайлардың, оның ішінде әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;
11) коммуналдық мүлікті басқару;
12) кооперацияларды ұйымдастыру;
13) «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңымен реттелетін елді мекендер санаттарының, шекараларының 
және атауларының өзгеру; 

14) өз құзыреті шегінде елді мекендерді сумен жабдықтауды және су пайдалану 
мәселелерін реттеуді ұйымдастыру;

15) өзге де мәселелер.

3-тарау. Өкілді және атқарушы органдардың міндеттері мен құзыреттері
7-бап. Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті органның міндеттері
Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті орган:
1) жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты 

қалыптастырады;
2) жергілікті өзін-өзі басқаруды мәселелерін реттеуге бағытталған нормативтік құқықтық 

актілерді әзірлейді және бекітеді.

8-бап. Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша жергілікті өкілді және 
атқарушы органдардың міндеттері

1. Жергілікті өкілді және атқарушы органдар жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы 
мен дамуы үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және өзге де жағдайларды жасай-
ды, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және өзге де нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес халықтың жергілікті өзін-өзі басқару құқығын жүзеге асыруына жәрдем 
көрсетеді.

2. Жергілікті өкілді органдар аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін 
лауазымға сайлауға және лауазымынан босатуға, елді мекендердің әкімшілік-аумақтық 
құрылысын өзгертуге және жергілікті маңызы бар өзге де мәселелерге байланысты 
мәселелерді шешуде жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимыл жасайды. 

9 бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің құзыреті
1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудандық маңызы бар қала, ауыл, 

кент, ауылдық округ әкімі: 
1) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатымен, мемлекеттік органдармен, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-
қатынастарда тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің атынан өкілдік етеді;

2) кеңеске есеп береді, жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуді қамтамасыз етеді; 
3) кеңес мүшесі бола алмайды.
2. Әкім Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған тәртіппен және мерзімде 

халықпен тұрақты кездесулер өткізеді.
3. Әкім жоғары тұрған әкім, кеңес алдында құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша, 

өзіне жүктелген міндеттердің іске асырылуы үшін жауап береді.
4. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің құзыретіне:
1) бюджет жобасын әзірлеу;
2) бюджетті жоспарлау және атқару; 
3) кенеске бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну; 
4) азаматтардың жолданымдарын, арыз, шағымдарын қарау, азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын қорғау бойынша шаралар қолдану;
5) жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасын әзірлеу және оны жергілікті 

қоғамдастық жиынымен келісу бойынша кеңестің қарауына және бекітуіне ұсыну;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеңеспен келісім бойынша 

коммуналдық мүлікті басқару;
7) жергілікті бюджеттен жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық мемлекеттік 

мекемелерін қаржыландырудың жеке жоспарларын бекіту;
8) аудан әкімімен және кеңеспен келісу бойынша апаттық тұрғын үйлерді бұзуды 

ұйымдастыру;
9) жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды іске асыру;
10) автомобиль жолдарын, елді мекендердің көшелерін, сумен жабдықтау желілерін да-

мыту және күтіп ұстау;
11) инфрақұрылымды абаттандыру, оның ішінде елді мекендерді, жарықтандыру, 

көгалдандыру және санитарлық тазарту, сондай-ақ қоғамдық орындарды сыртқы безендіру 
жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

12) туысы жоқ адамдарды жерлеуді ұйымдастыру және зираттар мен өзге де жерлеу 
орындарын күтіп-ұстау;

13) мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз ету және тарихи және мәдени мұраны 
сақтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

14) кеңеспен келісу бойынша елді мекен жерлерінде мал жаятын орындарды айқындау; 
15) коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауды ұйымдастыру;
16) кеңес белгілеген тәртіппен тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік тұрғындарына ақылы 

негізде қызмет көрсету;
17) еңбек шарты бойынша жалданатын әкім аппараты қызметкерлерінің еңбегіне кесімді 

ақы төлеу кезінде кесімді бағаларды кенеспен келісу бойынша бекіту;
18) жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітетін Қазақстан 

Республикасының заңдарымен және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, оның 
ішінде аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі мен әкім аппаратының 
қызметінің Үлгілік регламентімен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

10 бап. Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруды аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне және оның аппаратына табыстау тәртібі

1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне тапсырушы мемлекеттік 
органның шешімі негізінде жоғары тұрған мемлекеттік басқару деңгейінен мемлекеттік 
функциялар табысталуы мүмкін.

2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне және оның аппараты-
на мемлекеттік функцияларды табыстау берілетін өкілеттіктерді іске асыру жағдайларын 
қажетті ресурстармен мемлекеттік қамтамасыз ету тәртібін белгілей отырып, қолданыстағы 
заңнама және мемлекеттік басқару органдары мен кеңес арасындағы келісу негізінде 
жүзеге асырылады.

3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінің шығыстарын 
ұлғайтуға әкеп соғатын мемлекеттік органдар табысталған функциялар жоғары тұрған бюд-
жеттен тиісті қаржыландыруды көздеуге тиіс.

4. Табысталған мемлекеттік функциялар бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ әкімі тиісті уәкілетті мемлекеттік органға есеп береді.

11 бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне және оның 
аппаратына табысталатын мемлекеттік функциялар

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкіміне және оның аппаратына 
табысталуы мүмкін мемлекеттік функцияларға мыналар жатады:

1) аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тұрғын үй қорына 
түгендеу жүргізу;

2) жер учаскелерін алып қою, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде көзделген негіздер мен тәртіп бойынша мемлекет мұқтажы үшін алып қою 
мәселелері жөнінде аудандық (қалалық) әкімдікке ұсыныстар енгізу;

3) жұмыспен қамту органдары болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыссыздарды тіркеу;

4) табысы аз адамдарды анықтау, жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтуды 
қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныстарды енгізу, жалғызбасты 
қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға үйінде қызмет көрсетуді ұйымдастыру,                                                      

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

и культурных традиций и обычаев;
7) вопросы, связанные с землепользованием;
8) размещение рекламы на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы; 
9) обеспечение условий для развития физической культуры
и спорта;
10) осуществление мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе социального характера;
11) управление коммунальным имуществом;
12) организация коопераций;
13) изменение категорий, границ и наименований населенных пунктов, регулируемые Законом 

Республики Казахстан
«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»;
14) организация в пределах своей компетенции водоснабжения населенных пунктов и регулиро-

вания вопросов водопользования;
15) иные вопросы.

Глава 3. Задачи и компетенции представительных и исполнительных органов
Статья 7. Задачи уполномоченного органа по вопросам местного самоуправления
Уполномоченный орган по вопросам местного самоуправления:
1) формирует государственную политику по вопросам развития местного самоуправления;
2) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, направленные на регулирование 

вопросов местного самоуправления.

Статья 8. Задачи местных представительных
и исполнительных органов по вопросам местного самоуправления
1. Местные представительные и исполнительные органы создают необходимые правовые, орга-

низационные и иные условия для становления и развития местного самоуправления, оказывают 
содействие населению в осуществлении права на местное самоуправление в соответствии с за-
конодательными актами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами.

2. Местные представительные органы взаимодействуют
с органами местного самоуправления в решении вопросов, связанных
с избранием и освобождением от должности акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа, изменением административно-территориального устройства населенных пунктов
и иными вопросами местного значения. 

Статья 9. Компетенция акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа 

1. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан: 

1) выступает от имени соответствующей
административно-территориальной единицы во взаимоотношениях
с маслихатом района (города областного значения), государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями
и гражданами; 
2) подотчетен кенесу, обеспечивает решение вопросов местного значения; 
3) не может быть членом кенеса.
2. Аким проводит регулярные встречи с населением в порядке
и сроки, определяемые Президентом Республики Казахстан.
3. Аким несет ответственность за реализацию возложенных на него функций перед вышестоя-

щим акимом, кенесом по вопросам, отнесенным
к его компетенции.
4. К компетенции акима города районного значения, села, поселка, сельского округа относится:
1) разработка проекта бюджета;
2) планирование и исполнение бюджета; 
3) представление в кенес отчета об исполнении бюджета; 
4) рассмотрение обращений, заявлений, жалоб граждан, принятие мер по защите прав и свобод 

граждан; 
5) разработка программы развития местного сообщества и его представление по согласованию 

со сходом местного сообщества на рассмотрение и утверждение кенеса;
6) управление коммунальным имуществом по согласованию
с кенесом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
7) утверждение индивидуальных планов финансирования коммунальных государственных 

учреждений местного самоуправления из местного бюджета;
8) организация по согласованию с акимом района и кенесом сноса аварийного жилья;
9) реализация плана по управлению пастбищами и их использованию;
10) развитие и содержание автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, сетей водоснабже-

ния;
11) организация работ по благоустройству инфраструктуры, в том числе благоустройство по 

освещению, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, а также внешнему оформле-
нию общественных мест; 

12) организация погребения безродных и содержание кладбищ
и иных мест захоронения;
13) обеспечение деятельности учреждений культуры
и организация работ по сохранению исторического и культурного наследия; 
14) определение по согласованию с кенесом мест выпаса животных на землях населенного пункта;
15) организация раздельного сбора коммунальных отходов;
16) оказание услуг на платной основе жителям соответствующей административно-

территориальной единицы, в порядке установленным кенесом;
17) утверждение по согласованию с кенесом сдельных расценок при сдельной оплате труда ра-

ботников аппарата акима, нанимаемых по трудовому договору;
18) осуществление иных полномочий, возложенных законами
и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан,
в том числе Типовым регламентом деятельности акима и аппарата акима города районного 

значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемым уполномоченным органом по вопросам 
местного самоуправления.

Статья 10. Порядок делегирования осуществления государственных функций акиму 
города районного значения, села, поселка, сельского округа и его аппарату

1. Акиму города районного значения, села, поселка, сельского округа могут делегироваться госу-
дарственные функции от вышестоящего уровня государственного управления, на основании реше-
ния делегирующего государственного органа.

2. Делегирование государственных функций акиму города районного значения, села, поселка, 
сельского округа и его аппарату осуществляется на основании действующего законодательства

и согласования между органами государственного управления
и кенесом с установлением порядка государственного обеспечения условий реализации пере-

даваемых полномочий необходимыми ресурсами.
3. Делегированные государственными органами функции, влекущие увеличение расходов бюд-

жета города районного значения, села, поселка, сельского округа, должны предусматривать соот-
ветствующее финансирование из вышестоящего бюджета.

4. По делегированным государственным функциям аким города районного значения, села, по-
селка, сельского округа подотчетен соответствующему уполномоченному государственному органу. 

Статья 11. Государственные функции, делегируемые акиму города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа и его аппарату

К государственным функциям, которые могут быть делегированы акиму города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа и его аппарату относятся:

1) проведение инвентаризации жилищного фонда города районного значения, села, поселка, 
сельского округа; 

2) внесение предложений в районный (городской) акимат по вопросу изъятия земельных участков,         
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ»

оларға қайырымдылық көмек көрсетуді үйлестіру;
5) мүгедек адамдарға көмекті ұйымдастыру;
6) мүгедек адамдардың қоғамдық бірлестіктерімен бірлесіп, мәдени-бұқаралық және 

ағарту іс-шараларын ұйымдастыру;
7) дене шынықтыру және спорт жөніндегі уәкілетті органмен және қоғамдық 

бірлестіктермен бірлесіп, мүгедек адамдар арасында сауықтыру және спорттық іс-шаралар 
өткізуді ұйымдастыру;

8) шұғыл және кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда: 
науқастарды денсаулық сақтау ұйымдарына дейін жеткізу, жатқан науқасты денсаулық 
сақтау ұйымдарынан тұрғылықты жеріне дейін тасымалдау;

9) жазаның осы түріне сотталған адамдардың қылмыстық-атқару қызметі мәселелері 
жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қоғамдық жұмыстарды орындауын 
ұйымдастыру;

10) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жүрген сотталғандарды, оның 
ішінде жазасын өтеу жолымен жұмыспен қамтуды ұйымдастыру: 

қылмыстық-атқару жүйесінің кәсіпорындары мен мекемелері өндіретін, орындайтын және 
көрсететін тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге тапсырыстарды орналастыру;

қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында сотталғандардың еңбегін пайдала-
натын өндірістер ашу, оларды кеңейту және жаңғырту үшін кәсіпкерлік субъектілерін тарту 
арқылы жәрдемдесу;

11) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бағдарламалық құжаттары шеңберінде ауыл 
халқына микрокредит беруге жәрдем көрсету;

12) өз құзыреті шегінде әскери міндеттілік және әскери қызмет, жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру туралы мәселелер бойынша, сондай-ақ азаматтық қорғау мәселелері бой-
ынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз 
ету; 

13) агроөнеркәсіптік кешен саласында жедел ақпарат жинауды жүзеге асыру және 
оны аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдарына 
(әкімдіктеріне) беру;

14) ауыл шаруашылығы санағын жүргізуге қатысу;
15) облыстардың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 

ұйымдарға олардың тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте ветеринария саласындағы функция-
ларды орындауы кезінде жәрдем көрсету;

16) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 
қатысу;

17) тиісті аумақта жануарлардың жұқпалы аурулары пайда болған жағдайда бас 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектордың ұсынуы бойынша карантинді 
немесе шектеу іс-шараларын белгілеу туралы шешімдер қабылдау;

18) тиісті аумақта жануарлардың жұқпалы ауруларының ошақтарын жою жөніндегі 
ветеринариялық іс-шаралар кешені жүргізілгеннен кейін бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспектордың ұсынуы бойынша шектеу іс-шараларын немесе карантинді 
алып тастау туралы шешімдер қабылдау;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ветеринариялық 
пункттерді қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз ету;

20) ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті ор-
ган бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізу;

21) ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті ор-
ган бекіткен нысан бойынша тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыру;

22) ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің 
анықтығын қамтамасыз ету;

23) ақылы негізде көрсету үшін қызмет түрлерінің тізбесін әзірлеу және оны кеңеске 
бекітуге ұсыну;

24) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де мәселелер.
Азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын органдар жоқ кенттерде, ауылдар-

да, ауылдық округтерде кент, ауыл, ауылдық округ әкімі нотариаттық әрекеттер жасауды 
ұйымдастырады, өз аумағында тұратын азаматтардың азаматтық хал актілерін тіркеуге 
құжаттар қабылдауды және оларды азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу және 
жеке тұлғалар туралы мемлекеттік дерекқорға мәліметтер енгізу үшін ауданның немесе 
облыстық маңызы бар қаланың азаматтық хал актілерін тіркеу органына беруді, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен куәліктерді және қажет 
болған кезде анықтамаларды беруді және табыс етуді жүргізеді.

12-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратын аудан 
(облыстық маңызы бар қала) әкімдігі құрады, таратады және қайта ұйымдастырады, 
жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме болып табылады және аудандық 
маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкіне жататын 
объектілерді салу, реконструкциялау және жөндеу бойынша тапсырыс беруші болады.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі мен әкімі аппаратының 
қызмет Регламентін және оның құрылымын кеңес бекітеді.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі мен әкімі аппараты қызметінің 
Үлгілік регламентін жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

2. Әкім аппараты аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық 
округтерде құрылады. 

Әкім аппараты халық саны кемінде 500 адам болатын ауылдарда, ауылдық округтерде 
құрылады.

Халық саны кемінде 250 адам болатын ауылдарда әкім аппаратын құруға мынадай талаптардың 
біріне сәйкес келгенде жол беріледі:

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан 25 километрге дейін қашықтықта орналасуы;
50 километр радиуста тиісті ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) басқа елді 

мекенінің болмауы.
3. Әкім аппараты Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен жергілікті атқарушы 

органдардың жалпы лимиті мен штат         санының нормативтері шегінде айқындалатын 
мемлекеттік қызметшілерден, сондай-ақ еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган 
әзірлеген және бекіткен жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтеріне 
сәйкес мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін қызметкерлерден тұрады.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің кесімді жүйесіне сәйкес өз 
қызметін жүзеге асыратын еңбек шарты шеңберінде қызметкерлерді жалдауға құқығы бар.

Мемлекеттік қызметшілердің жалақысы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін 
мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне 
ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес белгіленеді.

4. Әкім аппараты аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің және 
кеңестің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-
техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруға міндетті.

5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі өкілеттіктерінің 
тоқтатылуына, жаңа әкімнің тағайындалуына немесе сайлануына байланысты аудандық 
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілері 
қызметінің мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

6. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының міндеттері:
1) коммуналдық қазыналық кәсіпорындар өндіретін және өткізетін тауарлардың 

(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын айқындау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
2) жерлеу және қабірлерді қарап-күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидаларына сәйкес 

қабірге арналған жер учаскелерін есепке алу мен тіркеуді жүргізу;
3) ақылы негізде көрсету үшін көрсетілетін қызметтер түрлерінің тізбесін әзірлеу;
4) кеңес қызметін қамтамасыз ету;
5) өзіне осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасымен жүктелген 

өзге де өкілеттіктер.

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

в том числе для государственных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренном законода-
тельными актами Республики Казахстан;

3) в случае отсутствия органов занятости, регистрация безработных
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4) выявление малообеспеченных лиц, внесение в вышестоящие органы предложений по обеспе-

чению занятости, оказанию адресной социальной помощи, организаций обслуживания одиноких 
престарелых

и нетрудоспособных граждан на дому, координация оказания им благотворительной помощи; 
5) организация помощи лицам с инвалидностью; 
6) организация совместно с общественными объединениями лиц
с инвалидностью культурно-массовых и просветительских мероприятий;
7) организация совместно с уполномоченным органом по физической культуре и спорту и обще-

ственными объединениями проведения оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц
с инвалидностью;
8) в случае необходимости оказания экстренной и неотложной медицинской помощи: доставка 

больных до организаций здравоохранения, транспортировка лежачего больного из организаций 
здравоохранения до места жительства; 

9) организация выполнения общественных работ лицами, осужденными к данному виду наказа-
ния, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам уголовно-исполнительной 
деятельности;

10) организация занятости осужденных, отбывающих наказание
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе путем: 
размещения заказов на товары, работы и услуги, производимые, выполняемые и оказываемые 

предприятиями и учреждениями уголовно-исполнительной системы;
привлечения субъектов предпринимательства к открытию, расширению и модернизации на тер-

ритории учреждений уголовно-исполнительной системы производств, использующих труд осужден-
ных; 

11) оказание содействия микрокредитования сельского населения 
в рамках программных документов системы государственного планирования;
12) в пределах компетенции организация и обеспечение исполнения законодательства Респу-

блики Казахстан по вопросам воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной под-
готовки и мобилизации, а также по вопросам гражданской защиты; 

13) осуществление сбора оперативной информации в области агропромышленного комплекса 
и предоставление ее местным исполнительным органам (акиматам) районов (города областного 
значения);

14) участие в проведении сельскохозяйственной переписи;
15) оказание содействия государственным ветеринарным организациям, созданным местными 

исполнительными органами областей, при выполнении ими функций в области ветеринарии на со-
ответствующей административно-территориальной единице;

16) участие в проведении мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных;
17) принятие решений об установлении карантина или ограничительных мероприятий по пред-

ставлению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора в случае возникнове-
ния заразных болезней животных на соответствующей территории;

18) принятие решений о снятии ограничительных мероприятий или карантина по представлению 
главного государственного

ветеринарно-санитарного инспектора после проведения комплекса ветеринарных мероприятий 
по ликвидации очагов заразных болезней животных на соответствующей территории;

19) обеспечение ветеринарных пунктов служебными помещениями в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;

20) ведение похозяйственного учета согласно утвержденной уполномоченным органом в области 
государственной статистики статистической методологии;

21) организация ведения регистрационных записей по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области государственной статистики;

22) обеспечение достоверности данных похозяйственного учета;
23) разработка перечня видов услуг, для оказания их на платной основе и представление его 

кенесу на утверждение;
24) иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В поселках, селах, сельских округах, где нет органов, осуществляющих регистрацию актов граж-

данского состояния, аким поселка, села, сельского округа организует совершение нотариальных 
действий, производит прием документов на регистрацию актов гражданского состояния граждан, 
проживающих на их территории,

и передачу их в орган регистрации актов гражданского состояния района или города областного 
значения для государственной регистрации актов гражданского состояния и внесения сведений

в государственную базу данных о физических лицах, также выдачу
и вручение свидетельств и при необходимости справок в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан.

Статья 12. Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1. Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа образуется, 

упраздняется и реорганизуется акиматом района (города областного значения), является госу-
дарственным учреждением, содержащимся за счет местного бюджета и выступает заказчиком по 
строительству, реконструкции и ремонту объектов, относящихся

к коммунальному имуществу города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Регламент деятельности акима и аппарата акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа и его структура утверждаются кенесом.
Типовой регламент деятельности акима и аппарата акима города районного значения, села, по-

селка, сельского округа утверждается уполномоченным органом по вопросам местного самоуправ-
ления.

2. Аппарат акима образуется в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. 
Аппарат акима образуется в селах, сельских округах
с численностью населения не менее 500 человек.
Допускается образование аппарата акима в селах с численностью населения не менее 250 чело-

век при соответствии одному из следующих требований:
расположение на расстоянии до 25 километров от Государственной границы Республики Казах-

стан;
отсутствие в радиусе 50 километров другого населенного пункта соответствующего района (го-

рода областного значения).
3. Аппарат акима состоит из государственных служащих, определяемых в пределах общего ли-

мита и нормативов штатной численности местных исполнительных органов, утвержденных Прави-
тельством Республики Казахстан, а также работников, обеспечивающих техническое обслуживание 
и функционирование государственных органов, согласно единым межотраслевым нормативам чис-
ленности работников, разработанных и утвержденных уполномоченным государственным органом 
по труду. 

Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа имеет право нанимать работни-
ков, в рамках трудового договора, осуществляющих свою деятельность согласно сдельной систе-
мы оплаты труда гражданских служащих, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. 

Заработная плата государственных служащих устанавливается
в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за 

счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан.
4. Аппарат акима обязан осуществить информационно-аналитическое, организационно-правовое 

и материально-техническое обеспечение деятельности акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа и кенеса.

5. Вопросы деятельности государственных служащих аппарата акима города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа

в связи с прекращением полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа, назначением или избранием нового акима определяются законодательством Республики 
Казахстан.

6. Задачи аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа:
1) разработка предложений по определению цен на товары (работы, услуги), производимые и 

реализуемые коммунальными казенными предприятиями;
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4-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру нысандары және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары

13-бап. Жергілікті қоғамдастықтың жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру 
нысандары

Мыналар жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру нысандарына жатады:
1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің сайлауы;
2) жергілікті қоғамдастық жиыны;
3) кеңес және қалалық өзін-өзі басқару кеңесіне сайлау;
4) кеңес және қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің отырыстары.

14-бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің сайлауы 
және өкілеттіктерін тоқтату

1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімін жалпыға 
бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің халқы жиырма бес жастан төмен емес Қазақстан Республикасы 
азаматтарының қатарынан төрт жыл мерзімге лауазымға сайлайды.

2. Бір адам сол бір аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
әкімі болып қатарынан екі реттен артық сайлана алмайды.

3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің сайлауын өткізу 
тәртібі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңымен регламенттеледі.

