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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.Б
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"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 23-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республи-
касы Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, Ақсу ауданының әкімі ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

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

2. Ақсу ауданы әкімінің "Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін 
сайлау учаскелерін құру туралы" 2018 жылғы 6 желтоқсандағы №7 шешімінің күші 
жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің аппаратының басшысы Жаку-
пов Сериккан Амангельдиевичке жүктелсін. 

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

Аудан әкімі                                                  Е. БАЗАРХАНОВ.

АҚСУ АУДАНЫНДА ДАУЫС БЕРУДІ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ 
ДАУЫС САНАУ ҮШІН САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІН ҚҰРУ ТУРАЛЫ

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казах-
стан "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 33 Закона Республики 
Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан", аким Аксуского района РЕШИЛ: 

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

2. Признать утратившим силу решение акима Аксуского района от 6 декабря 2018 
года № 7 "Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов по Аксускому району" 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата акима района Жакупова Сериккана Амангельдиевича.

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

Аким района                                                 Е. БАЗАРХАНОВ.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ

Спорт - салауатты өмір 
салтының кепілі. Еліміздің әр аза-
матын салауаттылыққа ынталан-
дыру, дене тәрбиесі мен спорт-
пен айналысуға үгіттеу еліміздің 
жарқын болашаққа нық сеніммен 
қадам басуының кепілі болып та-
былады. 

Осы ретте аудандық дене 
шынықтыру - сауықтыру 
кешенінде 16 желтоқсан 
Тәуелсіздік күніне орай 
аудандық бұқаралық спорттық 
іс-шараларды ұйымдастыру 
орталығының ұйымдастыруымен 
мекеме қызметкерлері арасында 
воллейболдан жарыс өтті.

Шараның басты мақсаты – 
тұрғындар арасында салауатты 
өмір салтын қалыптастыру, жа-
лын иелерінің бос уақытын тиімді 
өткізу, денсаулыққа бей-жай 
қарамау, тәжірибе алмасу, үнемі 
спортпен шұғылдануды насихат-
тау болды. Жарыста 7 команда 
өзара бақ сынасып, кіл мықтылар 
анықталды.

Алғаш болып сөз алған аудандық 
мәслихат хатшысы Сүйлейменов 
Бейбіт Жаңылысұлы: - «Өркениет 
өріне құлаш ұрып отырған 
елімізде салауатты өмір салтын 
қалыптастыру басты мәселе. 
Әрбір қазақстандық, оның 
ішінде ұстаздар, жастар осын-
дай спорттың бұқаралығын на-
сихаттайтын жарыстарға қатысу 
арқылы өздерінің денсаулықтарын 
шынықтырулары қажет»,-дей 
келе қатысушыларды Тәуелсіздік 
күнімен құттықтады. Еңселі 
еліміздің баянды болашағы, 
кемелді келешегі үшін тынбай еңбек 
ету керектігін түсіндірді. Тұғырын 
тіктеген егемендігіміз әлемдік аре-
нада үздіктердің қатарынан көрінсін 
деген ақжарма ниетін жеткізді. Со-
нымен қатар, аудандық спорттың, 
оның ішінде ұлттық ат спортының 
дамуына елеулі үлесі қосып жүрген 
аламан бәйгенің 6 ат бапкерлері 
мен шабандоздары, көкпардың 
шаң қаптырар 11 көкпаршысына 

"Алғыс хаттар" табыстады.  
Аудандық бұқаралық спорттық 

іс шараларды өткізу орталығының 
басшысы Асхат Сауғанбаев сайыс 
шарттарымен таныстырды.

Ойыншылар бұл тартысты 
өткен додада бірінен бірі асып 
түсті. Десек те сөре бар жерде 
мәре бар. Ала допты алақанда 
ойнатқан 7 команданың ішінде 
суырылып шығып жүлделі І орын-
ды – Балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі, ІІ орынды – 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп-
гимназиясы, ІІІ орынды бұқаралық 
спорттық іс-шараларды өткізу 
орталығы иеленді. Сонымен 
қатар Біржан Нұржігіт «Үздік 
ойыншы», Алпамыс Қазбанбетов 
«Үздік қорғаушы», Ернұр 
Қажияхметов «Үздік үйлестіруші» 
атанды. Артынша жеңімпаздар 
бағалы сыйлықтар және "Мақтау 
қағаздарымен" марапатталды.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

МЕКЕМЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
БАҚ СЫНАСТЫ

Жетісу облысында мобильді қоғамдық қабылдау бөлмесінің 
мүшелері Ақсу ауданына қарасты Сағабүйен және Қарашілік ауылда-
рында болды. Сағабүйен ауылының тұрғындары осында жұмыс істеуге 
келген жас мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз етуді, сондай-ақ, су 
қоймасын салуды, ауылдың егін шаруашылығын дамыту мақсатында 
алқаптарға және ауылға келетін тоғандарды тазалау, ауылды кесіп 
өтетін Ұлы Жібек жолының бойына жол белгілерін қою, т.б. жекелеген 
мәселелері бойынша өздерін мазалап жүрген сұрақтарын қойды.

Көтерілген мәселелер бойынша жиынға қатысқан жауапты мекеме, 
ұйым басшылары "қанағаттанарлық" жауаптар қайтарды. 

Әр сала бойынша қабылдау үстеліне ауыл тұрғындары кезекпен 
отырып, шешу жолдарын қарастырды.

«Осы ауылда туып - өстім. Балалармен, немерелермен бірге 
тұрамын. Ауыл тұрғындарын медициналық пунктің тозғаны алаңдатып 
отыр. Жаңа ғимарат тұрғызып, жедел жәрдем көлігін беру қажет», – 
деді Қарашілік ауылының тұрғыны Әлмұхамет Шахаманов.

Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасының хабарлауын-
ша Қарашілік ауылында блок-модульдік медициналық пункт орнату 
үшін бюджеттік өтінім жолданды. Орнату мерзімі 2025 жылға жоспар-
лануда.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті.

«AMANAT»-тың мобильді 
қоғамдық қабылдау бөлмесі 

Жетісу облысына барды

ЖАҢА ЖЫЛ САУАЛНАМАСЫ

Ардагерді ардақтайық;
Бақытты отбасы;
Еңбек адамы
Ойтамызық;
Тіл тағдыры - ел тағдыры

... Халқыңа жақын бол
Ел тарихы
Айтарым бар...
Аудан тынысы; 
Жат дін - қараңғы ін;

Пікіріңізді 2-12-90 телефондарына айтуыңызды сұраймыз.

Сіз қандай мақала оқығыңыз келеді?
2023 ЖЫЛЫ
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Ақсу ауданы әкімінің «Ақсу ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау 
учаскелерін құру туралы" шешіміне қосымша

АҚСУ АУДАНЫНДА ДАУЫС БЕРУДІ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ДАУЫС САНАУ 
ҮШІН ҚҰРЫЛҒАН САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІ

№1 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі №29, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Есмұрат Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы интернатымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов №3-тен 22-
ге дейін, Сәтпаев №1-ден 136-ға дейін, Тәуелсіздік №1-ден 186-ға дейін, Сиқымов №1-ден 101-
ге дейін, Әліпбеков №2-ден 8-ге дейін, Жидебаев №1-ден 25-ке дейін (тақ жағы), №2-ден 54-ге 
дейін (жұп жағы), Шоңай батыр №38-ден 207-ге дейін, Айтжанов №4-тен 20-ға дейін, Сақалбаев 
№1-ден 11-ге дейін, Еркенов №1-ден 45-ке дейін, Жұмашев №42-ден 128-ге дейін.