4. Сайланған аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
өкілеттігі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына сәйкес ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сай-
лау комиссиясы оны тіркеген кезден басталады.

5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері :
1) әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабарсыз кет-

кен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі 
заңды күшіне енген;

2) өзін ұсынған саяси партияны қайта ұйымдастыру және     тарату жағдайларын 
қоспағанда, саяси партияға мүшелігі   тоқтатылған;

3) жоғары тұрған әкім аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты депутаттарының 
әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдаған;

4) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған;
5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы жаңадан 

сайланған әкімді тіркеген;
6) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де 

жағдайларда тоқтатылады.
6. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері осы 

баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың)  аумақтық сайлау комиссиясы аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін тоқтатуға алып келетін негіздердің басталу 
фактісі көрсетілетін шешім қабылдайды және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тиісті әкіміне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыным енгізу туралы шешім қабылданады.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясының ұсынымы 
негізінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі аудандық маңызы бар қаланың, 
ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тиісті әкімінің өкілеттігін тоқтатады.

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері Қазақстан 
Республикасы Президентінің шешімі негізінде тоқтатылған кезде ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы тиісті адамның аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін жоғалту фактісін көрсететін шешім 
қабылдайды.

15-бап. Жергілікті қоғамдастық жиыны
1. Жергілікті қоғамдастық жиынын кеңес өз бетінше шақыруы немесе әкімнің немесе осы 

аумақта тұратын және оны шақыру қажеттігі туралы өтінішке тегін, атын, әкесінің атын (ол 
болған кезде) және тұрғылықты жерін көрсете отырып қол қойған жергілікті қоғамдастық 
мүшелерінің кемінде он пайызының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Жергілікті қоғамдастық жиынына кәмелетке толмаған адамдардың, сот әрекетке 
қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдардың, сондай-ақ сот үкімімен бас 
бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың қатысуға құқығы жоқ.

3. Жергілікті қоғамдастық жиынын өткізу үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 
кенттің, ауылдық округтің аумағы учаскелерге (ауылдық округтердің құрамына кіретін ауыл-
дар мен кенттер, көшелер, көппәтерлі тұрғын үйлер және басқалары) бөлінуі мүмкін.

Жергілікті қоғамдастық жиыны осы аумақта тұратын және оған қатысуға құқығы бар әрбір 
учаскеден жергілікті қоғамдастық мүшелерінің не олардың өкілдерінің кемінде он пайызы 
қатысқан кезде өтті деп есептеледі.

4. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағындағы жергілікті 
қоғамдастық жиыны жергілікті маңызы бар мынадай мәселелер:

1) жергілікті қоғамдастықтың басым міндеттерін және оларды іске асыру мерзімдерін 
айқындау; 

2) жергілікті маңызы бар мәселелер бойынша жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
ұсыныстар енгізу;

3) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шекарасы мен мәртебесін өзгерту;
4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің және кеңесінің қызметі туралы есептерін 

тыңдау және талқылау;
5) кеңес мүшелерін сайлау;
6) кеңес мүшесінің өкілеттігін тоқтату жөніндегі мәселеге кеңес алдында бастамашылық жасау;
7) кеңес пен қалалық өзін-өзі басқару кеңесін тарату туралы шешім қабылдау;
8) жергілікті маңызы бар өзге де мәселелер бойынша өткізіледі.
5. Жергілікті қоғамдастықтың жиынында хаттама жүргізіледі. Хаттамаға жергілікті 

қоғамдастық жиынының төрағасы мен хатшысы қол қояды және тиісті әкімшілік-аумақтық 
бірліктің әкіміне, кеңесіне және қалалық өзін-өзі басқару кеңесіне беріледі.

6. Жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу тәртібі жергілікті маңызы бар мәселелер 
жөніндегі уәкілетті орган бекітетін Үлгілік регламентте айқындалады.

16-бап. Кеңес құру тәртібі
1. Кеңес жергілікті қоғамдастық жиындарында аудандық маңызы бар қалалардың, 

ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тұрғындары қатарынан қалыптастырылады.
2. Кеңес мүшелері төрт жыл мерзімге сайланады.
3. Сот әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп таныған, сондай-ақ сот үкімімен 

бас бостандығынан айыру орындарында отырған адамдарды қоспағанда, он сегіз жасқа 
толған Қазақстан Республикасының азаматы кеңес мүшесі болып сайлана алады

4. Кеңес мүшелерінің саны, қалыптастыру тәртібі және қызметі кеңестің Үлгілік регла-
ментте айқындалады.

5. Кеңестің үлгілік регламентін жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті 
орган бекітеді.

6. Кеңес төрағасын қоспағанда, кеңес мүшелерінің қызметі қоғамдық негізде жүзеге асы-
рылады.

7. Кеңес заңды тұлға құқығына ие емес.

17-бап. Кеңестің міндеттері
Кеңес пен оның мүшелерінің міндеттеріне:
1) жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламаларын қарау, талқылау және бекіту;
2) бюджет жобасын және бюджеттің атқарылуы туралы есепті қарау және бекіту;
3) уақытша мониторингтік комиссиялар құру;
4) бюджеттің атқарылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы есепті тыңдау және 

талқылау және мониторинг қорытындылары бойынша ұсынымдар енгізу;

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

2) ведение учета и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы в соответ-
ствии с правилами погребения

и организации дела по уходу за могилами;
3) разработка перечня видов услуг, для оказания их на платной основе;
4) обеспечение деятельности кенеса;
5) иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом
и иным законодательством Республики Казахстан. 

Глава 4. Формы осуществления местного самоуправления и органы местного самоуправ-
ления.

Статья 13. Формы осуществления местного самоуправления местным сообществом
К формам осуществления местного самоуправления относятся:
1) выборы акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
2) сход местного сообщества;
3) выборы в кенес и совет городского самоуправления;
4) заседания кенеса и совета городского самоуправления.

Статья 14. Выборы и прекращение полномочий акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа

1. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность 
сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадца-
ти пяти лет населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного
и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более двух раз подряд.
3. Порядок проведения выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа регламентируется Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах
в Республике Казахстан».
4. Полномочия избранного акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 

начинаются с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией района (города 
областного значения) в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан».

5. Полномочия акима города районного значения, села, поселка, сельского округа прекращаются 
в случаях:

1) смерти акима, вступления в законную силу решения суда
о признании акима недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 

либо решения суда об объявлении его умершим;
2) прекращения членства в политической партии, за исключением случаев реорганизации и лик-

видации политической партии, от которой он был выдвинут;
3) принятия вышестоящим акимом вотума недоверия, выраженного в отношении акима депута-

тами маслихата района (города областного значения);
4) прекращения гражданства Республики Казахстан;
5) регистрации территориальной избирательной комиссией района (города областного значения) 

вновь избранного акима;
6) в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом и законами Республики Казахстан.
6. При прекращении полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, территориальная избира-
тельная комиссия района (города областного значения) принимает решение, в котором констати-
руется факт наступления оснований, влекущих прекращение полномочий акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа, и принимается решение о внесении соответствующему 
акиму района (города областного значения) представления о досрочном прекращении полномочий 
акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

На основании представления территориальной избирательной комиссии района (города област-
ного значения) аким района (города областного значения) прекращает полномочия соответствую-
щего акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

При прекращении полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского окру-
га на основании решения Президента Республики Казахстан территориальная избирательная ко-
миссия района (города областного значения) принимает решение, констатирующее факт утраты 
соответствующим лицом полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа.

Статья 15. Сход местного сообщества
1. Сход местного сообщества может созываться кенесом самостоятельно или по инициативе 

акима, либо не менее десяти процентов членов местного сообщества, проживающих на данной 
территории

и подписавших заявление о необходимости его созыва с указанием фамилии, имени, отчества 
(при его наличии) и места жительства.

2. Не имеют права участвовать в сходе местного сообщества несовершеннолетние лица, лица, 
признанные судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

3. Для проведения схода местного сообщества территория города районного значения, села, 
поселка, сельского округа может подразделяться на участки (села и поселки, входящие в состав 
сельских округов, улицы, многоквартирные жилые дома и иные).

Сход местного сообщества считается состоявшимся при участии не менее десяти процентов 
членов местного сообщества либо их представителей от каждого участка, проживающих на данной 
территории

и имеющих право в нем участвовать.
4. Сход местного сообщества на территории города районного значения, села, поселка, сельско-

го округа проводится по следующим вопросам местного значения:
1) определение приоритетных задач местного сообщества
и сроков их реализации; 
2) внесение предложений органам местного самоуправления по вопросам местного   значения;
3) изменение границ и статуса соответствующей административно-территориальной единицы;
4) заслушивание и обсуждение отчетов акима и кенеса соответствующей административно-

территориальной единицы об их деятельности;
5) выборы членов кенеса;
6) инициирование перед кенесом вопроса по прекращению полномочий члена кенеса;
7) принятие решения о роспуске кенеса и совета городского самоуправления;
8) иные вопросы местного значения.
5. На сходе местного сообщества ведется протокол. Протокол подписывается председателем и се-

кретарем схода местного сообщества
и передается акиму, кенесу и совету городского самоуправления соответствующей 

административно-территориальной единицы. 
6. Порядок проведения сходов местного сообщества определяется Типовым регламентом, 

утверждаемым уполномоченным органом по вопросам местного значения.

Статья 16. Порядок образования кенеса 
1. Кенес формируется на сходах местного сообщества, из числа жителей городов районного зна-

чения, сел, поселков, сельских округов.
2. Члены кенеса избираются сроком на четыре года.
3. Членом кенеса может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати 

лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными,
а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. 
4. Количество членов, порядок формирования и деятельность кенеса определяется Типовым 

регламентом кенеса.
5. Типовой регламент кенеса утверждается уполномоченным органом по вопросам местного са-

моуправления.
6. Деятельность членов кенеса, за исключением председателя кенеса, осуществляется на обще-

ственных началах.
7. Кенес не обладает правами юридического лица.
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5) коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру, атауын өзгерту және тара-
ту туралы, сондай-ақ аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
коммуналдық мүлкін басқару туралы шешімдерді келісу;

6) жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді, жергілікті атқарушы органдардың, сондай-
ақ әкімдердің карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы шешімдер қабылдауды, 
сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін 
нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, азаматтардың құқықтарына, 
бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
талқылау;

7) аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ әкімі лауазымына ұсынған кандидатураларын «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында көзделген жағдайда 
одан әрі ұсыну үшін келісу;

8) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын және тиісті аумақта орналасқан мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың басшыларын тағайындау жөнінде ұсыныстар енгізу;

9) жергілікті қоғамдастық мүшелерінен қоғамдық медиаторларды сайлау;
10) басқаруына берілген коммуналдық қазыналық кәсіпорындар өндіретін және өткізетін 

тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын белгілеу;
11) коммуналдық мүліктің мақсатқа сай пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;
12) әкім аппараты ақылы негізде көрсететін қызметтер түрлерінің тізбесін бекіту;
13) ақылы негізде көрсету үшін қызмет түрлерінің тізбесінің кесімді бағасын келісу;
14) аудан (облыстық маңызы бар қала) әкіміне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 

ауылдық округ әкімін тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізу;
15) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық 

маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкіне сот иесіз 
деп таныған мүлікті қабылдау туралы өтінішхатын келісу;

16) қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту жа-
тады;

17) кеңес қызметінің мәселелері бойынша тиісті ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) аумағында орналасқан, қызметі мемлекеттік құпиялармен байланысты 
ұйымдарды қоспағанда, мемлекеттік органдарға, қоғамдық бірлестіктерге және мемлекеттік 
ұйымдарға өтініш жасауға құқылы;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергілікті маңызы бар өзге де 
мәселелер жатады.

18-бап. Кеңес жұмысын ұйымдастыру
1. Кеңес өз өкілеттіктерін отырыстарда Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
2. Кеңесті кеңес төрағасы өзінің не кеңес мүшелері санының кемінде үштен бірінің ба-

стамасы бойынша немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі 
шақырады және қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

Кеңес отырысы мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.
3. Кеңес отырысында қабылданған шешімдер аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 

ауылдық округ әкімінің міндетті түрде қарауына жатады.
4. Кеңес жарты жылда кемінде бір рет халық алдында атқарылған жұмыс туралы есеп 

береді.
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі кеңестің шешімімен 

келіспейтінін білдіруге құқылы, ол мұндай келіспеушілік тудырған мәселелерді қайта 
талқылау арқылы    шешіледі.

Келіспеушілікті тудырған мәселелерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, әкім ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты алдында мәселеге бастамашылық жасайды.

5. Кеңес жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөнінде уақытша мониторингтік комис-
сиялар құруға құқылы. Уақытша мониторингтік комиссиялардың тәртібі, құрамы, мерзімдері 
мен өкілеттіктері жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бекітетін 
кеңес регламентінде айқындалады

Кеңестің мониторинг комиссиясының мүшелері қол қойған мониторинг нәтижелері тура-
лы есеп кеңестің талқылауына шығарылады.

6. Мониторинг нәтижелері туралы есепті талқылау қорытындылары бойынша кеңес 
жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу жөнінде ұсынымдар қабылдауға құқылы. 

7. Әкім кеңестің кезекті отырысына мониторингтік комиссияның ұсынымдарын қарау 
қорытындылары туралы негізделген қорытынды енгізеді. 

19-бап. Кеңес төрағасы
1. Кеңес төрағасы қызметін тұрақты негізде жүзеге асыратын лауазымды тұлға болып 

табылады. 
2. Кеңес төрағасы кеңес мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы кеңес 

мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен кеңес өкілеттігі мерзіміне сайланады және 
кеңес оны отырыста лауазымынан босатады.

Кеңес төрағасы лауазымына кандидатураларды кеңес мүшелері кеңес отырысында 
ұсынады.

3. Кеңес төрағасының міндеттеріне мыналар:
1) кеңестің ұйымдастыру қызметін қамтамасыз ету бойынша әкім аппаратымен өзара іс-

қимыл жасау; 
2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді және атқарушы органдары-

мен, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында орналасқан өзге де ұйымдармен өзара 
іс-қимыл жасау;

3) кеңес отырысын өткізу туралы шешім қабылдау және оны өткізуді ұйымдастыру; 
4) кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына жәрдемдесу;
5) кеңестің уақытша мониторингтік комиссияларының қызметін үйлестіру;
6) қабылданған шешімдердің орындалу барысын бақылау;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асыру жатады. 
4. Кеңес төрағасы болмаған жағдайда оның өкілеттігін кеңес мәжілісіндегі көпшіліктің 

шешімі бойынша кеңес мүшесі уақытша жүзеге асырады.
5. Егер кеңес отырысында дауыс беру кезінде кеңес мүшелерінің дауыстары тең бөлінген 

жағдайда, кеңес төрағасы не оның орнындағы адам шешуші дауыс құқығын пайдаланады.

20-бап. Кеңес пен оның мүшелерінің өкілеттігін тоқтату негіздері
1. Кеңес өкілеттігі:
1) осы Заңда белгіленген өкілеттік мерзімінің аяқталуы;
2) кеңес жергілікті қоғамдастық жиынына қатысушылардың кемінде үштен екісінің тарату 

туралы шешім қабылдау;
3) әкімшілік-аумақтық бірлік таратылуы жағдайында тоқтатылады.
2. Жергілікті қоғамдастық жиыны жергілікті қоғамдастық отырысы қатарынан екі рет-

тен артық айқындаған мәселелер қараусыз қалдырылған және/немесе кеңес отырысы-
на енгізілмеген жағдайларда кеңес мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы мәселеге 
бастамашылық жасайды.

3. Кеңес мүшесінің өкілеттігі:
1) мемлекеттік қызметке кіруі;
2) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кетуі;
3) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуы;
4) кеңес мүшесіне қатысты қылмыс не қасақана қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін 

соттың айыптау үкімі заңды күшіне енуі;
5) кеңес мүшесі қайтыс болған, кеңес мүшесін хабарсыз кетті деп тану туралы сот шешімі 

не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енуі;
6) кеңес құрамынан шығу туралы жеке өтініші;
7) кеңес өкілеттігінің тоқтатылуы; 
8) өз міндеттерін жүйелі түрде орындамауы, сондай-ақ кеңес регламентін қатарынан екі 

реттен артық бұзуы жағдайларында тоқтатылады.
Осы баптың 3-тармағында көрсетілген негіздер бойынша кеңес мүшесінің өкілеттігін 

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

Статья 17. Задачи кенеса 
К задачам кенеса и его членов относятся:
1) рассмотрение, обсуждение и утверждение программ развития местного сообщества;
2) рассмотрение и утверждение проекта бюджета и отчета об исполнении бюджета;
3) образование временных мониторинговых комиссий;
4) заслушивание и обсуждение отчета о результатах проведенного мониторинга исполнения бюд-

жета и внесение рекомендаций по итогам мониторинга;
5) согласование решений о создании, реорганизации, изменении наименования и ликвидации 

коммунальных юридических лиц, а также об управлении коммунальным имуществом города рай-
онного значения, села, поселка, сельского округа;

6) обсуждение актуальных вопросов местного значения, проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, за исключением проектов нормативных 
правовых актов местных исполнительных органов, а также акимов, предусматривающих принятие 
решений об установлении (отмене) карантинной зоны, а также объявление чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера;

7) согласование представленных акимом района (города областного значения) кандидатур на 
должность акима города районного значения, села, поселка, сельского округа для дальнейшего 
выдвижения в случае, предусмотренном Конституционным законом Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан»;

8) внесение предложений по назначению руководителей государственных учреждений и органи-
заций, финансируемых из местного бюджета и расположенных на соответствующей территории;

9) избрание из членов местного сообщества общественных медиаторов;
10) установление цен на товары (работы, услуги), производимые
и реализуемые переданными в управление коммунальными казенными предприятиями;
11) осуществление контроля за целевым использованием коммунального имущества;
12) утверждение перечня видов услуг, оказываемых аппаратом акима на платной основе;
13) согласование сдельной расценки перечня видов услуг, для оказания их на платной основе; 
14) внесение акиму района (города областного значения) представления о привлечении акима 

города районного значения, села, поселка, сельского округа к дисциплинарной ответственности;
15) согласование ходатайства аппарата акима города районного значения, села, поселка, сель-

ского округа о принятии в коммунальное имущество города районного значения, села, поселка, 
сельского округа имущества, признанного судом выморочным;

16) утверждение правил благоустройства территорий городов районного значения и населенных 
пунктов;

17) кенес вправе по вопросам своей деятельности обращаться
в государственные органы, общественные объединения
и государственные организации, расположенные на территории соответствующего района (горо-

да областного значения), за исключением организаций, деятельность которых связана
с государственными секретами;
18) иные вопросы местного значения в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

Статья 18. Организация работы кенеса 
1. Кенес осуществляет свои полномочия на заседаниях в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Казахстан.
2. Кенес созывается председателем кенеса самостоятельно либо по инициативе не менее одной 

трети от числа членов кенеса, или акимом города районного значения, села, поселка, сельского 
округа

и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание кенеса считается состоявшимся при участии в нем не менее половины членов.
3. Решения, принятые на заседании кенеса, подлежат обязательному рассмотрению акимом го-

рода районного значения, села, поселка, сельского округа.
4. Кенес не реже одного раза в полугодие отчитывается перед населением о проделанной ра-

боте.
Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа вправе выразить несогласие с 

решением кенеса, которое разрешается путем повторного обсуждения вопросов, вызвавших такое 
несогласие.

В случае невозможности разрешения вопросов, вызвавших несогласие, акимом инициируется 
вопрос перед маслихатом района (города областного значения).

5. Кенес вправе образовывать временные мониторинговые комиссии по решению вопросов 
местного значения. Порядок, состав, сроки и полномочия временных мониторинговых комиссий 
определяются регламентом кенеса, утверждаемым уполномоченным органом по вопросам мест-
ного самоуправления.

Отчет о результатах мониторинга, подписанный членами мониторинговой комиссии кенеса, вы-
носится на обсуждение кенеса.

6. По итогам обсуждения отчета о результатах мониторинга кенес вправе принять рекомендации 
по решению вопросов местного значения. 

7. Аким вносит на очередное заседание кенеса обоснованное заключение об итогах рассмотре-
ния рекомендаций мониторинговой комиссии.

Статья 19. Председатель кенеса 
1. Председатель кенеса является должностным лицом, осуществляющий деятельность на по-

стоянной основе. 
2. Председатель кенеса избирается на срок полномочий кенеса из числа членов кенеса  открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа членов кенеса и освобождается от долж-
ности кенесом на заседании.

Кандидатуры на должность председателя кенеса выдвигаются членами кенеса на заседании ке-
неса.

3. К обязанностям председателя кенеса относятся:
1) взаимодействие с аппаратом акима по обеспечению организационной деятельности кенеса; 
2) взаимодействие с местными представительными
и исполнительными органами района (города областного значения), иными организациями, рас-

положенными на территории соответствующей административно-территориальной единицы;
3) принятие решения о проведении заседания кенеса
и организация его проведения; 
4) содействие членам кенеса в осуществлении ими своих полномочий;
5) координация деятельности временных мониторинговых комиссий кенеса;
6) контроль за ходом исполнения принятых решений;
7) осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
4. При отсутствии председателя кенеса его полномочия временно осуществляются членом кене-

са по решению большинства на заседании кенеса.
5. Председатель кенеса либо лицо, замещающее его, пользуется правом решающего голоса в 

случае, если при голосовании на заседании кенеса голоса членов кенеса разделяются поровну.

Статья 20. Основания прекращения полномочий кенеса и его членов 
1. Полномочия кенеса прекращаются в случаях:
1) истечения срока полномочий, установленного настоящим Законом;
2) принятия решения о роспуске кенеса не менее двух третей участников схода местного со-

общества; 
3) в случае упразднения административно-территориальной единицы.
2. Сход местного сообщества инициирует вопрос о прекращении полномочий члена кенеса в 

случаях оставления без рассмотрения и/или не внесения на заседание кенеса вопросов, опреде-
ленных сходом местного сообщества более двух раз подряд.

3. Полномочия члена кенеса прекращаются в случаях:
1) поступления на государственную службу;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы соответствующей административно-

территориальной единицы;
3) утраты гражданства Республики Казахстан;
4) вступления в отношении члена кенеса в законную силу обвинительного приговора суда за со-

вершение преступления либо умышленного уголовного проступка;
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ»

мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім отырыста қатысып отырған кеңес мүшелерінің 
жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

21-бап. Кеңес актілері
1. Кеңес өз құзыретіндегі мәселелер бойынша «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес кеңес шешімі нысанындағы актілерді, соңдай-ақ өзге де 
актілерді қабылдайды.

Кеңес шешімі оның отырысына қатысып отырған кеңес мүшелерінің көпшілік дауысымен 
қабылданады.

2. Кеңестің өз құзыреті шегінде және азаматтардың   құқықтарына, бостандықтары мен 
міндеттеріне қатысты қабылдаған шешімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен ресми жариялануға тиіс және тиісті аумақта орындалуға міндетті.

3. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджет кірістерін 
қысқартуды немесе бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздейтін кеңес шешімдерінің жобала-
ры аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің оң қорытындысы болған 
кезде ғана отырыстың қарауына енгізілуі мүмкін.