№2 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №8, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
атындағы орта мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Нұрбопа №1-ден 79-ға дейін, Қалилаханов №2-ден 
85-ке дейін, Әуезов №1-ден 54-ке дейін, Қ. Мұқашев №2-ден 12-ге дейін, Еркінбеков №2-ден 37-
ге дейін, Мұратбаев №2-ден 13-ке дейін, Ермектасов №1-ден 5-ке дейін, Кедесов №1-ден 10-ға 
дейін, Жамбыл №2-ден 37-ге дейін, Бұланов №3-тен 38-ге дейін, Ә. Молдағұлова №1-ден 13-ке 
дейін, Желтоқсан №9-дан 29-ға дейін (тақ жағы), Желтоқсан №1А, 4, Қабанбай батыр №2-ден 
18-ге дейін (жұп жағы), №1-ден 35-ке дейін (тақ жағы), Момышұлы №1-ден 12а-ға дейін, Терібаев 
№2-ден 43-ке дейін, Есеболатов №1-ден 102-ге дейін, Ангалова №6-дан 12-ге дейін, Уәлиұлы 
№1-ден 39-ға дейін, Құсмолдин № 1-ден 6-ға дейін, Майлин №2-ден 33-ге дейін, Жидебаев №33-
тен 41-ге дейін (тақ жағы), №56-ден 108-ге дейін (жұп жағы), Бөрібай батыр №33-тен 55-ке дейін, 
Масимов №36-дан 50-ге дейін, Е. Маманұлы №2-ден 60-ге дейін.

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

орталығы.
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Желтоқсан №8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), №33-тен 

63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай батыр №20-ден 40-қа дейін (жұп жағы), №41-ден 65-ке дейін 
(тақ жағы), Пушкин №1-ден 17-ге дейін, Төлебаев № 1-ден 56а-ға дейін, Амангелді №1-ден 59-
ға дейін, Айтқожин №1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов №1-ден 4-ке дейін, Бұхарбаев №1-ден 77-ге 
дейін, Кенжебаев №1-ден 16-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 33-ке дейін, Толғанбай ақын №1-ден 
71-ге дейін, Р. Рахымбекова №1-ден 33-ке дейін, Абай №1-ден 14-ке дейін, Жандосов №2-ден 29-
ға дейін, Әубәкіров №1-ден 21-ге дейін, Омарұлы №1-ден 21-ға дейін, Жансүгіров №1-ден 14-ке 
дейін, Жидебаев №43-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкөзек ауылы, Алтынсарин көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№5 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қаракемер орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

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

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

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ңұрсұлтан Есеболатов атындағы 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ГЭС ба-
стауыш 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.
№9 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Еңбек ауылы, М. Ермектасов көшесі №35, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарасу негізгі орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Еңбек ауылы.
№10 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі №9, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Тарас негізгі орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Тарас ауылы.
№11 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі №28, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Кеңжыра ауылы.
№12 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі №19, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бижарас Садырбайұлы атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қаракөз ауылы.
№13 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңғарын ауылы, Шірікарал көшесі №35, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңғарын орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Кеңғарын ауылы. 
№14 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай Бәтенов көшесі №1, "Жетісу облысы білім 

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

Шекарасы: Жаңалық ауылы.
№15 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №26, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Сағабүйен, Сағакүрес ауылдары.
№16 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарашілік ауылы, Қастекбаев көшесі №7А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарашілік орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қарашілік ауылы.
№17 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ойтоған ауылы, Жәнәбіл көшесі №12, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ойтоған ауылы.
№18 сайлау учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі нөмерсіз, жекеменшік үй
Шекарасы: Үлгілі ауылы.
№19 сайлау учаскесі.
Орталығы: Б.Сырттанов ауылы, О.Жандосов көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ғани Мұратбаев атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Б. Сырттанов ауылы.
№20 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шоқан Уалиханов атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қопа ауылы.
№21 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ақсу, Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім ауылдары.

Приложение к решению акима Аксуского района "Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов в Аксуском районе"

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОБРАЗОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ

Избирательный участок №1.
Центр: село Жансугурова, улица О.Жумашева №29, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Есмурата Сикымова с при школьным интернатом» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №3 по 22, Сатпа-
ева с №1 по 136, Тауелсиздик с №1 по 186, Сикымова с №1 по 101, Алипбекова с №2 по 8, Жиде-
баева с №1 по 25 (нечетная сторона), с №2 по 54 (четная сторона), Шонай батыра с №38 по 207, 
Айтжанова с №4 по 20, Сакалбаева с №1 по 11, Еркенова с №1 по 45, Жумашева с №42 по 128.