4. Кеңестің азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты 
шешімдер қабылдауы «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес жүзеге асырылады.

5 Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтін кеңес 
шешімдерінің күшін кеңеспен немесе сот тәртібімен жойылады.

22-бап. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі
1. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі республикалық маңызы бар қаланың, астананың және 

облыстық маңызы бар қаланың аумағында құрылады және жұмыс істейді.
Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің өкілеттік мерзімі төрт жылды құрайды. 
Қалалық өзін-өзі басқару кеңесін қалыптастыру үшін республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың және облыстық маңызы бар қаланың аумағы  округтерге, ал округтер 
участкелерге бөлінеді. Округтер мен учаскелердің шекаралын тиісті мәслихат айқындайды.

Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің құрамы учаскелерінің өкілдері қатарынан бір округінен 
бір өкілден құрылады.

Әрбір учаскесінен, өзін-өзі ұсыну жолымен ұсынылған осы учаскенің тұрғындары арасы-
нан сайланады. 

Бір сайлау округінің құрамына кіретін учаскелерінің өкілдері қалалық өзін-өзі басқарудың 
округтік кеңесін құрады.

Қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі тиісті учаске (округі) тұрғындарының 
мүдделерін білдіреді. 

Қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі мүшесінің өкілеттігі тоқтатылған жағдайда, 
өкілеттігін тоқтатқан адамның орнына округтік кеңестің жаңа мүшесін рәсімі осы бапта 
белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің құрамы қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі 
мүшелерінің қатарынан, бір округінен бір өкіл ашық дауыс беру жолымен қалалық өзін-өзі 
басқарудың округтік кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен құрылады.

2. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру рәсімі осы бапта 
белгіленген тәртіпке сәйкес қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің жұмыс істейтін мүшелерінің 
өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін екі ай бұрын басталады.

3. Қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесіне сайлауға кәмелетке толмаған 
адамдардың, сот әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп таныған, сот үкімі бойын-
ша бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың, сондай-ақ жұмыс істеп жүрген 
депутаттар мен мемлекеттік қызметшілердің қатысуға құқығы жоқ. 

4. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің жұмыс тәртібі қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің 
бірінші отырысында бекітілетін оның регламентпен айқындалады.

5. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі жұмысының негізгі нысаны отырыстар болып табыла-
ды.

6. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің және оның мүшелерінің міндеттері: 
1) жергілікті қоғамдастықтың басым міндеттерін және оларды іске асыру мерзімдерін 

айқындау; 
2) жергілікті маңызы бар мәселелер бойынша жергілікті өкілді және атқарушы органдар-

мен, біріккен мүлік меншік иелерінің және көппәтерлі тұрғын үйлердің жай серіктестіктерінің 
өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау;.

3) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің шекарасы шегінде құқық бұзушылықтардың профи-
лактикасы, учаскелік полиция инспекторларының жұмысын жақсарту, абаттандыру, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, санитариялық жай-күй, экология мәселелері бойынша 
ұсыныстарды өкілді және атқарушы органдардың қарауына енгізу; 

4) петицияға қол жинау және оны мәслихаттың қарауына жолдау;
5) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің ережесінде айқындалған басқа мәселелер.
7. Қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі мынадай функцияларды жүзеге асырады: 
1) кейіннен қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің қарауы үшін жергілікті маңызы бар 

мәселелерді жинау және қорыту;
2) азаматтарды тұрғын үйлер мен үй маңындағы аумақтардың сақталуын, пайдаланылу-

ын, жөнделуін, абаттандырылуын жақсарту мәселелерін шешуге тарту;
3) жер комиссиясының құрамына қатысу. 
8. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің шешімі хаттама түрінде ресімделеді, жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарына жіберіледі, сондай-ақ жиырма жұмыс күн ішінде оларды 
қарау үшін міндетті болып табылады.

9. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мен қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі 
мүшелерінің қызметі қоғамдық негізде жүзеге асырылады.

10. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мен қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңесі заңды 
тұлға құқығына ие емес.

23-бап. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің төрағасы
1. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің төрағасын кеңес өз мүшелерінің арасынан сайлай-

ды.
2. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің төрағасы кеңестің бірінші отырысында кеңес 

мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. 
3. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі төрағасының функционалдық міндеттеріне: 
1) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана және облыстық маңызы бар қала 

әкімінің аппаратымен қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің ұйымдастырушылық қызметін 
қамтамасыз ету бойынша, республикалық маңызы бар қаланың, астананың және облыстық 
маңызы бар қаланың мәслихатымен, сондай-ақ ұйымдармен және қоғамдық бірлестіктермен 
өзара іс-қимыл жасау;

2) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің отырысын өткізу туралы шешім қабылдау және оны 
жүргізу; 

3) қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мүшелерінің өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына 
жәрдемдесу;

4) қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мүшелерінің сұрау салуларды қарауын бақылау;
5) қалалық өзін-өзі басқарудың округтік кеңестерінің қызметін үйлестіру;
6) қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау жөніндегі шараларды айқындау;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асыру жатады.
4. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің төрағасы болмаған кезде оның өкілеттіктерін 

қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің отырысында көпшіліктің шешімі бойынша қалалық өзін-
өзі басқару кеңесінің мүшесі уақытша жүзеге асырады.

5. Егер кеңес отырысында дауыс беру кезінде кеңес мүшелерінің дауыстары тең бөлінген 
жағдайда қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің төрағасы не оны алмастыратын адам шешуші 
дауыс құқығын пайдаланады.

24-бап. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мен оның мүшелерінің өкілеттіктерін 
тоқтату негіздері

1. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің өкілеттіктері:

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

5) смерти члена кенеса, вступления в законную силу решения суда о признании члена кенеса 
безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;

6) личного заявления о выходе из его состава кенеса;
7) прекращения полномочий кенеса; 
8) в случаях систематического неисполнения своих обязанностей,
а также нарушения регламента кенеса, более двух раз подряд.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена кенеса по основаниям, указанным в пун-

кте 3 настоящей статьи принимается на заседании, большинством голосов от общего числа при-
сутствующих членов кенеса.

Статья 21. Акты кенеса 
1. Кенес по вопросам своей компетенции принимает акты в форме решения кенеса, в соответ-

ствии с Законом Республики Казахстан
«О правовых актах», а также иные акты.
Решение кенеса принимается большинством голосов членов кенеса, присутствующих на его за-

седании.
2. Решения кенеса, принятые в пределах его компетенции
и касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, подлежат официальному опубликованию в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке и обязательны к исполнению на 
соответствующей территории.

3. Проекты решений кенеса, предусматривающие сокращение бюджетных доходов или увеличе-
ние бюджетных расходов города районного значения, села, поселка, сельского округа могут быть 
внесены на рассмотрение заседания лишь при наличии положительного заключения акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа.

4. Принятие кенесом решений, касающихся прав, свобод
и обязанностей граждан, осуществляется согласно Закону Республики Казахстан «О правовых 

актах».
5 Решения кенеса, не соответствующие Конституции
и законодательству Республики Казахстан, отменяются кенесом либо
в судебном порядке.

Статья 22. Совет городского самоуправления
1. Совет городского самоуправления образуется и действует на территории города республикан-

ского значения, столицы и города областного значения.
Срок полномочий совета городского самоуправления составляет четыре года. 
Для формирования совета городского самоуправления территория города республиканского 

значения, столицы и города областного значения подразделяется на округа, а округа на участки. 
Границы округов и участков определяются соответствующим маслихатом.

Состав совета городского самоуправления формируется из числа представителей участков в 
количестве один представитель от одного округа.

Представители избираются от каждого участка, из числа жителей данного участка, выдвинутых 
путем самовыдвижения. 

Представители участков, входящие в состав одного округа, формируют окружной совет город-
ского самоуправления.

Окружной совет городского самоуправления представляет интересы жителей соответствующего 
участка (округа). 

В случае прекращения полномочий члена окружного совета городского самоуправления проце-
дура избрания нового члена окружного совета вместо прекратившего полномочия осуществляется

в порядке, установленном настоящей статьей.
Состав совета городского самоуправления формируется из числа членов окружного совета го-

родского самоуправления, в количестве один представитель от одного округа путем открытого го-
лосования большинством голосов от общего числа членов окружного совета городского самоуправ-
ления.

2. Процедура формирования нового состава совета городского самоуправления начинается за 
два месяца до истечения срока полномочий действующих членов совета городского самоуправле-
ния,

в соответствии с порядком, установленным настоящей статьей.
3. Не имеют права участвовать в выборах в окружной совет городского самоуправления несо-

вершеннолетние лица, лица, признанные судом недееспособными, ограниченно дееспособными, 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также действующие депутаты и 
государственные служащие. 

4. Порядок работы совета городского самоуправления определяется его регламентом, утверж-
даемым на первом заседании совета городского самоуправления.

5. Основной формой работы совета городского самоуправления являются заседания.
6. Задачами совета городского самоуправления и его членов являются: 
1) определение приоритетных задач местного сообщества
и сроков их реализации; 
2) взаимодействие с местными представительными
и исполнительными органами, представителями объединения собственников имущества и про-

стых товариществ многоквартирных жилых домов по вопросам местного значения;
3) внесение на рассмотрение представительных и исполнительных органов предложений по во-

просам профилактики правонарушений, улучшения работы участковых инспекторов полиции, бла-
гоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, санитарного состояния, экологии

в пределах границ совета городского самоуправления; 
4) сбор подписей под петиции и его направление на рассмотрение маслихата;
5) другие вопросы, определенные положением совета городского самоуправления.
7. Окружной совет городского самоуправления осуществляет следующие функции: 
1) сбор и обобщение вопросов местного значения для последующего рассмотрения их советом 

городского самоуправления;
2) привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности, эксплуатации, ремонта, 

благоустройства жилых домов
и придомовых территорий;
3) участие в составе земельной комиссии.
8. Решение совета городского самоуправления оформляется
в виде протокола, направляется в органы местного государственного управления, а также явля-

ется обязательным для их рассмотрения
в течение двадцати рабочих дней.
9. Деятельность членов совета городского самоуправления
и окружного совета городского самоуправления осуществляется на общественных началах.
10. Совет городского самоуправления и окружной совет городского самоуправления не обладают 

правами юридического лица.

Статья 23. Председатель совета городского самоуправления
1. Председатель совета городского самоуправления избирается советом из числа его членов.
2. Председатель совета городского самоуправления избирается открытым голосованием боль-

шинством голосов от общего числа членов совета на первом заседании совета. 
3. К функциональным обязанностям председателя совета городского самоуправления относятся: 
1) взаимодействие с аппаратом акима области, города республиканского значения, столицы и 

города областного значения по обеспечению организационной деятельности совета городского са-
моуправления, маслихатом города республиканского значения, столицы и города областного зна-
чения, а также организациями

и общественными объединениями;
2) принятие решения о проведении заседания совета городского самоуправления и его ведение; 
3) содействие членам совета городского самоуправления
в осуществлении ими своих полномочий;
4) контроль за рассмотрением запросов членами совета городского самоуправления;
5) координация деятельности окружных советов городского самоуправления;
6) определение мер по контролю за исполнением принятых решений;
7) осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству Республики Казахс-

тан.
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ЖОБА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ»

1) осы Заңда белгіленген өкілеттіктер мерзімі аяқталған;
2) кеңес жергілікті қоғамдастық жиынына қатысушылардың кемінде үштен екісінің тарату 

туралы шешім қабылдау;
2. Жергілікті қоғамдастық жиыны қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің отырысында 

жергілікті қоғамдастық жиыны қатарынан екі реттен артық айқындаған мәселелер қараусыз 
қалдырылған және/немесе енгізілмеген жағдайларда қалалық өзін-өзі басқару кеңесі 
мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы мәселеге бастамашылық жасайды.

3. Қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мүшесінің өкілеттіктері: 
1) мемлекеттік қызметке кірген;

2) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кеткен;

3) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан;

4) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің мүшесіне қатысты қылмыс не қасақана қылмыстық 
теріс қылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген; 

5) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің мүшесі қайтыс болған, қалалық өзін-өзі басқару 
кеңесінің мүшесін хабарсыз кетті деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп 
жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген;

6) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің құрамынан шығу туралы жеке өтініші;

7) қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің өкілеттіктері тоқтатылған жағдайларда; 

8) өз міндеттерін жүйелі түрде орындамағаны, сондай-ақ қалалық өзін-өзі басқару 
кеңесінің регламентін қатарынан екі реттен артық бұзғаны үшін тоқтатылады. 

Осы баптың 3-тармағында көрсетілген негіздер бойынша қалалық өзін-өзі басқару 
кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім отырыста қатысып 
отырған қалалық өзін-өзі басқару кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен 
қабылданады. 

25-бап. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері

1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерінің:
1) осы Заңда белгіленген тәртіппен жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға; 
2) кеңесті және қалалық өзін-өзі басқару кеңесін сайлауға және оның төрағасы болып 

сайлануға;
3) кеңестің құрылатын уақытша мониторингтік комиссияларының құрамына кандидатура-

ларды, оның ішінде өзінің кандидатурасын да ұсынуға;
4) жергілікті қоғамдастық мүшелерімен кездесулер өткізуге;
5) жергілікті қоғамдастық жиындарына қатысуға;
6) кеңестің, қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің отырысында азаматтардың қоғамдық 

маңызы бар өтініштерін жария етуге;
7) тиісті жргілікті атқарушы орган тапсырыс беруші болып табылатын тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық объектілерін салу және жөндеу барысының мониторингіне 
қатысу;

8) осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық  актілерінде 
көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

1-1. Кеңес аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін аудан 
(облыстық маңызы бар қала) мәслихатының алдында қызметтен босату туралы мәселеге 
бастамашылық жасауға құқылы.

2. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелері:
1) тиісті аумақта тұруға; 
2) жергілікті қоғамдастық мүшелерінің оған келіп түскен өтініштерін қарауға;
3) қоғамдық пікірді, азаматтардың, қоғамдық және басқа да ұйымдардың қажеттіліктері 

мен сұраныстарын зерделеуге, олар туралы кеңеске, қалалық өзін-өзі басқару кеңесіне 
хабарлауға;

4) жергілікті қоғамдастық мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын 
қамтамасыз етуге;

5) өз қызметін жүзеге асыру кезінде ашықтық және айқындық, қоғамдық пікірді ескеру 
қағидаттарын ұстануға, жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының отырыстарына еркін қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

6) жергілікті қоғамдастық мүшелерінің жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге 
қатысуын қамтамасыз етуге; 

7) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;
8) Қазақстан халқының бірлігін, елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімді 

нығайтуға ықпал етуге;
9) мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының 
салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға және олардың дамуына ықпал етуге;
10) жалпымемлекеттік ішкі және сыртқы саясатқа, оның ішінде қаржылық және 

инвестициялық саясатқа сай келмейтін шешімдердің қабылдануына жол бермеуге;
11) қызметтің қоғамдық маңызы бар салаларында белгіленетін жалпымемлекеттік стан-

дарттарды сақтауға міндетті.

5-тарау. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негіздері
26-бап. Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негіздері
Жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржы-экономикалық негізін:
1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеті;
2) жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық заңды тұлғаларына бекітілген коммуналдық 

мүлік;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқарудың 

коммуналдық меншігіндегі өзге де мүлік құрайды.

27-бап. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
мүлкін иелену, пайдалану және оған басшылық ету

1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің меншігінде осы 
Заңда белгіленген жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге арналған мүлік болуы мүмкін.

2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты әкімшілік 
аумақтық бірлік атынан Қазақстан Республикасының заңдарына және оларға сәйкес 
қабылданатын жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік құқықтық актілеріне 
сәйкес аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық 
мүлкін дербес иеленеді, пайдаланады және оған басшылық етеді.

Кеңес аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық 
мүлкін қалыптастыру, есепке алу, басқару және оған басшылық ету тәртібін айқындайды. 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ мүлкінің (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен иесіз деп танылған) тізілімін жүргізеді.

6-тарау. Қорытынды ережелер
28-бап. Осы Заңның өзге де заңнамалық актілермен арақатынасы және оның 

ережелерін іске асыру тәртібі
1. Осы Заңның ережелері Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды 

қамтамасыз етудің жекелеген бағыттары мен тетіктерін регламенттейтін өзге де нормативтік 
құқықтық актілерді қабылдау үшін негіз болып табылады. 

2. Осы Заң күшіне енген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының 
заңнамасы оған қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады және ол күшіне енген күннен ба-
стап бір жыл ішінде осы Заңға сәйкес келтірілуге тиіс.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ.

ПРОЕКТ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

4. При отсутствии председателя совета городского самоуправления его полномочия временно осу-
ществляются членом совета городского самоуправления по решению большинства на заседании со-
вета городского самоуправления.

5. Председатель совета городского самоуправления либо лицо, замещающее его, пользуется пра-
вом решающего голоса в случае, если при голосовании на заседании совета голоса членов совета 
разделяются поровну.

Статья 24. Основания прекращения полномочий совета городского самоуправления и его 
членов

1. Полномочия совета городского самоуправления прекращаются
в случаях:
1) истечения срока полномочий, установленного настоящим Законом;
2) принятие решения о роспуске совета городского самоуправления не менее двух третей участни-

ков схода местного сообщества.
2. Сход местного сообщества инициирует вопрос о прекращении полномочий члена совета городского 

самоуправления в случаях оставления без рассмотрения и/или не внесения на заседание совета город-
ского самоуправления вопросов, определенных сходом местного сообщества более двух раз подряд.

3. Полномочия члена совета городского самоуправления прекращаются в случаях:
1) поступления на государственную службу;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы соответствующей административно-

территориальной единицы;
3) утраты гражданства Республики Казахстан;
4) вступления в отношении члена совета городского самоуправления в законную силу обвинитель-

ного приговора суда за совершение преступления либо умышленного уголовного проступка; 
5) смерти члена совета городского самоуправления, вступления
в законную силу решения суда о признании члена совета городского самоуправления безвестно 

отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;
6) личного заявления о выходе из состава совета городского самоуправления;
7) прекращения полномочий совета городского самоуправления;
8) за систематическое неисполнение своих обязанностей, а также нарушения регламента совета 

городского самоуправления, более двух раз подряд. 
Решение о досрочном прекращении полномочий члена совета городского самоуправления по осно-

ваниям, указанным в пункте
3 настоящей статьи принимается на заседании, большинством голосов от общего числа присут-

ствующих членов совета городского самоуправления.

Статья 25. Права и обязанности членов органов местного самоуправления
1. Члены органов местного самоуправления имеют право:
1) на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом; 
2) избирать и быть избранным председателем кенеса и совета городского самоуправления;
3) выдвигать кандидатуры, в том числе и свою собственную,
в состав образуемых временных мониторинговых комиссий кенеса;
4) проводить встречи с членами местного сообщества;
5) принимать участие в сходах местного сообщества;
6) оглашать на заседании кенеса, совета городского самоуправления обращения граждан, имею-

щие общественное значение;
7) участвовать в мониторинге хода строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства, по которым заказчиком является соответствующий местный исполнительный орган;
8) на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим Законом и другими законодательны-

ми актами Республики Казахстан.
1-1. Кенес имеет право на инициирование вопроса об освобождении от должности акима города 

районного значения, села, поселка, сельского округа перед маслихатом района (города областного 
значения).

2. Члены органов местного самоуправления обязаны:
1) проживать на соответствующей территории;
2) рассматривать поступившие к нему обращения членов местного сообщества;
3) изучать общественное мнение, нужды и запросы граждан, общественных и иных организаций, 

сообщить о них кенесу, совету городского самоуправления;
4) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов членов местного сообщества;
5) придерживаться принципа прозрачности и открытости, учета общественного мнения при осу-

ществлении своей деятельности, обеспечивать возможность свободного доступа членов местного со-
общества на заседания органов местного самоуправления;

6) обеспечивать участие членов местного сообщества в решении вопросов местного значения;
7) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;
8) способствовать укреплению единства народа Казахстана, межнационального и межконфессио-

нального согласия в стране;
9) уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Ка-

захстана и способствовать их развитию;
10) не допускать принятия решений, не соответствующих общегосударственной внутренней и внеш-

ней политике, в том числе финансовой и инвестиционной;
11) соблюдать общегосударственные стандарты, устанавливаемые
в общественно значимых сферах деятельности.

Глава 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления
Статья 26. Финансово-экономические основы местного самоуправления
Финансово-экономическую основу местного самоуправления составляют:
1) бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа;
2) коммунальное имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами местного са-

моуправления;
3) иное имущество, находящее в коммунальной собственности местного самоуправления в соот-

ветствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Владение, пользование и распоряжение имуществом города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа

1. В собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа может находиться 
имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Законом вопросов местного 
значения.

2. Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа от имени администра-
тивной территориальной единицы самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается коммуналь-
ным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

в соответствии с законами Республики Казахстан и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Кенес определяет порядок формирования, учета, управления
и распоряжения коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского 

округа. 
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа ведет реестр имуще-

ства (в том числе признанного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
бесхозяйным) города районного значения, села, поселка, сельского округа в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 28. Соотношение настоящего Закона с иными законодательными актами и по-

рядок реализации его положений 
1. Положения настоящего Закона являются основой для принятия иных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих отдельные направления и механизмы обеспечения местного самоуправления
в Республике Казахстан. 
2. Законодательство Республики Казахстан, действующее на момент вступления в силу настоящего 

Закона, применяется в части, не противоречащей ему, и в течение года со дня вступления его в силу 
должно быть приведено в соответствие с настоящим Законом.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
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Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы аудандық аумақтық сайлау  
комиссиясының құрамын жариялайды және сайлау комиссиясының жұмыс уақытын 
хабарлайды:

 09:00 – ден 18:30 – ға дейін, үзіліс уақыты 13:00-14:30 
Орталығы: Жансугуров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданы әкімі аппаратының 

ғимараты,  тел. 87283229102.
Комиссия төрағасы  - Байболов Берік Тұрлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Абдикерова  Гуля  Жалимханқызы 
Комиссия хатшысы   - Нұрзолдинова Баян Қыдырқожақызы
Комиссия мүшелері – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Қойшыбаева 

Кеукер Нұртайқызы, Оразғалиева Сая Адбиқызы.

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия публикует состав 
районной территориальной избирательной комиссии и сообщает о времени работы 
комиссий референдума с 09:00 до 18:30, перерыв с 13:00 до 14:30 

Центр: село Жансугуров, улица Желтоксан, 5, здание аппарата акима Аксуского 
района,  тел.: 87283229102.

Председатель комиссии  - Байболов Берик Турлыевич
Заместитель председателя комиссии – Абдикерова Гуля Жалимхановна
Секретарь комиссии   - Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна
Члены комиссии – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Койшыбаева Кеу-

кер Нуртаевна, Оразгалиева Сая Адбиевна.