Избирательный участок №2.
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан №8, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: Нурбопа с №1 по 79, Калилаханова с №2 по 85, Ауэзова 
с №1 по 54, К. Мукашева с №2 по 12, Еркинбекова с №2 по 37, Муратбаева с №2 по 13, Ермекта-
сова с №1 по 5, Кедесова с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 37, Буланова с №3 по 38, А. Молдагуло-
вой с №1 по 13, Желтоксан с №9 по 29 (нечетная сторона), Желтоксан №1А, 4, Кабанбай батыра 
с №2 по 18 (четная сторона), с №1 по 35 (нечетная сторона), Момышулы с №1 по 12а, Терибаева 
с № 2 по 43, Есеболатова с № 1 по 102, Ангаловой с № 6 по 12, Уалиулы с №1 по 39, Кусмолди-
на с №1 по 6, Майлина с №2 по 33, Жидебаева с №33 по 41 (нечетная сторона), с № 56 по 108 
(четная сторона), Борибай батыра с №33 по 55, Масимова с №36 по 50, Е. Маманулы с №2 по 60.

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

Сара".
В границах: село Жансугурова, улицы: Желтоксан с №8 по 48 (четная сторона), с №33 по 63 

(нечетная сторона), Кабанбай батыра с №20 по 40 (четная сторона), с №41 по 65 (нечетная сто-
рона), Пушкина с №1 по 17, Толебаева с №1 по 56а, Амангельды с №1 по 59, Айткожина с №1 
по 9, Сулейменова с №1 по 4, Бухарбаева с №1 по 77, Кенжебаева с №1 по 16, Акын Сара с №1 
по 33, Толганбай акына с № 1 по 71, Р. Рахымбековой с № 1 по 33, Абая с №1 по 14, Жандосова 
с №2 по 29, Аубакирова с №1 по 21, Омарулы с №1 по 21, Жансугурова с №1 по 14, Жидебаева 
с № 43 по 51 (нечетная сторона).

Избирательный участок №4.
Центр: село Кокозек, улица Алтынсарина №1, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Куата Терибаева с дошкольным мини-центром» государственного учреж-
дения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кокозек.
Избирательный участок №5.
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Коммунальное государственное учреждение «Кара-

кемерская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел 
образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Алтынарык.
Избирательный участок №6.
Центр: село Энергетик, улица О.Кошевого №4, здание Аксуской районной электросети. 
В границах: село Энергетик. 
Избирательный участок №7.
Центр: село Есеболатова, улица Жамбыла №40, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошкольным мини-центром включая началь-
ную школу ГЭС» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу».

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

ние «Начальная школа Кызылкаин с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кызылкайын.
Избирательный участок №9.
Центр: село Енбек, улица М.Ермектасова №35, Коммунальное государственное учреждение 

«Карасуская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Енбек.
Избирательный участок №10.
Центр: село Тарас, улица Тауке хан №9, Коммунальное государственное учреждение «Тара-

совская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Тарас.
Избирательный участок №11.
Центр: село Кенжыра, улица Акимшилик №28, Коммунальное государственное учреждение 

«Кенжиринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Кенжыра.
Избирательный участок №12.
Центр: село Каракоз, улица Жамбыла №19, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Бижараса Садырбая с дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Каракоз.
Избирательный участок №13.
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал №35, Коммунальное государственное учреждение 

«Кенгаринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «От-
дел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Кенгарын.
Избирательный участок №14.
Центр: село Жаналык, улица Шатырбай Батенова №1, Коммунальное государственное учреж-

дение «Жанатлеуская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Жаналык.
Избирательный участок №15.
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана №26, Сагабуйенский сельский дом культуры.
В границах: селы Сагабуйен, Сагакурес. 
Избирательный участок №16.
Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №7А, Коммунальное государственное учрежде-

ние «Карашиликская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Карашилик.
Избирательный участок №17.
Центр: село Ойтоган, улица Жанабила №12, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Ойтоган.
Избирательный участок №18.
Центр: село Улгили, улица Талдыозек без номера, частный дом.
В границах: село Улгили.
Избирательный участок №19.
Центр: село Б. Сырттанова, улица О.Жандосова №1, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Б.Сырттанова.
Избирательный участок №20.
Центр: село Копа, улица Балтабай №1, Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

школа имени Шокана Уалиханова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

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

«Средняя школа Мамания с дошкольным мини-центром» государственного учереждения «От-
дел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

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



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ23 желтоқсан 2022 жыл

№22 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, А.Жиенбаев көшесі №13А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шолақөзек бастауыш 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Көкжайдақ ауылы.
№23 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шолақөзек ауылы, Қосағаш көшесі №2, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай атындағы орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шолақөзек бастауыш мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Шолакөзек ауылы.
№24 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда. 