АҚСУ АУДАНДЫҚ  УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ 
КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

№6 УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
Орталығы: Таусамалы ауылы, О.Кошевой көшесі, 4, Ақсу аудандық 

электрожүйелерінің ғимараты, тел. 8 (72832) 21249. 
Комиссия төрағасы – Қазыбаев Бауржан Сеитжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Зияшева Қымбат Ераділқызы
Комиссия хатшысы – Нәметова Лаура Сүлейменқызы  
Комиссия мүшелері: Мазбаев Талғат Байәділұлы,  Мұхамеджан Мөлдір Қадырқызы

№7 УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, 40, Нұрсұлтан Есеболатов атындағы 

орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29335. 
Комиссия төрағасы - Әлімғалиева Жаухар Әлімғалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Сағымбаева Әсел Молдахметқызы 
Комиссия хатшысы – Аханбеков Сағатбек Жұмашұлы 
Комиссия мүшелері: Бимұратова Гүлбала Жексенбекқызы, Төкенова Сандуғаш 

Сламбекқызы 

№8 УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар жырау, 7,  Қызылқайың негізгі орта мектебінің 

ғимараты, тел. 8 (72832) 29332.
Комиссия төрағасы  - Уалиев Талғат Сайлаубекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Алдабергенов Саят Әнуарбекұлы
Комиссия хатшысы - Жақсыбекова Гүлжамал Әбдыхалыққызы
Комиссия мүшелері: Әлсейітова Ая Елубайқызы, Разбеков Ақыл Жақанұлы.

СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ПО АКСУСКОМУ РАЙОНУ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №6
Центр: село Таусамалы, улица О.Кошевой, 4, Здания Аксуской районной электросе-

ти, тел. 8 (72832) 21249. 
Председатель комиссии – Казыбаев Бауыржан Сеитжанович
Заместитель председателя комиссии – Зияшева Кымбат Ерадиловна
Секретарь комиссии – Нәметова Лаура Сүлейменқызы, 
Члены комиссии: Мазбаев Талгат Байадилович, Мұхамеджан Мөлдір Қадырқызы

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №7
Центр: село Есеболатова улица Жамбыла, 40, здание средней школы имени 

Н.Есболатова с дошкольным мини центром, тел. 8(72832) 29335. 
Председатель комиссии – Алимгалиева Жаухар Алимгалиевна 
Заместитель председателя комиссии – Сагымбаева Асель Молдахметовна
Секретарь комиссии – Аханбеков Сагатбек Жумашевич,
Члены комиссии: Бимуратова Гулбала Жексенбековна, Токенова Сандугаш Сламбе-

ковна

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  №8
Центр: село Кызылкайын улица Бухар жырау, 7, здание основной школы имени Кы-

зылкайын, тел. 8 (72832) 29332. 
Председатель комиссии – Уалиев Талгат Сайлаубекович
Заместитель председателя комиссии – Алдабергенов Саят Ануарбекович
Секретарь комиссии – Жаксыбекова Гулжамал Абдыхалыковна 
Члены комиссии: Альсейтова Ая Елубаевна,  Разбеков Акыл Жаканович

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ 
ШЕКАРАЛАРЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ ( БАП.17, 2 Т.)

 
ЕСЕБОЛАТОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ

 
№6 сайлау учаскесі.
Орталығы: Энергетик ауылы, О.Кошевой көшесі, №4, Ақсу аудандық 

электрожүйелерінің ғимараты. 
Шекарасы: Энергетик ауылы. 
№7 сайлау учаскесі.
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі №40, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Нұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі ГЭС бастауыш мектебін қосқанда.

Шекарасы: Есеболатов ауылы.
№8 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар Жырау көшесі №7, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Қызылқайың бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қызылқайың ауылы. 

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

ЕСЕБОЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
 

Избирательный участок №6.
Центр: село Энергетик, улица О. Кошевого №4, здание Аксуской районной электро-

сети. 
В границах: село Энергетик. 
Избирательный участок №7.
Центр: село Есеболатова, улица Жамбыла №40, Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошкольным мини-
центром включая начальную школу ГЭС» государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

 В границах: село Есеболатова.
 Избирательный участок №8.
 Центр: село Кызылкайын, улица Бухар Жырау №7, Коммунальное государственное 

учреждение «Начальная школа Кызылкаин с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу».

 В границах: село Кызылкайын. 

________________                                         №34                                  18 қараша  2022 жыл

Ақсу ауданы, Есеболатов ауылдық округі әкімі сайлауының, сайлау округін 
құру  туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 4-тармағына, 
22-бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданының Есеболатов ауылдық округі әкімін сайлау үшін сайлау округі 
құрылсын:

1) Есеболатов ауылдық округі әкімін – Есеболатов ауылдық округінің шекарасы 
аумағында Есеболатов сайлау округі;

2. Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық 
«Ақсу  өңірі» газетінде сайлау округінің тізімі және шекаралары мен аумақтық сайлау 
комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, жариялансын.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                              Б.БАЙБОЛОВ 

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                                          Б.НУРЗОЛДИНОВА

________________                                  №34                        18 ноября   2022 год

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

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

1. Образовать избирательные округа по выборам акима Есболатовского сельского 
округа Аксуского района:

1) акима Есеболатовского  сельского округа – Есеболатовский избирательный 
округ в границах Есеболатовского сельского округа.

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

Председатель  комиссии                                  БАЙБОЛОВ Б.Т.

Секретарь  комиссии                                                                        НУРЗОЛДИНОВА Б.К.
 

________________                                №35                            18  қараша  2022 жыл

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

Конституциялық заңының 113-1 бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу  ауданында:
- Есеболатов ауылдық округі әкімін сайлау 2022 жылғы 18 желтоқсанға 

тағайындалсын.
2. 2022 жылғы 18 желтоқсанға тағайындалған Ақсу  ауданының Есеболатов ауылдық 

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

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

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                     Б.БАЙБОЛОВ 

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                         Б.НУРЗОЛДИНОВА 

________________                                 №35                          18 ноября   2022 год

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

«О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить на 18 декабря 2022 года в Аксуском районе выборы акима Есебола-
товского сельского округа; 

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выбора акима Есеболатовского сельского округа Аксуского района, назначен-
ных на 18  декабря 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Аксуской район-
ной избирательной комиссии и в районной газете «Ақсу өңірі».

Председатель  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии                   БАЙБОЛОВ.Б.Т.

Секретарь  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии                       НУРЗОЛДИНОВА Б.К.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
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Биылғы күз үйрекке қарық қылмады. 
Не тамыз айының соңында Африка 
құрылығы мен Үндістанға ерте ұшып 
кеткені белгісіз, не күздің қара суығына 
дейін Сібірде қалып қойғаны беймәлім. 
Ауа райы аң-құс түгіл, шаруа адамына 
да жайлы болып, қарашаның бірінші 
онкүндігіне дейін  мамыражай күндер 
балбырап тұрып алды. Не десеңіз де, 
осы күзде үйрек атып, сорпасына ұртын 
майлаған аңшылар қауымы аз. Шыны-
мен үйрек азайып кетті ме, әлде тайгадан 
жылы жақтарға бет алған олар тек түнде 
ұшып  көл басында таң ата, күн бата 
жолын тосқан аңшыларды оңдырмай 
алдап кетті ме, соны білмей-ақ дал 
болдық.  Маусым ашыла  салысымен 
жылдағы әдетімізбен асай-мүсейіміз бен 
қару-жарағымызды қамдап, үйрек іздеп 
жан жаққа хабар салдық.  Қанша әбігерге 
түсіп бармаған жеріміз қалмағанымен, 
біздің бригаданың да  үйрек етіне тойып, 
сорпаланып бүйірі шыққаны шамалы. 

Осы жолы да Лепсі кентінен шығысқа 
тартып, Балхаш көлін  жағалаған бұйрат 
құм жалдарды артқа тастап Қаратасқа 
қарай бет алдық. Үйрек-қаз қонып 
коректенетін қара суларды іздеумен 
жарты күніміз өтті. 

Жаздың аптап ыстығынан Аягөз өзені 
ерте құрғап басы Балхашқа жете ал-
май, әр жерде бір тостаған көлшіктерге 
айналған. Ақыры ит арқасы қияндағы 
Алматыдан үйрек іздеп сандалып кел-
ген соң,  ауқымдылау бір көл тауып, 
жағасына шатырымызды тіктік.  Кеш-
ке қарай құс ұшып қалар деген есек 
дәмемен, жүрек жалғауға дастархан ба-
сына жайғастық.

Көк жүзінде ерсілі-қарсылы ұшқан 
үйрек байқалмаған соң, ұзын-сонар 
аңшы әңгімелері мен естеліктеріне  ке-
зек берілді. Әншейінде аяқтыға жол, 
ауыздыға сөз бермейтін Маман (лақап 
аты-Магон) бұл жолы да ары-бері есіп, 
қалғандарына дес беретін түрі жоқ:

- Мына біздің Қопа ауылында Женя 
деген ғаламат бір татар аңшы тұрды. 
Мектептің соңғы класстарында оқитын 
біздер әлгіге ілесіп, көктемде үйрек 
атуға барамыз. Ол кезде мына бүгінгідей 
жым-жылас емес, көктем келсін, күз бол-
сын көл толған қаз-үйрек, қасқалдақты 
ешкім құс екен деп елемейді. Бір жолы 
ерте көктемде еріген қардан пайда 
болған таяз көл жағасындағы қалың 
қамыстың арасында  құс аңдып жа-
сырынып отырғандық. Әлден уақытта 
Сүттіген жақтан бір-бірімен жарыса 
бақылдап, отыз шақты  үйрек құйқылжып 
келіп елу метрдей жерге жапырылып 
қона қалмасы бар ма? Құдай көктен 
іздегенімізді көлден берді.

Дымымызды ішімізге тарта қалдық. 
Үлкендер бастап атпай, біздер мылтық 
кезей алмаймыз. Тәртіп  сондай. Женя 
он алтыншы қосауызымен қас қағым 
сәтте дуплет тартып кеп жіберді. Ай-
тып, айтпай не керек, Женямыз мерген 
десең нағыз сұр мерген болатын. Әлгі 
қонған үйректердің бағы бар бес-алтауы 
ғана тірі қалып, қайқаң етіп  аспанға 
қайта көтерілді. Қалғаны тура қынадай 
қырылып түсті. Көл беті жыпырлап 
жатқан  үйрек. Жартысы өлі, жартысы 
жараланған шалажансар. Бәріміз рези-
на етіктерімізді борбайға дейін көтере 
салып, жапатармағай шалпылдатып 
көлге қарай тұра ұмтылдық.  Өлі-тірісін 
жинап әкеліп санап кеп жібергенде 
тура жиырма алты үйрек болып шықты. 
Қуанышымызда шек жоқ, теңдей бөліп 
рюкзактарымызға тықпалап жатыр-
мыз.  Жігіттер, мұндайды көрген де бар, 
көрмеген де бар. Біз кезінде аңшылықта 
Женя салған сондай  сойқанды да 
көргенбіз». 

Маман бауырымыз  лепіріп барып әзер 
тоқтады. Әркім қалың ой құшағына кетті. 
Әр кәллада бір қиял. Ми кеуектерінде  
математикалық төңкеріс. 

- Магон, сонда шынымен де  екі-ақ 
рет атқаннан көл үстінде жиырма алты 
үйрек қалды ма? - деп күдіктене сұрады, 
есін ерте жиған арамыздағы секемшіл 
Сейсенбек.  

- Менің қашан жалған сөйлегенімді естіп 
едіңдер, атқанын өз көзіммен көріп, өлген 
үйректерді өз қолыммен жинап алғанмын. 
Сенбесеңдер, Қопаға барып, өмірі өтірік 
айтпайтын көздері тірі құрдастарым – има-
ны кәміл, мұсылмандығы мығым, қауға 
сақалды  Медет пен адалдықтың ақ туын 
желбіреткен, аз сөйлеп, көп ойлайтын  
Ақаннан сұраңдар.

Аңшылардың бәрі ауыздарына  су тол-
тырып алғандай тым-тырыс. Адымы бір 
қарыс өтірік пен шырылдаған шындықты 
айыра алмай арпалысуда. Өздерімен 
бірге «ақаңды» жарысып сілтейтін Ақанды 
елемегенде, бес уақыт намазын қалт 
жібермейтін Медеттің беделін араға 
салғанына қарағанда, Маманның мына 
айтқанында бір шындық бар болып тұр 
ғой...

Иланбайын десек, Магон  өзіне тым  
сенімді. Сенейін десек, осы отырған 
бәріміз аңшылыққа бүгін ғана келген 
жоқпыз. Алдымыздың мылтық ұстап, 
саятшылық құрғанымызға қырық жылдан 
асып бара жатыр. Мынаның әңгімесінің 
қисынға келетін еш жөні жоқ.  

Аузымыз ашылып аңқайдық та қалдық.  
Бәріміз аңтарылып арамыздағы ең 
тәжірибелі аңшы Такең жаққа  қарадық. 
Олай жасайтын да  жөніміз бар. Талғат 
аға кезінде Республикалық физика-
математика мектебінде оқып,  КазГУ-дің 
механика - математика  факультетін үздік 
бітірген. Одан кейін  Целиноград педагоги-
ка институтында  математиканың ішіндегі 
ең күрмеуі қиын  пән  болып есептелетін 
«ықтималдықтар теориясынан»  дәріс 
оқыған. Үлкен бизнеске кеткенше, көп 
жылдар бойы ғылыммен айналысып, 
аспирантураны математика саласы бой-

ынша аяқтаған  өз ортасындағы белгілі 
маман. 

Біздің ымымызды бірден түсінген, бия-
зы мінезді интеллигент Такең қашанғы 
асықпайтын әдетімен  үйінде өзі «қуып» 
жасайтын самогонынан  бір қырлы ста-
кан тартып жіберді. Сөйтті де, теориялық 
математика  мен өмірлік практиканың 
қиылысындағы ұзын сонар дәлелін 
ғылыми тұрғыдан тұжырымдауға баяу 
кірісіп кетті: 

- Маман мырза, мен Сізді және  Сіздің дәл 
сол кездегі эйфориялық жағдайыңызды 
жақсы түсінемін. Сол бір балаң жігіттік 
керемет естен кетпес сәттегі эмоциялық 
аса қуанышты көңіл-күйіңізді түсінбеуге 
менің тіпті хақым да жоқ. Бірақ, мына 
айтқандарыңызбен  келісуге азаматтық 
ұстанымым  жібермей тұр, оның үстіне 
ғылыми этикет те бұған қарсы» - деп 
алқынып барып, аз-кем  үзіліс жасады. 

-  Мен саналы ғұмырымды  математи-
каны ғылым ретінде зерттеуге арнаған 
адаммын. Мәселен, Женяның төрттік бы-
тырамен оқталған әр оғында мөлшермен 
160 бытыра болсын делік. Сонда екі 
оқта 320-ға жуық бытыра бар. Бытыра 
мылтықтың ұңғысынан  шыққан соң, 30 
метрден кейін жан - жаққа шашырай ба-
стайды, бұл - баллистика заңы. Өзінің 
алғаш атылып шыққан кездегі күшті  инер-
циясын  жоғалтады. Елу метрдегі үйрекке 
бытыраның бар-жоғы  бестен бірі, яғни ал-
пысы ғана жетуі ықтимал. Оның өзінде бұл 
қашықтықта оқтың  ұру күші қатты кемиді.   

Жалпы, ұшқан құсты ату әлдеқайда 
оңайырақ, себебі оның қанаты жазыла-
ды, корпусы көрінеді, құйрық - мойыны 
ұзарады. Ал, керісінше, су бетінде  жина-
лып отырған құсқа  оңайшылықпен тигізе 

алмайсыз. Сіз көрген  үйректер  көлге 
жапырылып  шашырай қонды. Оның 
үстіне судың күнге шағылысып, фоку-
сын өзгертіп алдайтыны, толқынның 
тербелетіні тағы бар. 

Жиырма алты үйрек бір-біріне иық 
тірісе су бетіне қаз-қатар отырған күннің 
өзінде,  ең аз дегенде бес метрдей 
аумақты алады. Егер бір үйрегіңіздің 
ұзындығы 15 - 20, ал ені 8-12 сантиметр 
деп алсақ, тіпті олар бес-бес үйректен  
жиналып бір квадратқа тоғысқанның 
өзінде жиырма алты үйрегіңіз осын-
дай бес шоғырға айналады. Оның 
әрқайсының радиусы кем дегенде  50 
сантиметр  болып, жалпы аумағы екі 
жарым метрді жауып жатады.  Негізінен 
математика мен физикаға иек артып, 
кеңістіктегі оқтың ұшуын зерттейтін бал-
листика  заңдылықтарына сүйенетін 
болсақ, екі оқтан шыққан бытыралар 50 
метрдегі нысанаға әрқайсысы 30 санти-
метрге жуық аумақты қамтып  қана топ-
тасып жете алады. Қалған қаңғып кеткен 
бытыраларда күш қалмайды.  

Сондықтан, Сіздің сөзіңіз шындыққа 
жанасуы үшін әлгі үйректер бәрі бір 
жерге ұйысып жинала қалуы керек. 
Бәрі оқ атылған мезетте бір уақытта  
келіскендей мойындарын көкке созуы 
қажет. Дәл сол уақытта  қалған алпыс 
бытыра  үйректердің қылша мойнын 
талша қиып түсуі тиіс. 

Ықтималдықтар теориясы бойынша, 
мұндай қашықтықта тек ең осал жер 
- мойынға тиген бытыра ғана оларды 
сұлатып салуы мүмкін. Себебі, олардың 
денесіне не қанатына әлсіз бытыра да-
рымайды, үйректің еті әдетте өте тығыз 
келеді. Ол Сізге бестік бытыра тисе, 
жалп етіп құлай салатын қырғауыл 
емес.  Бірақ, қай ықтималдықтар тео-
риясына салсам да, алпыс сантиметрге 
қаз – қатар, тіпті дөңгелетіп отырғызсам 
да жиырма алты үйректі сыйғыза ал-
май миымның қатып тұрғаны. Мына 
айтқандарыңыз  адамның ақылына 
қонатын дүние емес, Маман мырза.

Байқаймын, бірақ Сіздің қопалық  
үйректеріңіз әлем мойындаған 
ықтималдық теориясынан ықпайтын 
сияқты» - деп түңілген түр байқатқан 
Талғат аға басын қайта-қайта сілке 
шайқап, отырған орнынан тұрып кетті.   

Мұндай аса дәлдікпен ғылыми түрде 
концептуальды тұжырымдалған теория-
ны бірден түсініп, оған  оңайшылықпен 
көне қоятын Маман бар ма? Алматыда  
таксист болып күнін бағатын, күнделікті 
қолына түсетін он бес мың теңгеден 
ары аса қоймайтын ақшаны ғана са-
найтын  математикасы бар Маманның 
басына мына теория оңайлықпен 
кіре қоятын түрі жоқ. Бірақ, сол жолы 
Құдай қолдағанда Такеңнің алпысты 
алқымдаған жасы мен самайын ақ 
шалған шашын сыйлады ма, әлде шы-
нымен ағасының ғылыми тиянақты 
дәлелі көңіліне  қонды ма, білмеймін, 
әлгі Магонның: 

- Кешіріңдер, жаңылысыппын  жігіттер, 
кешіріңдер,  жиырма алты емес, жиыр-
ма бес үйрек болатын, біреуге шатысып-
пын -  деп қойып қалмасы бар ма?!

Мынаны естіген аңшылардың  күлкіден 
ішек-сілесі қатып, отырған орындарын-
да Женяның үйректерінше қырылып 
құлады. «Былшығын шығарамын деп, 
қылшығын шығарып алған» Маман бол-
са, көмек күткендей жерлесі Қожабек 
жаққа жалтақ-жалтақ қарай берді... 

Ал, Қожекең болса, бұл кезде өзінің 
әйгілі тоғызыншы бытырамен тоңқалаң 
асырған аюы жайлы әңгімесін айтуға 
оқталып тұрған болатын.  Өтірікті  
шындай, шынды жын ұрғандай соққан 
Маман-ау, жетеуін атып алса да  
Женяңның тақиясына тар келер ме, еді? 
Адамда ынсап деген деген болуы керек 
қой, бауырым))). 

Ал, Сіздер дуплетпен немесе 
бір атқаннан ең көбі қанша үйрек 
құлаттыңыздар, аңшы ағайын? 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР 
ТЕОРИЯСЫНАН 

ЫҚПАЙТЫН ҮЙРЕКТЕР
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Қопалдағы Ғалиақпар Сейфульмулю-
ков салдырған 300 орындық мешіт

Биылғы 2022 жылы «Қопалдағы ең 
көне мешіт қайта жөндеуден өтеді. 
Кәсіпкерлер көмегі» деген тақырыпта 
облыстық «Jetisy» газетінде тағылымды 
мақала жарияланып, «Хабар» телеарна-
сынан Қопалдағы Ғалиақпар мешітінің 
шатыры жаңара жабылғаны туралы 
көрініс көрсетілді. Қопалдағы Ғалиақпар 
мешіті ішінде 15.09.2022 жылы ауданның 
бас имамы Анарбай бастап жұма намазы 
оқылып, соңынан көпшілікке Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың ұрпақтары құран 
бағыштап, түскі арнаулы ас нәзірін бер-
ген еді. 

Қазақстан Республикасы мәдениет 
және спорт министрлігінің «Орталық 
Мемлекеттік Архив» қойнауынан 
26.10.2022 жыл, №11-211619, Алматы 
қаласы, Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
ұрпағы Гариф Аминұлы Мулюковтың 
сұраныс хаты бойынша алынған Семей 
облыстық басқармасы, Қопал қаласының 
1-ші гильдиялық көпесі Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың өтініші бойынша 
мешіт салу ісінің қағаз құжаттары (27 на-
урыз 1865 жылдан - 5 шілде 1867 жылға 
дейін, 29 бет) қолымызға тиді. Содан 
келтірейін.

АРХИВТІК АНЫҚТАМА
Қопал қаласының 1-ші гильдиялық 

көпесі  Ғалиақпар Сейфульмулюков 
туралы мынадай мәліметтер архивте 
сақталған:

1. 1865 жылдың 30 қаңтарында Қопал 
қаласының көпестері мен бай-бағлан 
шоңжарларының мешіт салуды қолдаған 
хаты. ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 1886 
іс. 12-13 парақтар.

2. 3 тамыз, 1866 жыл. № 26. Ұлы им-
ператор Александр Николаевичке мешіт 
салу туралы жазған өтініш.  ҚР ОМА. 
Қор 15. 1 тізімдеме. 1886 іс. 5-5 қайырма 
парақтар.

3. 1866 жылдың 3 тамызында Семей 
облысының әскери губернаторының 
қызметін атқарушыға Семей облысының 
архитекторы Уласевичтің Ғалиақпар 
Сейфулмулюковтың бастамасымен 
мұсылман мешіті жобасын жасағандығы 
және аталған мешіттің салынуына рұқсат 
беруін сұрауы туралы жазған рапорты. 
ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 1886 іс. 8-8 
қайырма парақтар.

4. Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
Семей облысы әскери губернаторына 
мешіт салуға байланысты жазған өтініші. 
1 ҚР.ОМА. 15 қор.  Тізімдеме. 1886 іс. 9 
парақ.

5. 1866 жылдың 27 қазанында генерал-
майор Г.А. Колпаковскийдің қолтаңбасы 
қойылған Батыс-Сібір генерал-
губернаторына мақұлдауға жіберілген 
хаты. ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 1886 
іс. 10-10 қайырма парақтар.

6. Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
мұсылмандық парызды атқаруға 
арналған жекеменшік үйіне жасалынған 
акті. ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 1886 іс. 
11 парақ.

7. 1867 жылдың 12 қаңтарында Се-
мей облысының әскери губернаторынан 
Қопал полицей басқармасына жазған 
хаты. ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 1886 
іс. 20-20 қайырма парақтар.

8. Қопал қаласында салынатын 
мешіттің сызба жобасы (қасбеті мен 
кескіні). ҚР.ОМА. 15 қор. 1 тізімдеме. 
1886 іс. 25 парақ.

Директордың орынбасары: 
М.Ғ.Жылысбаева (қолтаңбасы қойылған).

Орындаған: Қабдуш Қ.С.

****
Қопал приказына (полициясына)
1865 жылы 30 қаңтарда ерікті 

негізде қолтаңбамызды қойған Қопал 
округінің көпестері мен бай-бағлан 
шоңжарлары Копал приказына (по-
лициясына) мұсылмандарға арналған 
1-ші гильдиялық көпес Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың жаңа мешіт 
салу жоспарын қолдаймыз. Салда-
ры, бұрынғы мешітке қаланың шет 
аймағында тұратын көптеген мұсылман 
қариялар мұсылмандық парызды 
атқаруға уақытынан кешігіп немесе  
орта, не соңына қарай әрең жеткенімен, 
мешіт іші тар болғандығынан ішіне 
сыймай, сыртында қалады.  Тамға ба-
сып, қол қойғандар Қопал приказы-
нан (полициясынан) көпес Ғалиақпар 
Сейфулмулюковтың ұсынысымен Қопал 
қаласында жаңа мешіт салуға рұқсат 
беруді өтінеміз. Сол салдардан тамға 
басып, қолымызды қойдық. Жаңа мешіт 
салуды қолдап тамғасын басып, қол 

мұсылмандық парызын атқаруға 
арналған үйі де бар. Менің ұйғаруыммен 
инженер Никитин ол үйдің жобасын 
жасаған еді. Мен ол жасалған үйдің 
жобасын қолдаймын. Мешіт салуға 
мұсылмандық парызын атқаруға арналып 
салынған үйдің материалдары тегіс жа-
рамды. Сіздің оң шеміміңіз бен қаулыңыз 
Қопал қаласында мұсылмандық мешіт 
салуды жеделдетуге көмегі тиер еді.  24 
қаңтар, 1866 жыл. Семей әскери губерна-
торына қолтаңбасын қойып, мақұлдауға 
жіберілді. Рапорт ұсыныс иесінің айтуы-
мен жазылды. 

Қопал округінің аға уряднигі: 
(қолтаңбасы, фамилиясы анық емес).

Қопал қаласының имамы: (қолтаңбасы, 
фамилиясы анық емес).

****
Ұлы император Александр 
Николаевичке
(Әр бланк 1862 жылдан 70 тиын күміс 

рубльмен бағаланады)

КЕПІЛДІК АНЫҚТАМА
Қопалдық 1-ші гильдиялық көпес 

Ғалиақпар Сейфульмулюков өтінеді: 
Қопал қаласында мұсылмандарға 

арналған мешіт тұрғызбақпын. Семей 
облысы әскери генерал-губернаторына 
1865 жылдың 2 наурызда жазған 
өтінішімде: салынатын мешіттің 
қасбет пен кескін сызбасын, салына-
тын жер орны мен қала жобасының 
көшірмесін, қоғамның мешіт салуға 
ешқандай қарсылықтары жоқ екендігі 
туралы шығарған шешімін қоса жіберген 
едім. Ұлы мәртебелім, мешіт салуға 
пәрменіңізбен рұқсат етуіңізді өтінемін. 
Жіберілген құжаттар тізімі: 

1.Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
өтініші.

2. Мұсылмандық парызды атқаруға 
арналған жекеменшік үйінің құрылыс 
материалдарының мешіт салуға 
жарамдығы туралы акті.

3. Қопалдық мұсылмандар қоғамының 
мешіт салуды қолдап, ешқандай 
қарсылықтары жоқ екендігі туралы 
шешімі.

4. Мешіттің сызба жобасы.
5. Қопал қаласы жобасының көшірмесі.
№ 26, 3 тамыз, 1866 жыл.
Семей облысы архитекторы: Уласевич 

(қолтаңбасы).  
Сонымен, Қопал қаласында 

1-ші гильдиялық көпес Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың мешіт салу 
өтініші Қопал приказынан (полиция-
сы) бастау алып, облыс басшысы, об-
лыс әскери губернаторы, облыс ар-
хитекторы, Батыс-Сібір басқармасы 
құзырларынан өтіп, ақзам ақ патша 
Ұлы императорға дейін жеткендігін 
мемлекеттік архивтен алынған құжаттар 
дәлелдейді. Бір қызығы, 150 жылдан 
астам мерзім өтсе де, сапыран-сарсан 
қағаз бастылық өзгермей, сол баяғыдай 
әкімшілік әурешілік қалмағанына таң 
қаласың. Мемлекеттік архивте Қопалда 
Ғалиақпар Сейфульмулюков салдырған 
мешіт туралы құжаттар сақталып, архив 
қызметкерлері директордың орынба-
сары М.Ғ.Жылысбаева мен орындау-
шы Қуаныш Қадушқа сұраныс-өтінішті 
мұқият орындағандарына ақ ниетпен 
алғыс білдіреміз. 

Биылғы 2022 жылға жоспарланған 
Қопалдағы Ғалиақпар мешітін жаңарта 
жөндеу жұмыстары, яғни мешіт төбесін 
шатырлап, жаңа материалдармен 
жабу жұмысы, толық іске асырылды. 
Кәсіпкер меценат Сабыр Қадырұлы 
мен Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
ұрпағы Тахир Гарифұлы Мулюковтың 
басқаруларымен еңбек еткен, мешіт ша-
тырын  лазерлік құралмен түзеп жасаған, 
жергілікті Фархат Ясынов, Нұрдәлі 
Бақытнұр, Санат Рақымбаев, Дәурен 
Нұрлан, Батыржан Османов сынды 
құрылыс жұмысшыларына ел алғысы 
шексіз. Жетісулық бүкіл қазақ еліне әйгілі 
меценат, «Төлегетай баба» қорының 
Жетісу облысы бойынша басшысы, 
пәтуалы айтқан сөзінде тұратын азамат 
Сабыр Қадырұлы: «Көктемде мешітті 
жөндеу жұмысы әрмен қарай жалғасады. 
Оғанға дейін мешіт құжаттары әзірленеді. 
Амандық болса, көктем айларында 
толық жөнделіп бітеді», - деген сөзінде 
мәрттік қалып жатыр. Әке тапсырмала-
рын бұлжытпай орындаған Сабырұлы 
Ілияс бұл үлгілі іске ыждақатты көмек 
жасағанын көпшілік білгені абзал. Сәттілік 
сәтін салсын.  Сабыр Қадырұлы мен Та-
хир Гарифұлының жасаған өнегелі істері 
ел игіліне салтанат құрғанын тілейміз. 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

қойғандар саны 92 көпестер мен бай-
бағлан шоңжарлардың аты-жөні толық 
өтініш соңында жазылып келтіріледі.

****
Семей облысы әскери губернаторы 

генерал-лейтенант және кавалерист 
Пановқа Копальдық 1-ші гильдиялық 
көпес Ғалиақпар Сейфульмулюковтен

ӨТІНІШ
Қопал қаласындағы өз 

жекеменшігімдегі мұсылмандық пары-
зымды атқаруға арналған үйімнің ма-
териалынан мұсылмандарға арнап 
мешіт салмақшымын. Мешітке қоса азан 
шақыратын мұнара да тұрғызбақпын. 
Салынатын мешіттің қасбеті мен кескінін 
және Қопал қаласының жалпы құрылыс 
жобасы мен салынатын мешіт орны жоба-
сын қосымша келтірдім. Қоғам мүшелерінің 
тамға басып, қолдарын қойып, мешіт 
салуға ешқандай қарлықтар жоқ екендігі 
туралы шығарған шешімін де жібердім. 
Құзыретіңізді сыйлап, Сізден өтінерім: 
мұсылмандық парызымды атқаруға 
арналған жекеменшік үйімнің материал-
дарынан жобаланған жоспар бойынша 
мешіт салуға жоғары мәртебелілерден 
рұқсат алып беруді өтінемін. Мешіт 
салуға жоғарғы мәртебелілерден рұқсат 
беріліп жатса, Қопал приказ (полиция) 
басқармасы арқылы маған хабарлап,  
жеткізуіңізді сұраймын. 

2 наурыз, 1865 жыл. Сейфульмулюков 
(қолтаңба араб әрпімен жазылған).

****
І.І.М. Семей облысы әскери губернато-

рына. 12 қаңтар, 1867 жыл. № 74. Семей 
қаласы. (Бланк таңбаланғаны сондай).

22 қаңтар, 1867 жыл. Қопал полиция 
басқармасына Батыс-Сібір генерал-
губернаторы басқармасынан: 

 11 желтоқсан,  1866 жыл. Облыс 
бастығына жазылған сенім хат. Қопал 
қаласында мешіт салуға рұқсат сұрауы 
туралы. Жоғарғы мәртебелі пәрменімен 
27 қазан, 1867 жыл, № 3530 Батыс-Сібір 
генерал-губернаторына мешіт салуға 
рұқсат беруді мақұлдауға іс қағаздары 
жіберілді.

Генерал-губернатордың көмекшісі: 
(қолтаңбасы, фамилиясы анық емес). 

Уақытша басқарма канцелярия қызметін 
атқарушы: (қолтаңбасы, фамилиясы анық 
емес).

****
Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 

мұсылмандық парызын атқаруға арналған 
жекеменшік үйіне жасалған

АКТ
 Біз қолтаңба қоюшылар Қопал сыртқы 

округі приказына 19 сәуір, № 1030, мешіт 
салу туралы жазылған мәселені қолдай 
отырып, Қопалдық 1-ші гильдиялық 
көпес Ғалиақпар Сейфульмулюковтың 
мұсылмандық парызын атқаруға арналған 
жекеменшік үйін мұқият қарап, тексеріп 
шығып, ол үйдің құрылыс материалда-
ры өте жақсы сақталғанын және мешіт 
салуға қолдануға жарамды екендігіне, 
жетіңкіремей жатса қосымша кішкене 
көлемде жаңа ағаштар қосуға болатыны-
на куәлік етеміз. Мешіттің фундаментін 
жергілікті жердің тасынан қаланғанды 
ұсынамыз. Мешітті салуға жергілікті 
тұрғындардан ешқандай кедергі немесе 
қарсылықтар жоқ. 10 қараша, 1865 жыл. 

Гарнизон поручигі инженер: Никитин 
(қолтаңбасы).

Қала басшысы міндетін атқарушы: 
(қолтаңбасы, фамилиясы анық емес).

****
27 қазан, 1866 жыл. № 3530. Батыс-

Сібір генерал-губернаторына Қопалдық 
1-ші гильдиялық көпес Ғалиақпар Сей-
фулмулюков.

Қопалдық мұсылмандар қоғамының 
келісімімен Қопал қаласындағы 
мұсылмандық парызымды атқаруға 
арналған жекеменшік үйімнің құрылыс 
материалдарынан мешіт салуға ынталы-
мын. Жергілікті тұрғындардан ешқандай 
кедергі немесе қарсылықтар жоқ. Құрметті 
мәртебелім! Сізге салынатын мешіттің 
сызба жобасын, жергілікті жер жобасының 
көшірмесін және Қопал қаласында 
мешіттің орналасу жобасының сызбасын 
қосымша жіберіп отырмын.

Генерал-майор: Г.Колпаковский 
(қолтаңбасы).

Дұрыс, канцелярия басшысы: 
(қолтаңбасы, фамилиясы анық емес).

****
 Семей облысының уақытша қызметін 

атқарушы әскери губернаторына, Семей 
облысы архитекторы Уласевичке:

РАПОРТ
Жергілікті инспектор Болботов арқылы 

мен қабылдаған Қопал қаласында 
салынған үйлер қатарында Қопалдық 
1-ші гильдиялық көпесі Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың жекеменшігіндегі 

ҚОПАЛДАҒЫ ҒАЛИАҚПАР МЕШІТІ
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Өмірде түр-түсі келіскен, ойы мен 
бойы үйлескен, қарағанда көркіне 
көз тоятын азаматтар болады. Ондай 
кісілерді көрген жандар «сүйегі асыл 
екен»,-деп сүйсініп, таңдай қағып там-
санып жатады. Халқымыз кесек мінез, 
кең жүректі, еліне, жұртына адал де-
ген теңеулерді әсте, ортасынан ерек-
ше жарқырап көрінетін арда азамат-
тарына арнаған. Алдыңғы буынға 
деген ризашылық, ардагерлеріміздің  
қоғамдағы орынының биіктігін паш етіп, 
кейінгі ұрпаққа ақсақалдарымыздың 
қадір – қасиетін қастерлеу, үлгі ету бүгінгі 
жас буындардың парызы. 

Міне, бүгін осындай ақтаңгердің бірі, 
талай лауазымды қызметтер атқарған 
ағамыз, сексеннің сеңгіріне қажымай, 
талмай жеткен Айтбаев Аманкел-
ды ағамыз жайлы сыр шертпекпіз. 
Жансүгіров ауылында туған Сізді 
жерлестеріңіз, шәкірттеріңіз әрдайым 
зор мақтаныш тұтады. 

Ұрпақ тәрбиесі – ұстазға байланысты. 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің»,-
дегендей өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт 
шығатыны сөзсіз. Біз де ұстазымызды 
жерге қаратпайтын азамат болып өстік. 

АРДАГЕР ҰСТАЗ, АУДАНДЫҚ АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ, АҚСУ 
АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ АМАНКЕЛДЫ АЙТБАЕВ - 80 ЖАСТА!

СЕКСЕННІҢ ШЫҒЫП 
СЕҢГІРІНЕ...

«Еңбек ардагері», «Батыр шапағаты», 
«Армия генералы С.Қ.Нұрмағамбетов», 
«Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 
жыл», «Ардагерлер ұйымына 30 жыл», 
«Ақсу өңірі газетіне - 80 жыл», «Қабанбай 
батыр», «Ардагерлер ұйымына - 30 жыл» 
медальдарымен, облыс, аудан әкімінің 
"Құрмет Грамоталарымен", "Алғыс хатта-
рымен"  марапатталып, Ақсу ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы берілді. 

Қадірменді ұстазымыз, ағамыз 
Аманкелді Айтбайұлы талай жыл бұрын 
еңбек демалысына шықса да, аудан 
өмірінен қол үзген емес. Ел өміріне қатысты 
ұрпаққа үлгі боларлық мәдени - көпшілік 
шараларға келіп,  шама - шарқынша ат-
салысып тұрады. Сол үшін де ол кісіні 
айтулы мерейтойымен құттықтап, алдағы 
уақытта да амандығын тілеушілер көп. Ел-
басымыз өзінің «Болашаққа бағдарлама: 
Рухани жаңғыру» атты мақаласында 
«Жаныңда жүр жақсы адам» дегенге мән 
бермейтінімізді, оның аясында үлкен 

жағдайда да оңды, әрі шұғыл шешім 
қабылдай алатын іскерлігімен танылған 
Амангелді (Амантай) ағамыз туған елінде 
талай талантты кадрлар дайындаған, 
достыққа берік, ағайын – туысқа адал, жа-
нашыр, қамқоршысы бола білген.

Үстазымыз Амантай Айтбаев – 
«Әлемдегі ең қадірлі мамандық «ұстаз» 
десек, сол ұстаздар қауымының 
ақылшысы, үлкеннің тілін, кішінің ығын 
білетін біліктілігі мен ақжарқын мінезінің 
арқасында кәсіби деңгейі жоғары ма-
ман, адамгершілік қасиеттері мол аза-
мат ретінде әріптестер арасында сый - 
құрметке бөленіп жүрудің өзі бір бақыт!» 
- дейді.

Иә, мектептегі сан баланың санасына 
білім мен адамгершіліктің шырағданын 
бірдей жағу жолында уақытты да, өзіңді 
де аямай еңбек етудің өзі бір бақыт!

Қарап отырсақ, осынау саналы өмірімде 
туған елі мен жері үшін  аянбай еңбек етіп, 
білімімі мен қайрат - жігерін жұмсап келген 

ардақты ұстазымыз біз секілді ел аза-
маттарын тәрбиеледі.

Өзіне жүктелген қасиетті ұстаздық бо-
рышын абыроймен атқарып, тәрбиелеп 
өсірген шәкірттері бүгінде әртүрлі са-
лада абыройлы қызмет етіп, еліміздің 
өркендеуіне өз үлестерін, қосып жүргенін 
көрудің өзі бір бақыт!  

Мен бақыттымын!» дейді қуаныштан 
көзіне жас алып.   

Біз де ұлағатты жанға «қызмет деген 
бір белестен өтіп, сексеннің сеңгіріне 
жеттіңіз. Қуанышыңыз ұзағынан бол-
сын. Ағайын – туыстың құрметіне, 
апайымыздың үлдесі мен бүлдесіне, 
немерелердің шу - күлкісіне, ұл – 
қыздарыңыздың жеңісті шақтарын 
көрген шаттықтың бақытты сәттеріне 
бөленген әдемі ғұмыр кешіңіз, - демекпіз.

Ағамыз жамандыққа жасымады, 
жақсылыққа мастанбады. Асып – тас-
пады. Бүгінгі күні де сол болмысын 
жоғалтқан емес. Тәубешіл. Бір көрген 
жанға түсі суықтау көрінетін асқар тау 
ағамыздың жаны жайсаң, жүрегі үлкен, 
мейірімді. Ағамыздан үйренер жақсы 
қасиет аз емес. Әр ісіне, тіпті сөйлеген 
сөзіне дейін өте тиянақты. Істің нағыз 

ұлағат жатқанын айтты. Біз де құрметті 
Аманкелді ағамыздың осындай жан екенін 
орынды мақтан тұтамыз.  

Бірақ арада қанша жыл өтседе, қанша 
жасқа келсек те, қандай адам болсақ та, 
балғын балалық шақтарымыз өткен – 
ұстазымыз  жүрегіміздің төрінде болаты-
ны анық. Аманкелді Айтбаев ағайымыз 
бізге үлкен өмірге жолдама берді, 
ұлтжандылыққа, адал болуға, өз еліне 
аянбай еңбек етуге, үлкен өмірге дайын-
дады. Енді ұстазымыз біз үшін жауапты 
емес, бірақ, біз ұстазымыздың алдында 
әлі қарыздармыз.  

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден 
балаға»,-деген нақыл сөз біздің сүйікті 
мұғалімімізге арналады. Осы өмірінде 
қаншама шәкірттерді қанаттандырып 
ұшырды. Оқушыларының бәрі өмірден өз 
жолдарын тауып, шың басына көтерілуде.

Аманкелді Айтбайұлы - өз мамандығына 
білгірлікпен, әдептілікпен, төзімділікпен 
қарады. Ұстаздардың ішіндегі ең үздігі деп 
айтсақ, артық кетпеспіз. 

Аманкелді ағамыз 80 жасқа лайықты да 
қошеметтеуге тұрар жетістіктермен келіп 
отыр. Өз еңбек жолында талай белеске 
шығып, ұжымның және әріптестерінің 
құрметіне бөленді. Ағамыздың әлі де та-
лай асуларды бағындыратынына нық 
сенімдеміз!

Елдің есінде терең білімділігімен, қандай 

ЕҢБЕК АДАМЫ

Шәкірттер лебізі

совхозында өндірістік бригадирінің 
көмекшісі болып жұмыс атқарды. 
1970 жылы Кеңес  Одағы Қорғаныс 
Министрінің бұйрығымен қайтадан әскер 
қатарына шақырылады. Жетпісінші 
жылдары әлемдегі болып жатқан сая-
си жағдайларға байланысты, орта мек-
теп бағдарламасына енгізілген әскери 
пәнді жетілдіру үшін алғашқы әскери 
дайындық пән мұғалімдері курсына  
«офицер» шенінде жіберілді.

Көп ұзамай әскери комиссариатының 
арнайы жолдамасымен білім бөлімі 
Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектебіне 
алғашқы әскери дайындық пәнінің 
жетекшісі етіп тағайындалады. Атал-
мыш лауазымына тағайындалғанында 
көпшілікке үлкен кісідей  көрінгенімен, 
бар болғаны орда бұзар шағына таяған 
екен. Өмірден жиған тәжірибесінен 
құрыштай шыңдалып шыққан небір 
өзімізге өнеге тұтатын алдыңғы буын 
ағаларымыздың ортасында Аманкел-

деніне қолданылып жатады. Мұндай 
теңеуге лайықты жандар қатары си-
реп барады. Алла өмір берсе, қайсыбір 
жан болмасын қарттықтың ауылына 
атбасын бұрады. Сол кезеңге жеткен-
ше бейнеттің бел ортасында болып, 
ел үшін, қоғам үшін қолтаңба қалдыра 
білген жандардың өмірі құрметке лайық. 
Мұндай ақылман қарияның өмір та-
разысы қашанда қазынаға бай келеді. 
Біз биыл сексеннің сеңгіріне шыққан 
қазыналы жанның қоғам тынысымен 
біте қайнасқан өмірін басқалардан биік 
қоямыз. Ол соған лайықты жан.     

Аманкелді Айтбайұлының отбасына 
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбекте тың 
табыстар мен өмірдің асқақ абырой-
ын тілейміз! Шаңырағыңызда береке - 
бірлік, ырыс - ынтымақ бола берсін!

Қ.СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА 
МЕКТЕП – ГИМНАЗИЯСЫН 1981 

ЖЫЛЫ БІТІРГЕН ТҮЛЕКТЕРІ.

А м а н к е л д ы 
ақсақал 1942 жылдың 
29 қарашасында 
Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауы-
лында қарапайым 
отбасында дүние 
есігін ашқан. 1950-
1960 жылдары Ча-
паев атындағы орта 
мектебінен білім 
алған. Ауылда ау-
дан экономикасының 
өсуіне үлес қсып, 
артынша ар-
найы жолдамамен 
Алматыдағы мал 
дәрігерлік инс-
титутына оқуға 
қабылданады.

1963 жылы 
әскер қатарына 
шақырылып, Крас-
ноярск қаласында 
радиотехник алық 
әскери училищесінің 
жанындағы кіші 
офицерлер дай-
ындайтын арнайы 
курсын үздік бітіріп, 
лейтенант атағын 
алады. Белсенділігі 
мен талантының 
арқасында "Алғыс 
хатпен" марапатта-
лып, Кеңес әскерінің 
«Саяси әскери 
д а й ы н д ы ғ ы н ы ң 
үздігі» және 
«Ұлы Жеңістің 20 
жылдығы» медаль-
дарын кеудесіне 
тақты.

1966 жылы Отан 
алдындағы боры-
шын өтеп, елге 
оралады. Отбасы 
жағдайына байла-
нысты оқуды сырттай 
жалғастыруға тура 
келеді. Қаракемер 

адамы. Бос сөзге 
жаны қас. Шәкірттері 
ол кісінің жүріс – 
тұрысының өізнен – 
ақ үлгі алды. 

Осыншама жасқа 
жетсе де, қоғам ты-
нысынан қол үзбеген 
ол бірнеше жылдан 
бері  аудандық Ар-
дагерлер кеңесінің 
төрағасы болып 
келеді. Осы жылдар 
ішінде қазыналы 
қария ретінде 
көптеген мәдени 
- рухани шаралар-
да бой көрсетіп, 
қоғамға белгілі аза-
маттар жөнінде 
есті әңгімелерден 
естелік айтып жүр. 
Жастарға да өзінің 
ағалық, аталық 
ақылын айтып, өзінің 
парасат-пайымын 
байқатып келеді. 
Ол кісінің тәлімінен 
дәріс алып, бүгінде 
елге қызмет етіп 
келе жатқан кейінгі 
шәкірттері қашанда 
қадірлі қарияға де-
ген құрметтерін 
аяған емес. Ақылман 
қария, көңілі да-
рия жанның көкірек 
тұсына қатталған 
кесек ойлы хаттары 
кейінгі ұрпақ үшін үлгі 
- өнеге.  

А м а н т а й 
ағамыздың жанын-
да жүріп, ізіне ерген 
шәкірттерінің де ай-
тар ойы осыған сая-
ды. «Ақылды қария, 
ағынды дария»,- 
деген теңеу кей-
де жасы жетпістен 
асқан жандардың 

ды атамыздың асқақ бейнесі, тұғыры биік 
тұрады. 

Ұстаз – ұлағатты есім. Тәрбиенің барлық 
түрлерін бойымызға сіңірген, шәкірттерін 
білім нәрімен сусындатып, тәлім - тәрбие 
беру, жақсы қасиеттерді бойына дары-
тып, адамгершілік рухта бағыт - бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан 
да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде 
ерекшеленеді. Бізді бала кезімізден бас-
тап, патриот болуға, еңбекке тәрбиелеген 
ұстазымыз, ауданымыздың дамуы үшін 
талай еңбек сіңірді. Бізді қант қызылшасы 
алқабына еңбек лагеріне апарып, сол 
жерде еңбекпен қатар тәрбие, үлгі – өнеге 
көрсетті. 

1970 жылдан 2009 - 2010 оқу жылына 
дейін осы Қаныш Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гимназиясында 40 жыл үздіксіз  
еңбек етті. Еңбек жолында 2 мәрте 
республикалық байқауларға қатынасып, 
жеңімпаз атанды. Республикалық Білім 
Министрінің "Мақтау Грамотасымен" ма-
рапатталып, кубогін жеңіп алды. 

Әскери патриоттық тәрбие берудегі 
еңбегі «ЦКДОСААФ»-ЦКЛКСМ, Қорғаныс 
министрлігі және Азаматтық Қорғаныс 
министрліктерімен жоғары бағаланып, 
арнайы Грамоталармен және «Азаматтық 
қорғанысының үздігі», «ЦКЛКСМ» ІІІ – 
дәрежелі төсбелгісімен, «Құрмет белгісі» 
орденімен, «Ұлы  Жеңістің 20 жылдығы»,  
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Үстіміздегі жылдың  қаңтар 
айынан  бастап   Қазақстан 
Республикасының  «Нотари-
ат туралы»  заңына   енгізілген 
өзгерістер бойынша    нотариус-
тар  жасайтын  атқарушылық  
жазбалардың  қатары артты. 
Атқарушылық жазбаны нотариус  
арқылы жасау үшін  әуел баста  
келісім шартты немесе басқадай  
құжатты  заңға  сай, басқа 
тұлғалардың  заңмен қорғалатын 
мүддесін  бұзбайтындай  етіп 
жасау керек. Осы  келісім шарт-
тан немесе   басқадай  құжаттан    
тараптар арасында міндеттеме 
туады,  бұл міндеттемені  тарап-
тар  өздері келісіп жасайды, осы   
міндеттемені   тараптар даусыз  
мойындауы  және  орындауы ке-
рек.  

Қазақстан Республикасының  
«Нотариат туралы» заңы  бой-
ынша  нотариус   атқарушылық  
жазбаларды   төменде 
көрсетілген даусыз талаптар 
бойынша  жасайды: 

1) нотариат куәландырған 
мәмілеге негізделген 
міндеттемені орындау туралы;

2) орындау мерзімі басталған 
және міндеттеменің орындал-
мауын борышкер мойындаған, 
оның ішінде дауды сотқа 
дейін реттеу тәртібімен 
өндіріп алушыға жіберілген 
наразылыққа жауапта 
мойындаған, жазбаша мәмілеге 
негізделген міндеттемені орын-
дау туралы;

3) нотариус жасаған, төлем 
жасалмауына, акцептінің бол-
мауына және акцепт күнінің 
белгіленбеуіне вексель 
наразылығына негізделген 
міндеттемені орындау туралы;

4) лизинг шартына немесе 
Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес лизинг ныса-
насын талап ету туралы;

5) ломбард кепіл беруші-
борышкерге қойған, кредитті 
қайтару мерзімі өткен соң кепіл 
нысанасына өндіріп алуды 
қолдану туралы;

6) қосымша шығыстарды 
өндіріп алу туралы талап-
тарды қоспағанда, «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңында бекітілген кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп - ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалта-
ратын үй - жайлар (пәтерлер) 

меншік иелерінен берешекті 
өндіріп алу туралы;

7) төлеу мерзімі басталған, 
жария шарттар негізінде 
нақты тұтынылған көрсетілетін 
қызметтер (электрмен, газбен, 
жылумен, сумен жабдықтау 
және басқалары) үшін, сондай-
ақ өзге де шарттар негізінде 
белгіленген тарифтерге сәйкес 
көрсетілетін қызметтер үшін 
берешекті өндіріп алу туралы;

8) жалдау төлемдерін жал-
дау шартында белгіленген 
мерзімдерде төленбеуіне бай-
ланысты өндіріп алу туралы;

9) жұмыскерге есепке 
жазылған, бірақ төленбеген 
жалақы мен өзге де төлемдерді 
өндіріп алу туралы.

Атқарушылық  жазба  жасау 
үшін    өндіріп алушы  тарап   
нотариусқа келіп  арыз жаза-
ды, оған қажетті құжаттарды 
тіркейді,  сосын нотариус   заңда 
көрсетілген  әрекеттерді жасай-
ды. Нотариустың атқарушылық 
жазбалар  жасауы  үшін заңда 
көзделген басқа  да  шарттар 
бар,  бірақ   ең алдымен   екі 
(немесе одан да көп) тараптың 
арасындағы мәміле жазбаша 
жасалу  және  осы жазбаша 
жасалған мәміле   бойынша  
міндеттеменің  орындалмағанын 
борышқор жағы толық және  дау-
сыз мойындауы керек.  Мәміле 
даусыз болғандықтан  сот 
шешімі бойынша   талап арыз  
негізінен қанағаттандырылады, 
ал сот шешімімен  талап арыз 
қанағаттандырылған  жағдайда  
талап қоюшының барлық 
шығындары – жол ақысы,  
мемлекеттік баж, өкіл  үшін, т.б. 
шығарған шығындары  жауап-
керден өндіріледі.  

Жауапкер тарабы  
атқарушылық  жазбамен  келісіп,    
сот шығындарын азайта алады.    
Қалай болғанда да заңдағы  бұл 
өзгерістер азаматтар мен заңды 
тұлғалардың өз құқықтарын    
қорғау үшін  сотқа жүгінбеуіне,  
уақыт пен   сот   шығындарынан 
ұтуына,  сот жүктемесін   
азайтуға,  азаматтар мен 
заңды тұлғалардың  құқықтық 
белсенділігі мен  мәдениетін  
арттыруға   әкеледі. 

Ж.МЫҚТЫБАЕВА, 
Жетісу облысының 

нотариаттық округінің 
нотариусы.

НОТАРИУС "НОТАРИАТ ТУРАЛЫ" ЗАҢЫНА ЕНГІЗІЛГЕН 
ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕМЕ БЕРЕДІ

АТҚАРУШЫЛЫҚ 
ЖАЗБАЛАР ТУРАЛЫ   

Сыбайлас жемқорлық – заман 
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат пен қоғамдық 
бәсекелістік  пайда олған жер-
лерде тамырын жайым, бүгінге 
дейін жойылмай  отырған ауыр 
кесел. Бұл дерт дамыған  ел-
дерге де, біздің мемлекетімізге 
де зор қауіп төндіріп отыр. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен са-
пасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы 
қандай да бір құқыққа қайшы 
іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолда-
рын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жал-
пы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салала-
рында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС 
БОРЫШЫМЫЗ!

төмендету, қоғамның мемлекет-
ке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі  
басты мақсат болып табылады

Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңы талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез кел-
ген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз 
қажет. Қазіргі кезде «Пара бер-

сем, мен жазаланбаймын, пара 
алушы ғана жазаланады»,–де-
ген тұжырымдама қалыптасып 
келеді. Бұл – Қате! Пара алушы 
да, пара беруші де жазалана-
ды. Сондықтан да, пара алу-
шыны ғана емес, пара берушіні 
де жемқор, қылмыскер ретінде 
қарап, әр адам пара бермей, 
өзінен бастауы қажет. 

Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі 
ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға бола-
ды. 

Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

Н.ЖАЗЫЛБЕКОВА,
 аудандық сотының 

бас маманы. 

Гендерлік саясат - қоғамдық өмірдің барлық 
салаларында  ерлер мен әйелдердің теңдігіне 
қол жеткізіуге бағытталған мемлекеттік және 
қоғамдық қызмет.

Әйел құқығы  - ол адам құқығы, гендерлік теңдік  
әйелдердің  әлеуметтік, экономикалық, мәдени, 
азаматтық және саяси мәртебесін белгілейді. 
Гендерлік саясаттың негізгі қағидаттары Казақстан 
Республикасының Конституциясымен кепілдік 
берілген әйелдер мен ерлердің тең құқығы мен 
еркіндігін айқындайды. Қазақстандағы гендерлік 
саясаттың міндеттеріне әйелдер мен ерлердің 
билік құрылымдарында теңдестірілген қатысуына 
қол жеткізу, экономикалық тәуелсіздіктің барлық 
тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, өз бизнесін да-
мыту және қызмет бабында ілгерілеу, отбасында 
құқықтар мен міндеттерді тең жүзеге асыру үшін 
жағдайлар жасау. Егеменді елімізде тәуелсіздік 
жылдары гендерлік саясатты дамытуда бірқатар 
жұмыстар атқарылуда. 1998 жылы Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы отба-
сы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комис-
сия құрылды. Осы комиссияның құрылуының 
мақсатында 2011 жылы 5 наурызда Қазақстан 
әйелдерінің тұңғыш съезі өтті.  

Президент Жарлығымен 2005 жылы 29 
қарашада  Қазақстан Республикасында 2006 - 
2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стра-

тегиясы қабылданды. Стратегия көрсетілген 
жылдар аралығындағы кезеңде еркектер мен 
әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің 
теңдігіне қол жеткізу жөніндегі міндеттердің 
шешілуін көздейді. Гендерлік теңдік стратегиясын 
іске асыру әйелдер мен ерлердің өздерінің өмір 
сүру құқықтарын жынысқа байланысты кемсітусіз 
іске асыруы үшін жағдай жасауға ықпал етеді. 
Алайда, қоғамымызда әйелдердің құқығына 
нұсқан келтіретін жағдайлар да орын алатыны 
жасырын емес. 

Бүгінгі таңда сотта әйелдер құқығына нұсқан 
келтіруіне байланысты және отбасылық - 
тұрмыстық  қатынастардан туындаған әйел 
адамдардың құқығына нұсқан келтірілген істер 
қаралады. Сот әйелдерге  қатысты зорлықтың 
себептерін ескере отырып, әкімшілік құқық 
бұзушыны  әкімшілік жауапкершілікке тарта-
ды. Гендерлік  саясат - анаға құрмет, жарға 
жанашырлық, қызға қамқорлықтың үлгісі болуға 
тиіс. Қазақ халқы әйел мәртебесін әйгілі Мөңке 
бидің: «Әйеліңмен дос бол, үйіңнің берекесі 
кіреді», Қазыбек бидің: «Аймалайтын анаң 
қымбат, мейірімді апаң қымбат»,-деген нақыл 
сөздерінен жоғары бағалағанын көруге болады.

Д.СҰЛТАНОВА,   
 аудандық сотының кеңсесінің 

бас маманы, сот отырысының хатшысы.                                    

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 16 бабы негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министірінің 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығымен 
бекітілген тарифтерді қалыптастыру ережесінің 303 тармағына 
сәйкес және 2022 жылғы 3 қарашадағы №13 НҚ  бұйрығымен 
бекітілген «Ақсу ЖСК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің суды 
таратушы желілер арқылы беру қызметіне тариф және тарифтік сме-
тасын бекіту туралы бұйрығы, 1 желтоқсанан бастап төмендегідей 
бекітілетінін хабарлаймыз. 
№ 
р/с
1
2
3
4
5

6

7

Ауыз су қолданушылар

Тұрғын үйлер
Шаруашылық қожалықтар
Есеболатов, Қызылқайын

Қаракөз, Кенқарын
Суықсай, Баласаз, Ақтөбе, Ащыбұлақ, 

Қызылжар, Қапал-Арасан
Ақсу, Өнім, Қазақстан, Ақын-Сара, Байтерек, 

Қосағаш
Жаңалық

Тариф 
1м3

Су 121,68
Су 311,17
Су 121,68
Су 121,68

Су 121,68

Су 121,68
Су 121,68

Сыбайлас жемқорлықсыз 
қоғамды құруда отбасынан алы-
натын тәрбиенің маңызы зор. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті насихаттау қоғамның 
түрлі салаларын қамтиды, оның 
ішінде, әсіресе, мектеп жа-
сында балалары бар отбасы-
на жүктелетін жауапкершілік 
аса жоғары. Мұнда өскелең 
ұрпақтың жастайынан құқықтық 
санасы мен мәдениетін 
қалыптастыру, отансүйгіштік 
бағыттағы құндылықтар 
негізінде тәрбиелеу міндеті 
қойылып отыр. 

Өйткені, азаматтардың 
өз құқықтарын жақсы 
білуі қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 
қалыптасуына бірден - бір ықпал 
ететін фактор болып табылады.     
Еліміздің әрбір азаматы қандай 
да бір заңнаманы сәйкесінше 

Сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру

қолдана білсе, мемлекеттік 
қызметкердің өз лауазымын 
заңсыз қолдануына жол берме-
се, яғни заңды құқықтары мен 
мүдделерін қорғау үшін тиімді 
қолданса еліміз дерттен ары-
лып, әлемдегі дамыған елдер 
қатарынан орын алуына үлкен 
үлес қосылар еді.

Мұның бәрі елімізде құқықтық 
мемлекеттің іс жүзінде орнауына, 
заңның үстемдігіне, әр адамның 
қауіпсіз өмір сүруіне, қоғамдық 
тәртіптің нығаюына, әлеуметтік 

ахуалдың жақсаруына, ең       
бастысы ұлттың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге және тұрақты 
дамуға жеткізеді. Сондай-ақ, сы-
байлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттырудың  
маңызы зор.
 Сондықтан отбасында ұлттық 
тәрбиенің негізі, адамгершілік 
пен іс - әрекеттің өзегі ретінде 
адал еңбек басым болуы тиіс. 
Сонда ғана отбасы деңгейінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тосқауыл қоя аламыз. Бұл 
тосқауыл осы мәселені заңдық 
реттеуге қарағанда мықтылау, 
тиімдірек болары сөзсіз.

М.МҰСАНОВ,
 аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы.

Гендерлік теңдік стратегиясы - анаға құрмет, жарға 
жанашырлық, қызға қамқорлықтың үлгісіндей

Наркологиялық, психоневрологиялық және туберкулез диспан-
серлер анықтамаларын онлайн алуға болады. Назарыңызға жаңа 
бейнеролик ұсынамыз. Анықтамалар алудың 4 тәсілімен таныс 
болыңыз.

***
Справки с нарко-, псих-, и противотуберкулезного диспансера 

можно получить онлайн. Смотрите наш новый видеоролик. Мы 
сняли для Вас 4 способа получения справок.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ,
 аудандық ХҚК бөлімінің маманы.

Наркологиялық, психоневрологиялық және 
туберкулез диспансерлер анықтамаларын онлайн 

алуға болады

СУДЫ ТАРАТУШЫ ЖЕЛІЛЕР АРҚЫЛЫ БЕРУ 
ҚЫЗМЕТІНЕ ТАРИФ ЖӘНЕ ТАРИФТІК СМЕТАСЫ

"Ақсу ЖСК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.



Саиров Erlan Sairov 2020 жылғы 12-ші 
қарашада "Егемен Қазақстан" газетінде 
шыққан мақаласында Мұхтар Әуезов, 
Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан үшеуін 
ХХ ғасырдың ортасында қазақ халқының 
руханиятын, ғылымы мен тарихын аса 
жоғары деңгейге көтерген тұлғалар және 
үшеуі де Алаш ізбасарлары деп атап өтеді. 
Осы газеттің басшысы болып, жуырда ғана 
тағайындалған белгілі ғалым, академик 
Дихан Қамзабектің Dikhan Kamzabekuly 
ертеректе айтқан сөздері: "Ахаңның үлкен 
миссиясы - әлем ақыл-ойын қазаққа қазақы 
қалпында жеткізу арқылы сол кездегі бірер 
миллиард әлем халқының 6 миллионын 
құраған қазақтың жанына серпін беру еді. 
Бұл нәтиже берді: қазақтан Мұхтар Әуезов, 
Қаныш Сәтбаев, тағы басқалар шықты". 
Осы тағы басқалардың басында ғұлама 
ғалым Әлкей Марғұланның тұрғаны айдан 
анық.

Бұл туралы биыл 125 жасқа толған туған 
күні 28-ші қыркүйекте аталған кемеңгер 
жазушы Мұхтарға байланысты "Алаш 
аманатын ақтаған Әуезов" атты «Айқын» 
газетінде жарияланған сұхбатта белгілі 
ғалым, алаштанушы Айгүл Ісмақова Ай-
гуль Исмакова толықтыра жазады: «Алаш 
саяси элитасының соңғы тұяғы - М. Әуезов, 
Қ. Сәтбаев пен Ә. Марғұлан. Үшеуі де 
1921 жылы Ахаң басқарған Академиялық 
ғылыми орталықтан тапсырма алып, мек-
тепке арналған оқулықтар мен ғылыми 
монография жазды. Бұларды біріктірген 
Алаштың ұлттық идеясы».

Осы айтылған ойлардың басында атақты 
жазушы, Қазақстанның Еңбек Ері Әбіш 
Кекілбаев тұр деп айтуымызға болады. 
Ол кісінің 1997 жылы Мұхтар Әуезовтің 
100-жылдығы ЮНЕСКО көлемінде 
тойланған кезде, Алматыдағы кең сарай-
да 40 минуттай баяндама жасап, Мұхтар 
мен Қанышты ерекше бөле-жара айтқаны 
есімізде: «...Дер кезінде айтылған сөз - 
тарихи ерлік, тындырылған шаруа, тари-
хи әрекет. Тек сондай өрелі ізденіс қана 
туған халқыңды босағада қалдырмай, 
тарих төріне алып шыға алады. Дәстүрлі 
шаруашылықтан индустриялық дамуға 
көшер тұстағы Қаныш Сәтбаевтың 
ғылымдағы, фольклорлық санадан шын 
мәніндегі көркемдік санаға көшер тұстағы 
Мұхтар Әуезовтің әдебиеттегі... батыл 
ізденістері тек сондай өрелі мақсатты 
көздейді».

Өрелі мақсатты үш ғұламаның 
(Мұхтар, Қаныш, Әлкей) бойына сіңдіруі 
алдыңғы толқын ағалары Әлихан, Ах-
мет, Міржақыптардың үлгі-өнегесі бола-
тын, олардың салып кеткен сара жолы - 
Алаштың ұлттық идеясын заман қыспағына 
қарай ашық айта алмаса да, ұлттық 
мүдденің діңгегі - ұлттың жері, тілі, ділі, 
діні, салт-дәстүрі екендігін ешқашан естен 
шығармаған. Ұлттық құндылықтың түр-
түрін қастерлей білгендіктен, кер заманның 
кері кеткен қиянатына қарамай, өздерінің 
әлеуетін қазақ халқы үшін мейлінше сарқа 
көрсеткен, XX ғасырдың ғажап құбылысы 
болып, Қазақ Елін әлемге таныта білген 
алғашқы қазақтар деп айтуға толық негіз 
бар. 

Олар өздері пір тұтқан ағаларын 
алып кеткен зұлматтан аман қалды. Ал, 
ағалары да аман қалғанда, Қазақ Елінің 
қарыштап дамуы мүлдем басқа деңгейде 
болар еді... Бұған бір емес екі аштық 
жылдарында қырылған миллиондаған 
қазақты қоссаңыз, олардың арасынан 
Алаш арыстарының арынды ізбасарлары 
- Мұхтар, Қаныш, Әлкей сияқты қаншама 
ғұламалар шықпас па еді... Демография 
мәселесінде 100 миллион қазақ болып, ал-
пауыт мемлекет болып отыруымыз ғажап 
емес пе еді... Бұл еді...-лер деген арман-
дар кезінде Ұлттың саяси көсемі Әлихан, 
рухани көсемі - Ахмет, ұйқыдағы қаймана 
қазақты оянуға шақырған Міржақыптарды 
көшбасшылық деңгейге көтерді. Көшбасшы 
Алаш арыстарының алдында да аймаңдай 
ағартушы ағалары - заңғар ғұламалар 
Шоқан, Абай, Ыбырайдың философиялық 
ойлары мен өнегелері менмұндалап алға 
жетелеген болатын.

Бұл Ұлттың ұлы ұстаздары Шоқаны, 
Абайы, Ыбырайы бар алғашқы ғұламалық 
үштіктің жалғасы болған екінші үштік - 
Әлихан, Ахмет, Міржақыптардың идеясы-
мен қаруланған үшінші үштік - Мұхтары 
бар, Қанышы бар, Әлкейі бар халықтың ой-
өрісінің биіктігі мен тереңдігің дүниежүзіне 
осы тарихи тұлғалар арқылы паш етіп, 
Қазақ елінің әлемдік беделі мен даңқын 
жаңа деңгейден асқақтата түсудің жолын 
іздеп, көрсетуіміз керек-ақ. Тұлғатануда 
ұлылардың іргелі істерінің ізгілікті іздері 
игілігіміз болу керек, даналықтары мен 
рухтарына тағзым етудің де бір белгісі осы 
болса керек!

P.S. Мақаладағы бастапқы және соңғы 
суреттер Ұлттың ұлы ұстаздарының 
біріктірілген фотолары, ортасындағы тари-
хи суреттер өңделген.

Алтынбек НУХҰЛЫ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты,
ҚР Журналистер одағының мүшесі.

14 бетАЌСУ ӨЊІРІ25 қараша 2022 жыл

Алғашқы Халық ағарту министрі болған 
Ахмет Байтұрсынұлының орнында отырған 
бүгінгі министр Асхат Қанатұлы менің 
ұсынысымнан да асып түсетін ойларың 
айтып бір қуантса, екінші қуантқаны мынау 
болды: "Алтынбек Нухұлы! Өткен жылдың 
соңында Сіздің айтқан алғашқы Ағарту 
министрі Ахмет Байтұрсынұлының портреті 
неліктен Министрліктің Білім және ғылым 
министрлері галереясында жоқ, алдымен 
сол кісі болу керек деген сөздеріңіз ретке 
келді" - деп тағы бір рет қуантты. Көңілім 
мерейленген Мен кездесу аяқталғанда Ми-
нистрмен суретке түсіп, Министрлер гале-
реясына келіп, Ахаңның портретінің өз ор-
нын тапқанына көзім жетіп, суретке түсіріп, 
тағы бір рет рухтандым...

Ахаңның портретін төрлеріне шығарған 
қазақи рухты басшы азаматтар Дихан 
Қамзабекұлы мен Асхат Қанатұлына 
алғыстан басқа айтарымыз жоқ!

Биылғы Ұстаздар күнінің алдында 
Ұлылар ұясы атанған ордалы оқу орны – 
М. Әуезов атындағы Семей педагогикалық 
колледжінде болған Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев: «Семей – ұлттық 
ғылым мен білімнің, өнер мен мәдениеттің 
тарихи орталығы. Еліміздегі мұғалімдер 
даярлайтын алғашқы оқу орны бұдан 119 
жыл бұрын осы қалада ашылғаны белгілі. 
Онда Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауы-
тов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, 
Шәкен Айманов сынды ұлт зиялылары 
білім алған» - деп атап өтті. Республика 
көлемінде алдыңғы қатарлы, ғажап та-
рихы бар оқу орны екенін мақтанышпен 
баян еткен Колледж директоры Шағангүл 
Жанаеваға Шагангул Жанаева Ел 
Президенті жұмысына жоғары бағасын 
берді. Шынында да Қазақ Елінде ерекше 
орны бөлек, рухы атойлап тұрған Алаштың 
оқу ордасын аялап отырған филоло-
гия ғылымдарының кандидаты, білімді 
басшы Шағангүл Алдамжарқызының 
еңбегі ересен, көпке үлгі! Өте жоғары 
дәрежеден бір елі төмен түсірмеуге 
де біліктілік пен мәдениеттілік керек 
екендігін көрсетіп келе жатқан Шағангүл 
Алдамжарқызы мемлекеттік марапат 
иесі болуға әбден лайықты. Колледждің 
төрінде ұлт зиялыларының портреттерінің 
ішінде ұлт мақтаныштары Мұхтар, Қаныш, 
Әлкей қатар қасқайып тұр. Міне, Ұлттық 
мемлекеттің тірегі мықты болу үшін Ұлттың 
ұлыларын ұлықтаудан әсте айнымауымыз 
керек!

(3-ШІ БӨЛІМ) 
 Ұлт мақтаныштары - Жүсіпбек Аймауы-

тов, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей 
Марғұландардың Алаш қайраткері, Семей 
педагогикалық техникумының алғашқы 
директоры, ұлағатты педагог Әбікей 
Сәтбаевты Ұстаз тұтқаны туралы жоғарыда 
жазып өттік. Жүсіпбек пен Қаныштың бір 
Баянауылдың азаматтары - жерлестер 
ретіндегісі өз алдына бөлек, ұстаздары 
Әбікей Сәтбаевтан терең тәлім алғандары 
- олардың жас айырмашылығына қарамай, 
достығын арттырмаса, кемітпегені анық 
(Жүсіпбек ресми мәлімет бойынша 1889 
жылғы, яғни Қаныштан 10 жас үлкен. Алай-
да, кейбір мәліметтерде Жүсіпбек Аймауы-
тов Сұлтанмахмұт Торайғыровтан (1893 
жылы туған) екі жас кіші, яғни 1895 жылы 
туған деп те жазылады. Бұл мәліметке 
сүйенген жағдайда, Мұхтардан 2 жас қана, 
ал Қанышпен екеуінің арасы 4 жас ғана 
айырмашылық болады).

Жазушы Сейіт Кенжеахмет Баянауылдық 
жерлестер Қаныш Сәтбаев пен Жүсіпбек 
Аймауытовтың Ахаңмен болды-ау деген 
кездесуін былай суреттейді: "1920-1921 
жылдары Торғайда алапат аштық бола-
ды. Халықтың қырылып жатқанына қарап 
отыруға дәттері шыдамай Жүсіпбек Аймау-
ытов бас болып, Міржақып Дулатов, Қаныш 
Сәтбаевтар Семей өңірінен мыңдаған мал 
жинап, Торғайға айдап келеді. Елге тегін 
таратып береді. Ел "малды дұрыс тарат-
пады" деп олардың үстінен арыз жаза-
ды. Сөйтіп, Жүсіпбек Аймауытовтың ба-
сын сотқа іліктіреді. Мұны естіген Ахмет 
Байтұрсынұлы беделін салып, құтқарады. 
Сол сотта сөйлеген Жүсіпбектің сөзі мы-
надай: "Аштан өліп, қырылып жатқан елдің 
несібесін жегенше, анамның шуын жегенім 
артық" - деп налыған екен". 

 Қайран, Ахаң мен Жүсекең, қадірі зор 
Алаштың ардақтылары-ай, қаймақтың 
бетіне шыққан қазақтың тұлғалары-ай! 
Өз ішіңнен шыққан көреалмастардың 
зорлығын көрумен бірге өмірлерінің соңын 
абақтыда өткізіп, сыртқы дұшпанның 
құрбандығы болған асылдарым-ай! Жар-
ты ғасырдан аса уақыт өткен соң ғана 
1988 жылы 4 қарашада шыққан Қазақ 
ССР Жоғарғы сотының шешімімен бес 
арыстың екеуі болып бірге ақталған 
ардақтыларым-ай дейміз-дағы. Бұл 
ақтау туралы толығынан 1988 жылдың 
28-ші желтоқсанындағы «Социалистік 
Қазақстан» газетіндегі "Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің Мағжан 
Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, 
Жүсіпбек Аймауытовтың творчестволық 

ҚОС ҒҰЛАМА - БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ 
ШАМШЫРАҚТАРЫ - АХМЕТ ПЕН ҚАНЫШ 

ӨМІРДЕ КЕЗДЕСКЕН БЕ?
(ЖАСАМПАЗ ЖҮСІПБЕК, МАРҒАСҚА МҰХТАР, ӘЙГІЛІ ӘЛКЕЙДІҢ КЕЗДЕСУДЕГІ РӨЛІ)

мұрасын зерттеу жөніндегі 32 мүшеден 
тұратын комиссияның ҚОРЫТЫНДЫСЫ" 
деп жарияланған болатын.

Қазақтың Қанышының жасам-
паз Жүсіпбекпен (Алаш азаматының 
алғашқыларының бірі болып 1931 жылы 
атылып кетті) жастық шағындағы достығы 
Семейдегі семинарияда жалғасты, ал 
марғасқа Мұхтармен Семейде басталып, 
әйгілі Әлкеймен де өмір бойына жалғасты. 
Семей күндеріндегі осы достықтың 
жарқын бір көрінісін зерттеген филология 
ғылымдарының кандидаты Шағангүл Жана-
ева Шагангул Жанаева. 2009 жылы академик 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 
110 жыл толу қарсаңында жарияланған 
Семейдің Мұхтар Әуезов атындағы 
педагогикалық колледжі директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болып 
жүрген кезінде Шағангүл Алдамжарқызы өз 
мақаласында ғұлама Әлкей Марғұланның 
1969 жылы «Қазақстан мектебі» журналын-
да жарияланған Қаныш туралы естелігін 
сараптап, өз ойын былай деп келтіреді: 
«Қаныштың айтуынша, Мұхтар, Жекей де-
ген бала үшеуі бір пәтерде тұрып, бір кезде 
бітіріп шығады» (Семей мұғалімдер семина-
риясын) дейді-дағы, 1915 жылғы 13 ақпанда 
өткен кеш туралы баяндай келе: «Бұл кеште 
Қаныш аз роль ойнамаған... Жекей Біржан 
сал болып шықса, Назипа Сараның ролін 
атқарады» дейді. Бұдан «осындағы Же-
кей деген кім?» деген сұрақ туады. Ол – 
Жүсіпбек Аймауытов. 

 Оның «Жекей» аталуының үш түрлі 
себебі болуы мүмкін. Біріншісі, осы естелік 
жазылған уақыт – Жүсіпбек Аймауытовтың 
әлі ақталмаған кезі. Сондықтан оны Әлкей 
аға «Жекей» деп жасырын атап отыр деп 
ойлау жөнге келеді. Екіншісі – қазақи ғұрып 
бойынша, ардақты адамды еркелете атау 
дағдысына сәйкес болса керек. Мысалы, 
Қаныштың шын аты – Ғабдул-Ғани, ағасы 
Бөкештің шын аты – Ғабдул-Ғазиз. Үшіншісі 
– әдеби псевдоним. Қалай десек те, естелік 
бойынша, «Мұхтар мен Қаныш екеуімен 
бір пәтерде тұрып, оқуды бір жылы бірге 
бітірген азаматтың» Жүсіпбек Аймауытов 
екендігі шүбә келтірмейді. Өйткені, әлгінде 
айтылған кештің мұрағатта сақталған 
бағдарламасы бойынша, Біржан сал рөлін 
Жүсіпбек Аймауытов ойнаған. Яғни, Әлкей 
Марғұлан естелігінде айтылмыш «Біржан 
сал болып ойнаған Жекей» - Жүсіпбек Ай-
мауытов»» - деп дәйектейді.

Кеңестік заманның аяр саясаты жазылмас 
түгілі айтуға ауызды бұғақтағандығының 
тағы бір дәлелін маған Әлкей ағамыздың 
қызы, 80-нен асқан апамыз Дәнел Марғұлан 
жуырда менің «Ахмет пен Қаныш кездесуі 
туралы қандай да бір мәлімет білесіз бе?» - 
деп қойған сұрағыма былай деп жауап берді: 
«Алтынбек, менің білетінім, 60-шы жылдары 
академик Шапық Шөкин үйге бір келгенінде 
әкем екеуі естілер-естілмес дауыспен бір-
біріне сыбырласып отырып, Алаш арыстары 
туралы, Мағжан, Жүсіпбек, Ахметті айтып 
отырғанының куәсі болдым. Әрине, Алаш 
арыстарының ұлы адамдар екенін, жасаған 
еңбектерінің зор екендігін бір-біріне иық 
тіресіп, сыбырласқандығынан түсіндім. За-
ман сондай болатын, ол кісілердің соңында 
да аңдушылар, тыңшылар аз болмайтын». 

Сондықтан Әлкей Марғұлан өз естелігінде 
ол кезде ақталмаған Жүсіпбектің есімін тура 
атамай «Жекей» деп жазуы амалсыздан 
болған екені шүбәсіз.

Қаныштың жан досы - Мұхтар Әуезов 
Ахаңмен жастай етене таныстығы 

ерте басталып, 1923 жылы Ахмет 
Байтұрсынұлының 50-жылдығын атап өту 
кешіндегі бәрімізге белгілі баяндамасында 
Ұлт ұстазының жан-жақтылығын ашқан бо-
латын. Жас Мұхтар бір жағынан тіл мама-
ны болғаны, екінші жағынан жазушылыққа 
бой ұра бастағаны кезінде Қазақ тілі мен 
әдебиетінің атасы Ахметтің жанынан та-
былуы заңдылық. Семейден кейін Петер-
бургте қатар оқып қана емес, шет жер-
де бір бөлмеде бірге тұрған досы Әлкей 
Хақанұлы екеуі Алаштың рухани көсемімен 
кездесуге келуі де қисынды. Соның бір 
айшықты көрінісі 1926 жылы Қазақ Елінің 
астанасы - Қызылорда қаласында Ахмет 
Байтұрсынұлының Әзірбайжан Елінің аста-
насы - Бакуде өтетін Түрік білімпаздарының 
съезіне шығарып салуға арнайы келуі және 
сол кездесуде бәрінің бірге фотоға түсуі. 

Ахмет атамыздың жиналған үзеңгілес іні-
бауырларымен бірге түскен тарихи суретінің 
құндылығы жыл өткен сайын артып келеді. 
Суреттегі сол жақтан алдыңғы қатарда 
Халел Ғаббасов (Қаныштың ағасы әрі 
ұстазы Әбікей Сәтбаев Семейдегі земство 
жергілікті басқару ұйымы құрамында мүше 
болып, Райымжан Марсеков басшысы, Ха-
лел Ғаббасов орынбасары болып үшеуі 
бірге қызмет атқарған), ортада Міржақып 
Дулатов пен Ахмет Байтұрсынұлы, сосын 
Мұхтар Әуезов, екінші қатарда Жүсіпбек Ай-
мауытов, Әлкей Марғұлан, Абдолла Байта-
сов. Бұл кең таралған тарихи суретте неге 
Қаныш Имантайұлы жоқ деген сауал туын-
далуы да заңды. Жауап беріп көрейік.

Бакудегі Түрік тілдес халықтардың съезі 
1926 жылдың 26-шы ақпаны мен 6-шы 
наурыз аралығында өткенін есептесек, 
бұл кезде Қаныш Сәтбаев Ресейдің Томск 
қаласындағы технологиялық институттың 
соңғы курсында дипломдық жұмысын дай-
ындап, оқуын аяқтаудың алдында (1926 
жылдың 14 мамырында сәтті аяқтаған), 
елге қайтамын деп жүрген кезі болатын. 
Оқуына байланысты әрі алыс жерден 
Қаныштың бұл тарихи кездесуге келе ал-
мауы өкінішті-ақ. Алайда, Бакуде өткен 
Түрік білімпаздарының съезінде қолдау 
тапқан шешімдер туралы 1926 жылдың 19 
мамырында "Қазақ тілі" газетінде Қаныш 
Сәтбаев өз ойларын ортаға салады. Ах-
мет пен Қаныштың өмірде кездескен бе 
деген сұрағына бірнеше жорамалдан гөрі 
нақты жауапты бір сурет берер еді. Амал 
қанша... Тарихи суреттегі Ахмет атамыздың 
ісі мен ізін жалғастырушы Мұхтар, Әлкей, 
Абдоллалар мен Алаш қайраткерлері 
Міржақып, Жүсіпбек, Халелдер сирек фото-
да бейнеленіп қалды. Сонысымен де бұл 
өте құнды жәдігер.

Замандас жолдастары Жүсіпбек, Мұхтар, 
Әлкейлердің Ахаң мен Жахаңның қасынан 
табылғандығы және араласқандығының 
әсері - Қаныштың Ахаңмен кездесуіне се-
бепкер болуы әбден мүмкін екендігі сөзсіз. 
Ахмет пен Қаныштың өмірдегі кездесулері 
туралы жаза отырып, тағы бір айтарымыз 
- Алаштың Ахметінің ізбасарлары болған 
Қаныш, Мұхтар, Әлкей үшеуінің ұлы достығы 
туралы бүгінгі күнде деректі фильмнің 
түсірілуі басталды. Көрсететін дүние 
жетерлік. Үш тарихи тұлғаның достығы ту-
ралы фильмде тәлімгерлері Ахмет (бес рет 
түрмеде жазықсыз отырған) пен Әбікейдей 
(екі рет түрмеде жазықсыз отырған) ұлт 
ұстаздарының (37-нің зұлматында екеуі де 
атылған) орны көрсетіледі деп үміттенеміз 
және түсіруші топқа сәттілік тілейміз.

Әріптесім Мәжіліс депутаты Ерлан 

(Жалғасы. Басы өткен сандарда).
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2022 жылы 5 қарашада ел Президенті 
«Прокуратура туралы» Конституциялық 
заңға қол қойды. 

Қазақстанның даму тарихын-
да прокуратураның қызметін 
реттейтін нормативтік акт тұңғыш рет 
Конституциялық заң мәртебесінде 
қабылданды.

Жеке Конституциялық заңның 
қабылдануы Мемлекет басшысының 
2022 жылғы 16 наурыздағы «Жаңа 
Қазақстан: Жаңару мен жаңғырту жолы» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында 
айтқан бастамасының іске асырылуы 
болды.

Ол прокуратураның құқық қорғау 
қызметін нығайтуға, елдегі жоғары 
қадағалау мен заңдылық құралдарын 
күшейтуге бағытталған.

Конституциялық заңмен Бас 
Прокурорға алғаш рет: 

• Конституциялық сотқа Конституция-
ның 72 - бабы 4 - тармағының 
тәртібімен Конституция нормала-
рын, ратификацияланғанға дейін 
халықаралық шарттар мен нормативтік 
құқықтық актілердің  Конституцияға 
сәйкестігін қарау;

• Жоғарғы сотқа азаматтық, қылмыстық, 
әкімшілік істер және әкімшілік 
құқықбұзушылық  істер бойынша сот 
практикасы мәселелері туралы соттарға 
түсініктеме беру бойынша жүгіну құқығы 
берілді:.

Бұл новеллалар прокуратураның 
заңсыз құқықтық актілерге наразылық 
білдіру және оларды сот тәртібімен 
жою жөніндегі өкілеттіктерімен қатар 
азаматтардың құқықтарын қорғауды 
күшейтеді.

Прокуратура органдарының тек-
серу негіздерін анықтайтын норма 
айтарлықтай өзгерді (Конституциялық 
заңның 18-бабы).

Мысалы, кәсіпкерлік субъектілер мен 
кәмелетке толмағандардың құқықтарын 
қорғау тексеру тағайындау үшін қосымша 
негіз болды.

Прокуратураның адам және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау және бұзылған құқықтары мен 
бостандықтарын қалпына келтіру 
жөніндегі өзара іс-қимыл тәртібі 
нақтыланды (Конституциялық заңның 
29-бабы). 

Бұдан былай прокуратура адам 
құқықтары жөніндегі Уәкілмен өзара іс-
қимыл жасайды және оның қызметіне 
көмек көрсетеді. 

Сондай-ақ, қылмыстық жолмен алын-
ған кірістерді қайтару мәселелері бой-
ынша мемлекет мүдделерін білдіру 
шеңберінде шет мемлекеттердің 
құзыретті органдарымен және 
халықаралық ұйымдармен өзара іс-

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ПРОКУРОРЫ МАДИЯР 

БАСШЫБАЕВ «ПРОКУРАТУРА 
ТУРАЛЫ» ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ЗАҢНЫҢ НОРМАЛАРЫН ТҮСІНДІРДІ

қимыл жүргізеді.
Бас прокуратура өз құзыретіндегі 

мәселелер бойынша мемлекеттің 
мүдделерін шетелдік және халықаралық 
соттарда (төреліктерде) білдіретін бола-
ды.

Сонымен бірге Конституциялық 
заңмен прокуратураның құзыретіне 
кіретін өтініштердің тізімі кеңейтілді 
(Конституциялық Заңның 24-бабы).

Өтініштерді құзыреті бойынша 
уәкілетті органдарға бағыттаудың 
бұрынғы тәжірибесі халықтың негізді 
наразылығын тудырды.

Енгізілген толықтырулар 
прокуратураның халықтың мәселелерін 
шұғыл шешуге бағытталған қадағалау 
қызметіне оң әсерін тигізеді деп күтілуде.

Жаңашылдықтардың прокурорлармен 
қабылданатын актілерге ге қатысы бар.

Наразылық (Конституциялық заңның 
33-бабы). Прокурор наразылық бойын-
ша шешім дайындау және қабылдау 
қажеттілігіне қарай оны қараудың өзге 
де мерзімін, бірақ үш жұмыс күнінен кем 
болмайтын мерзім белгілеуге құқылы.

Ескі редакцияда («Прокуратура тура-
лы» 2017 жылғы заң) бұл мерзім кемінде 
күнтізбелік он күн болып белгіленген бо-
латын.

Қаулы (Конституциялық заңның 
37-бабы). Оны шығару жағдайлары 
нақтыланды және толықтырылды:

• жедел - іздестіру іс - шараларын 
жүргізу туралы;

• жедел - іздестіру іс - шараларын және 
жасырын тергеу әрекеттерін тоқтату ту-
ралы;

• күзетпен ұсталатын, бас бостан-
дығынан айыру орындарында жаза-
сын өтеп жатқан, сондай-ақ проба-
ция қызметтерінің есебіне алынған 
адамдарға қатысты қылмыстық-атқару 
жүйесінің органдары қолданған тәртіптік 
жазалар мен көтермелеудің күшін жою 
туралы;  

• лауазымды және өзге де адамның 
актісін немесе әрекетін үш жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімге тоқтата тұру туралы;

• прокурорлық қадағалау актісін 
мәжбүрлеп орындату туралы.

Сонымен қатар прокурорлардың 
қадағалау қызметін арттыру мақсатында 
Конституциялық заңмен жаңа 
прокурорлық акт – Заңды бұзуға жол 
берілмейтіні туралы түсіндіру енгізілді 
(Конституциялық заңның 41-бабы).

Бұл актінің қабылдануы құқық 
бұзушылықтардың алдын алу 
қажеттілігіне байланысты.

Жалпы, жаңа Конституциялық заңның 
қабылдануы прокурорлардың адам 
мен азаматтың, сондай-ақ, мемлекеттің 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
құзыреті мен әлеуетін кеңейтетіні сөзсіз.

05.01.2023 жылы, сағат 11:00-де Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Суықсай ауылы, 
Омаров Шәріп көшесі, 18 мекен-жайы бойынша «Жетісу облысы, Ақсу ауданында 
орналасқан "Дайка Ақсу" алтын кені учаскесіне барлау жүргізу жоспары» жобасына 
қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. 

Зум видео конференцияға сілтеме: Конференция идентификаторы: 788 8148 4209, 
қатынау коды: j4ta7y. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "GeoZher  Invest" 
ЖШС, ЖСН 190440005854, мекен-жайы: Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе 
қаласы, Ө.Шорабаев көшесі, 93. Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар 
мен электрондық пошта: Тел.:  87021710995, rufat.taldyk@mail.ru. Ұсыныстар мен 
ескертулер ecoportal.kz сайтында қабылданады. Экология жобысының әзірлеушісі 
Р.А.Құрманғалиев, тел. 87012775623.

05.01.2023 г, в 11:00 часов, по адре-
су: область Жетісу, Аксуский район, 
с.Суыксай, ул. Омаров Шәріп 18, будут 
проводится общественные слушания по 
проекту: «План на проведение развед-
ки золоторудного участка «Дайка Аксу», 
расположенного в Аксуском районе об-
ласти Жетісу».

Ссылка на Зум видео конференцию:  
Идентификатор конференции: 788 8148 
4209, Код доступа: j4ta7y. Инициатор на-

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
мечаемой деятельности: ТОО «GeoZher  
Invest». БИН 190440005854, адрес: 
область Жетісу, Каратальский район, 
г.Уштобе, ул.У.Шорабаева, 93. Контакты 
и электронный адрес по которым можно 
получить дополнительную информацию: 
Тел.:  87021710995, rufat.taldyk@mail.ru. 
Предложения и замечания принимаются 
на сайте ecoportal.kz. Разработчик эко-
логического проекта Курмангалиев Р.А., 
тел.: 87012775623.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Егеменді еліміз бүгінде өзгелеомен 
терезесі тең. Береке - бірлігі жарасқан 
әлемде 9 орында жер көлемі бар, көп ұлтты 
зайырлы ел ретінде тек алға қадам басу-
дамыз. Осы күнге жету үшін бабаларымыз 
«Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» 
қаншама қан – тер төккені белгілі. Егемендік 
алғаннан кейінде әр сәтіміз күреске, ұшан 
теңіз еңбекке толы болды. Оның біріне 
тоқталар болсақ, 2015 жылдың мамыр ай-
ында ұсынылған «100 нақты қадам» ұлт   
жоспары еліміздің уақыт талабына сай да-
мыуына, заман сұранысына лайықты жауап 
беретін  ауқымды шараларды айтқан болар 
едім.

Қоғамымыздағы мәселелерге жаңаша 
көзқарастар мен қарап оларды қазіргі 
кезеңнің талабы мен мүмкіндіктерін ескере 
отырып шешу аса маңызды. Бұл орайда бас-
ты міндеттер екшеленіп сарапталып қана 
қоймай оны ойдағыдай жүзеге асырудың 
нақты жолдары көрсетілген «100 нақты 
қадам» ұлт жосарының жөні бөлек дер едім. 

«100 нақты қадам» ұлт жоспарының 
«заңның үстемдігін қамтамасыз ету» атты 
бөлігінде қамтылған 19 қадам бойынша 

Әр қадам болсын жемісті
атқарылған шаралардың нәтижесі де жаман 
емес. Мәселен, басқасын былай қойғанда 
сот саласына қатысты 10 қадамның барлығы 
түгелдей жүзеге асырылды. Тарқата ай-
тар болсақ, сот жүйесі инстатцияларын 
оңтайландыру, бес сатылы сот жүйесінен үш 
сатылы сот жүйесіне көшу. Сот лауазымына 
іріктеу тетіктерін көбейту және біліктілік та-
лаптарын қатайту сияқты нақты көрсеткіштер 
бар. 

«100 нақты қадам»-ның «Бір тектілікпен 
бірлік» атты 4-бөлімінде көрсетілген 
қадамдардың мақсаты Қазақстан көп ұлтты 
ел ретінде бір мақсатқа, отан сүйгіштікке 
ортақтыққа бағыттау. Сол арқылы ішкі 
құрлымды күшейту. Болашаққа нық қадам 
және сенім ұялату еді.

Осы іспетті бүткіл салаға ауқымды тың 
өзгерістер мен толықтырулар енгені белгілі. 
Өткенін ескермеген ертеңінен кеш қалады 
дегендей өткен күннің жемісті сәттерін негізге 
алып, болашаққа бірге қадам басайық.

Әсем ЕСЕНАМАНОВА,
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің 

директоры. 

Елдің өткені, бүгіні, ертеңі үшін әр сәтті бей - жай қалдырмайтын отанын сүйген әр аза-
мат біледі. Қыркүйектң бірінші жұлдызында мемелекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы болған болатын. Сөз басын биыл біз жаңа кезеңге 
қадам бастық, Халқымыз жалпы ұлттық референдумда саяси жаңғыру бағдарын қолдады. 
Конститутциялық реформа жаңа, әділетті Қазақстанды құру жолындағы аса маңызды қадам 
болды. Еліміздегі саяси жаңғыру енді экономикалық өзгерістерге ұласуы тиіс. 

Біз «азамат – бизнес - мемелекет» арасындағы қатынасты түбегейлі өзгертеміз. Мемелекет 
ең алдымен бәріне бірдей мүмкіндік беріп әділдік орнатады. Қоғам игілігіне арналған қызымет 
деңгейі жоғары болуына кепілдік береді. Әлеуметтік жағынан әлсіз топтағы азаматтарға қолдау 
көрсетеміз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесеміз, президент жанындағы омбудсмен 
тағайындалады.

Мемелекет экономикалық еркіндікті қолдайды. Бірақ халықты нарықтық тұрақсыздығының 
ықпалынан барынша қорғайды. Шағын және орта бизнесті мейлінше дамытады дей келе бес 
бағдар бойынша ой қозғаған болатын.

Бірінші бағдар: Жаңа экономикалық саясат жайында ой қорытсақ, кез – келген елдің ішкі күшін 
қауқарын көрсететін ол қаржы мәселесі. Сол жайында көптеген жоспарлар ортаға салынды. 
Халықтың экономикалық қорының өсіуіне ең керекті болған орта және шағын өнер кәсіппен 
айналысуға оңтайлы жағдай туындатуда.

Екінші бағдар: Нақты секторды дамыту: мұнда жер қойнауындағы қазба байлықтарды адал 
жолмен өңдейтін іскер серіктіктерге жол ашу. Мейлі ол қайдан болсада халыққа пайдалы жұмыс 
өнімділігін көрсетсе соны ары қарай қолдап дамыту ішкі өнімділікті арттыру бұлда болса ел 
эканомикасына халықтың ауқаттануына жол ашады.

  Үшінші бағдар: Ел болашағына арналған стратегиялық инавация: Мұнда еліміздің басты 
байлығы – адам. Бұл – айқын нәрсе. Сондықтан ұлттық байлықты тең бөлу және баршаға бірдей 
мүмкіндік беру, реформаның басты мақсаты. Ұлт саулығы жақсы болса ғана қоғам орнықты 
дамыйды. Ол үшін ең керекті болған медицина саласына басым бағыт беріп отыр. Дені сау 
ұлт елге еңбек етеді. Осы орайда 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бала күтіміне берілетін 
қаржы, бала бір жарым жасқа толғанша берілетін болды және зейнетақы мөлшеріне де мән 
берілуде сонымен қатар елдің ертеңі болған жас ұрпаққа ең керекті болған білім саласына да 
басымдылық беріліп қаншама жоспарлар атқарылуда.

  Төртінші бағдар: Мемелекеттік басқару ісін қайта жаңғырту: Мұнда жаңа Қазақстан, жаңа 
қоғам үшін қызымет ететін үкімет, саясат саласындағы кез - келген тұлғаның халыққа жаны ашый-
тын, халықтың жан айқайын тыңдайтын және өнімді шешімге жұмыс жасайтын азаматтардың 
болатындығы бізді қуантады.

  Бесінші бағдар: Заң және тәртіп: Мұнда қазақ ежелден «заңға бағынған құл болмайды» деген 
ұстпнымдағы халық. Қоғамда темірдей тәртіа, әділдік болмайынша елдің алға басуы қыйын. 
Сондықтан берік заң, атқарушы және қадағалушы болғанда ғана елдің болашағы жарқын 
болмақ. 

  Осы орайда мемелекет басшысының жолдауына жүгіне отырыпжобаларды бірге құрып, әр  
отбасы, әр азамат, азаматша өзінен бастап елдің жаңаруына, жандануына гүлденіп көркейіуіне 
атсалысса дегім келеді. Ел аманда жер аман болсын ағайын!

Қайдар ЖАҒПАР, 
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің музыкалық жетекшісі.

Жолдаудан жемісті қадам

«Ағынды - Ақсу, арынды – Ақсу, ұл - қыздары 
дарынды – Ақсу» деп мақтансақ мақтанғандай 
қойнауы құт, тектілермен дарындыларға толы 
өлке. Дара жол мен сара жолды жалғастырушы 
қазақтың біртуары болған біздің жерлесіміз – 
Құдаш Мұқашевқа 90 жыл. 

Құдаш Мұқашев 1932 жылы Ақсу ауданына 
қарасты, Сүттіген ауылында дүниеге келген. 
Қапал педагогикалық училищесін бітіріп ауыл 
мектебінде ұстаздық еткен. Үш жыл кеңестік 
әскерінде азаматтық борышын өтеген. 1959 
жылдан бастап аудандық «Өмір нұры» 
газетінде редактордың орынбасары, 1965-
1970 жылдары «Құрақсу қой – кен шарында» 
партком хатшысы қызыметтерін атқарған. 

1970 жылдардың басында таза 
шығармашылық жұмыспен айналысты. 
Лирикалық жанырда қалам тербеп ол ақ 
өлең бірнеше драмалық шығармалар жазған. 
«Дала дастаны», «Парторг» атты пессала-
ры Мұқтар Әуезов академиялық драма теат-
рында қойылған.  Құдаш Мұқашев өлең жа-
зумен бірге қара сөздің де шебері еді. Оның 
қаламынан туған «жалғыз тораңғы» хикаятын 
жұртшылық жылы қабылдады. Сол сияқты 
«Кешірім», «Мылқау әшім», «Мылтық керек 
емес», «Қылмыс», «Тағдыр және жүрек» атты 
шағын әңгімелері бар.

Үшінші бір қыры Құдаштың сазгерлігі. Оның 
«Ақсу вальсі» мен «Ақсудан ұшқан аққулар» 
әні күні – бүгінге дейін ел жадында сақталса, 
өлеңдері «Жолаушы», «Дүбір», «Жер 
жұлдызы», «Күн туралы хикая», «Дала даста-

Мерейлі, мерекелі 
90 жылдық

ны», «Жетісу жер жанаты», «Сүттіген сазы» 
атты кітаптарымен балаларға арналған «Кос-
мос деген не?», «Төрт түлік» кітаптары жарық 
көрген. 

1932 жылдан 1971 жылдар аралығында 
өмір сүрген текті тұлғаның 90 жылдық мерей 
тойы ел көлемінде аталып өтуде. Жерлестері 
ретінде білім саласының ұйымдастыруы 
мен өткен қазан айының 31 жұлдызында 
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінде 
аудандық «Құдаш Мұқашев» оқулар өтті. Әр 
ауылдан іріктеліп алынған жасөспірімдер 
ақынның проза, поэзияларын жатқа оқыды 
және ақындық жүректерінен шыққан арнау 
өлеңдерін арнады. 

Сонымен қатар ақын тақырыбындағы бей-
нелеу өнері бойынша тартысты байқау өтті. 
Өнерге, шығармашылыққа жаны құмар жа-
лынды  жеткіншектер ақынның жоғарыда 
аталған кітаптарынан көптеген шығармаларын 
жатқа оқыды. Жүлдегерлер бағалы силықтар 
мен және ақынның кітаптарымен марапат-
талды. Ауқымды шараны ақынның жана-
шыр жақындары бірге тамашалап, ыстық 
ықыластарын білдірді.

«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты 
өлмейді»,- деген қанатты сөздің дәлелі осы бо-
лар. Тектілеріміздің тегіне үңілер, мұраларын 
жалғастырар жастарымыз көп болсын  ағайын! 

 
Гүлбахар ЕРКІН,

Қызылағаш ауылдық мәдениет 
үйінің әдіскері. 
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Мұражай  -  рухани  байлығымызды 
молайтып, дәстүр мен салтымызды 
жаңғыртып, ұлттық құндылығымызды  
байытып, келешекке жеткізетін қастерлі 
орын. Кез - келген елге сапарлағанда 
ең алдымен сол елдің тарихымен  та-
нысу үшін  мұражайларын  аралайтыны-
мыз анық. Жыл сайын елімізге келетін 
шетелдік қонақтар мен туристер алды-
мен мұражайларға бас сұғып, қызықты 
ақпараттармен танысатынын көріп 
жүрміз.

Осы ретте ғылыми – зерттеу жұмысын 
дұрыс жолға қойып, келушілерге  музей 
құндылықтарын жан - жақтылы насихат-
тап жүрген Талдықорған қаласындағы  
Ілияс Жансүгіровтің әдеби музейінің ала-
тын орны ерекше екенін атап  айтқым 
келеді. Бүгінгі таңда музей қорында  
ақынға және отбасына қатысты  6 мыңнан 
астам құнды жәдігерлер сақталуда.. 
Жұбайы Фатима Ғабитованың тұтынған 
бұйымдарын қызы Ильфа Илиясқызы 
музей қорына сыйға берген болатын.
Бүгінде музей қоры  кемелденген деңгей-
ге жеткенімен әлі де толықтанбаған 
тұстары көп. Сондықтан музей құнды, та-
рихи жәдігерлерді іздестіруде. 

ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕР 
ҚАБЫЛДАЙМЫЗ

Музей қорына Ілияс Жансүгіровке  
және ақын білім алған «Мамания» 
мектебіне қатысты жәдігерлер, ата - 
бабаларымыздан мұра болып қалған, 
халқымыздың өткен тарихын түсіндіретін 
қолөнер бұйымдары, салт - дәстүрі 
мен әдет - ғұрпын  көрсететін экспонат-
тар қабылданады. Осыған орай, әрбір 
ұлтжанды азамат аялап сақтап отырған 
құнды жәдігерлері болса, музей қорына 
өткізуін сұраймыз

Жәдігердің ұзақ әрі бүлінбей сақтала-
тын орны музей десек, біздің ұжымда ол 
жұмыстың ғылыми негізі қалыптасқан.
Сондықтан бабаларыңыздың асыл 
мұрасын бізге сеніп тапсырсаңыздар, 
оны елдің қазынасына айналдыруға 
қашанда  дайынбыз.

 «Жәдігер жерде жатпасын акция»
Ілияс  Жансүгіров әдеби музейі.              
Музейдің мекен-жайы: Талдықорған 

қаласы, Абай көшесі, 239 үй.
Жұм. телефон : 87282-24-06-94
Muzei_ zhansugurova @ maij.ru 

Нұргүл ЖАУЫНБАЕВА, 
І.Жансүгіровтың әдеби музейінің 

меңгерушісі. 

Бүгінде бүкіл әлемде сыбайлас 
жемқорлық ұғымы кеңінен таралған. Сы-
байлас жемқорлық фактілерінің артуына 
байланысты дүние жүзінде бармақ бас-
ты, көз қысты әрекеттерге қарсы күрес 
тақырыбы өзекті бола бастады, мемле-
кеттер алдында «Сыбайлас жемқорлық 
дегеніміз не?», «Қандай әдістер қолдану 
керек?», «Аталмыш дертті қалай жеңуге 
болады?» деген бас қатырарлық сұрақтар 
тұрды. Сол себепті осы жағымсыз 
элементтің алдын алу бойынша түрлі 
бағдарламалар мен заңдар әзірленді.

Біз сыбайлас жемқорлықты толығымен 
жеңе алмаймыз, дегенмен ол шектен 
шықпауы үшін оны бақылауда ұстай ала-
мыз. Кез - келген жағдайда, әзірге сы-
байлас жемқорлықты толық жою туралы 
емес, тек бақылау туралы айту керек. 
Себебі, ең алдымен құқықтық сауаттылық, 
білім беру және үгіт-насихат әрекеттері 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
менталитетті қалыптастыру қажет. Бұл 
аталған міндеттерді орындау сыбайлас 
жемқорлықты жеңу жолы туралы айтуға 
мүмкіндік береді. 

Осы ретте бүгінгі таңда мектеп 
қабырғасында да парақорлықтың ал-
дын алу мақсатында «Адал ұрпақ» ерікті 
мектеп клубы іске қосылған. Аталмыш 
клуб мақсаты - шәкірттерді азаматтыққа, 
отансүйгіштікке, адамның құқықтарына, 
бостандықтарына және міндеттеріне, 
адамгершілік сезімдерге, еңбек 
сүйгіштікке, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеу мәдениетіне тәрбиелеу. Және 
2022-2023 оқу жылдарында түрлі іс 
- шаралар атқару жоспарлар легі де 

Аяққа түскен тұсау

ауқымды. Әр сынып жетекші  сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу мақсатында 
тәрбие сабақтарын өткізеді. Соны-
мен қатар сурет, эссе байқаулары мен 
пікірталастар ұйымдастырылмақ. 

Бармақ басты, көз қысты әрекеттерге 
төзбеушілікті шәкірттердің санасы-
на мектеп қабырғасында сіңіру әрбір 
ұстаздың парызы. Себебі, бәрімізде 
болашағымыздың бұлыңғыр болғанын 
қаламаймыз. Ұрпақтармыздың жарқын 
болашаққа қадам басу үшін үйдегі 
және білім орда қабырғасындағы алған 
тәрбиелері аса маңызды рөл атқарады. 
Әділ болуды, парасатты болуды талап 
ететін дәуірде өмір сүрудеміз. Жоғарыда 
аталған мәселелеріміз бен оның ал-
дын алу жолдары іс жүзінде жүзеге 
атсалысуға тиіспіз. Себебі, елім деген 
ер болмаса мемлекет болашағы баянды 
болмасы хақ. 

Тұғырлы Тәуелсіздігіміз тұғырынан 
таймасын. Қазақстанның ертеңі – бүгінгі 
жастардың қолында. Мәселені шешудің 
әрекеті нәтижелі, берекеті мол болғай.

Айбек ЖАНСҰЛТАНҰЛЫ,
Қаракемер орта мектебінің педагог – 

ұйымдастырушысы.

Маргарита Ващенконың туындыла-
ры біздің дәуіріміздің бір бөлігі, олар 
композицияның ауқымы мен кеңдігімен 
емес, ойдың тепе-теңдігімен, тақырыптың 
тереңдігімен және жасандылықтың 
жоқтығымен таң қалдырады. Жетісудың 
қалалары мен ауылдарына түрлі 
мүсіндік жұмыстардың жобаларын жа-
сап, атақты жерлестеріміздің есімін 
мәңгілікке қалдыруға зор үлес қосқан, 
КСРО Сәулетшілер одағының мүшесі 
Маргарита Маркияновна Ващенко 7 
желтоқсанда  115 жасқа толар еді. 

М.Ващенко 1907 жылы Ленинградта 
қарапайым қызметкердің отбасында 
дүниеге келген. Сол жерде мектепте 
оқыды, кейін Москваға көшіп, 1927 жылы 
А.Хаммер фабрикасында «пресовщица» 
болып жұмыс істеді. 1930 жылы Мәскеу 
сәулет институтына оқуға түсіп, 1937 
жылы сәулетші мамандығын меңгеріп 
шықты. 1955 жылға дейін Москвада 
бас архитектор болып жұмыс атқарды.  
Көп жылғы белсенді жұмысы үшін ол 
бірнеше рет диплом мен грамоталар-
мен марапатталған. Солардың ішінде 
ең жоғары наградасы — 1948 жылдың 

МҮСІН ӨНЕРІНІҢ ПАТШАЙЫМЫ
Д.Сағадиев, З.Бектасова, Д.Әблезова, 
Д.Байтұрғанова, А.Қайырбеков өздерінің 
Сараның өні, түрі туралы естерінде 
қалғандарын ауызша айтып және 
қағазға түсіріп, керекті деректер беріп, 
үлкен көмек жасады.  Сөйтіп ақын 
Сараның бейнесі полотноға түсіріліп 
болғаннан кейін, оның ескерткіші 
Мәскеу құю зауытында металдан жа-
салды. Мәскеудегі құю зауытында ме-
талдан жасалған ақын Сара ескерткіші 
70-жылдардың басында әкелініп, 
Қапал ауданындағы Абай атындағы 
колхоздың мәдениет сарайының ал-
дына орнатылды. М.Ващенко өзінің 
Сараның образын жасағанын былай 
деп еске алған. –«Жетісу өңірінің адам-
дары, ақын қыз жайлы құлақ құрышын 
қандыра әңгімелеуші еді. Кейіннен 
өлеңдерінің мазмұнымен таныстым. 
Алғашқы киындық - Сараның суретінің 
сақталмауы еді. Мені өзім әбден ойы-
ма сіңірген образдың тарихтағы болмы-
сынан айырма шығу қауіпі мазалады. 
Бірақ, Сараның құрбылары, Сараның 
көзін көрген адамдар көп көмектесті. 
Ұзақ кештерде солардың суреттеуімен 

сәуірінде СССР архитектор әйелдерінің 
бірінші Бүкілодақтық көрмесіне 
қатысқанда берілген дипломы. 1955 
жылы архитектор М.Мендіқұловтың 
шақыруымен Қазақстанға кетіп, Талды-
қорған қаласында облыстық сәулетші 
қызметін атқарды. Осы жерде 1963 
жылы зейнетке шыққанша еңбек 
етті. Қазақстанда істеген жылдарды 
М.Ващенко: «Бұл менің жұмысымда 
ерекше шығармашылық кезең болды» 
- деп есіне алатын. Қазақ даласың, 
халқын, оның этнографиясын, 
мәдениетін тереңірек білгісі келген 
сәулетші, әр жасаған жұмысына, ерекше 
сезіммен қараған.

Қазақстан үкіметінің шешімімен 
М.Ващенкоға Шоқан Уәлихановтың 
бейіт құрылысының дизайынын жасау  
тапсырылды. Мытищенск көркем құйма 
зауытында қоладан құйылған,  қабағына 
қазақ даласының ой - еркі мен арман-
мұңын жинаған Шоқан Уәлихановтың 
алғашқы ескерткіші Шоқан атындағы 
колхоздың орталық алаңында орнатыл-
ды. Ол кезде Шоқанның ескерткіштері 
болмаған, бірінші ескерткішті Маргари-
та Маркияновна құрды. Ал, Шоқанның 
образын келтіруге М.Ващенкоға Шоқан 
Уәлихановтың өмірін зерттеушісі 
С.Н.Марков анық және дәлелді кеңес 
беріп отырған. Сол үшін суретші 
Н.Марковты үлкен ризашылықпен еске 
алатын. Келесі тапсырма, ол Талды-
қорған облыстық партия комитетінің 
хатшысы Бижамал Рамазанованың 
ұсынысымен қазақтың халық ақыны 
Сара Тастанбекқызының ескерткішінің 
жобасын жасау болды. Сараның об-
разын шығару үшін суретшіге ақын 
Сараны көріп, бірге өскен Қоңыр 
ауылдық советінің азаматтары: 

бірнеше эскиздер жасалды». Осындай 
үлкен еңбекпен жасалған ескерткіш 
бүгінгі күні  Көшкентал ауылының 
(бұрынғы Абай колхозы) мәдениет үйінің 
алдында әлі тұр. Мүсіннің бейнесіне 
қарасаң ақын қыздың нәзік бет ажа-
рын қылаң етер сезімнің ұшқынымен 
өрнектеген. Ақын қыздың есімі мәңгі есте 
қалу үшін үлкен жұмыстар атқарылды. 
Қазіргі уақытта ақын Сараның мемо-
риалды музейінің қызметкерлері осы 
ескерткішпен жас өспірімдерді таныс-
тыру үшін, үнемі оқушыларды осында 
алып келіп, тақырыптық экскурсиялар 
жүргізуде. Ал, музей қорында ақынның 
образын шығарған суретші М.Ващенко 
туралы мол мағлұмат алуға болады. 
Өйткені, қорда оның біраз жеке заттары, 
өзі жазып  кеткен өмірбаяны, салып кет-
кен картиналары сақталуда.

Кейін М.Ващенкоға Ленин ескерткіші, 
ақын Сара мен оның алты замандасы 
ансамбль ескерткіші, Абай, Шәкәрім, 
Ғани Мұратбаевтың бюсттерінің жоба-
сын жасау тапсырылды. М.Ващенконың 
жұмыстарын Талдықорған қаласы, 
Ақсу ауданы, Ескелді ауданы т.с.с. 
басқа аймақтардан көруге болады. 
Зейнеткерлікке шығып, Мәскеуге қайтқан 
сәулетші, жүрегіне жақын Қазақстаннан 
жырақта жүрсе де Жетісудың даму-
ын сүйіспеншілікпен, құлшыныспен 
бақылап отырды. Мақаланың бойына 
осынау қарапайым мүсіншінің өмір бойы 
атқарған қажырлы еңбегін сыйғызу еш 
мүмкін емес екені белгілі. Бірақ оның 
Қазақстандағы туындыларымен бірге біз 
сүйіспеншілікпен еске алатын оның бір 
бөлігі, есімі ел есінде сақталып қалады.

А.АЛИМБАЕВА,
Ақын Сараның мемориалды

музейінің меңгерушісі.