Шекарасы: Ақтөбе ауылы.
№25 сайлау учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.

Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі №22 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ащыбұлақ ауылы.
№27 сайлау учаскесі.
Орталығы: Суықсай ауылы, С.Омаров көшесі №10 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта 
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.

Шекарасы: Суықсай ауылы.
№28 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі. 
Шекарасы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі.
№29 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі №19, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

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

Шекарасы: Арасан ауылы.
№30 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі №17, "Жетісу облысы білім басқармасының 

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

Шекарасы: Қызылжар ауылы.
№31 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі №21, Қапал ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Сейфуллин №1-ден 42-ге дейін, Орманов №1-ден 30-ға 

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

№32 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі №15, «Жетісу облыстық білім басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің «Қапал кәсіптік-техникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны.

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

№33 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.
№34 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі №15, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Көлтабан негізгі орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көлтабан ауылы.
№35 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі №10, Қызылағаш ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Қызылағаш ауылы.
№36 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі №17, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ақтоған, Қопалы ауылдары.
№37 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі №3А, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Алажиде негізгі орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Алажиде ауылы.
№38 сайлау учаскесі.
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай көшесі №25А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мұхтар Әуезов атындағы негізгі 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Молалы ауылы, Қараой, Қайрақты разъездері.
№39 сайлау учаскесі.
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Егінсу орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Егінсу ауылы, Құмтөбе разъезі.
№40 сайлау учаскесі.
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ.Мұқашев көшесі №7, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Құдаш Мұқашев атындағы негізгі орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Құрақсу ауылы.
№41 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының мәдениет үйі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Шығыс орамы 1, Шығыс орамы 2, Шығыс орамы 3, Шығыс 

орамы 4, Шығыс орамы 5, Шығыс орамы 6, Шығыс орамы 7, Депо, Тынышбаев, Қазбек би; Ақөзек, 
Жасқазақ, Береке разъездері.

№42 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Матай орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

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

№43 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі №13, ірілендірген Ақтоғай жол дистанциясының Ма-

тай учаскесі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Тоқабаев, Бейсенбеков, Солтүстік, Қожахметов, Қаптағаев, 

Қисабек, Құрманғалиев.
№44 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі №104А, «Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаменті Ақсу ауданының полиция бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция 
департаменті Ақсу ауданының полиция бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Избирательный участок №22.
Центр: село Кокжайдак, улица А.Жиенбаева №13А, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая начальную школу Шолакозек с 
дошкольным мини-центром государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому райо-
ну Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кокжайдак.
Избирательный участок №23. 
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш №2, Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая начальную школу Шолакозек с до-
школьным мини-центром государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

В границах: село Шолакозек.
Избирательный участок №24.
Центр: село Актобе, улица Актобе №3, Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государственного учреж-
дения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Актобе.
Избирательный участок №25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, №5, Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Баласаз.
Избирательный участок №26.
Центр: село Ащибулак, улица Достык №22 А,Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Маншук Маметовой с дошкольным мини центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

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

«Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу». 

В границах: село Суыксай.
Избирательный участок №28.
Центр: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
В границах: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
Избирательный участок №29.
Центр: село Арасан, улица Турганбек №19, Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» включая Кызылжарскую 
начальную школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу».

В границах: село Арасан.
Избирательный участок №30.
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар №17, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» включая Кызылжар-
скую начальную школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кызылжар.
Избирательный участок №31.
Центр: село Капал, улица Алыбаева №21 Капальский сельский дом культуры.
В границах: село Капал, улицы: Сейфуллина с №1 по 42, Орманова с №1 по 30, Адильбекова с 

№1 по 15, Жалел с №1 по 12, Аккайын с №1 по 15, Достык с №1 по 19, Кабанбай батыра с №1 по 
30, Ескелди би с №1 по 38, Муканова с №1 по 34, Аль-Фараби с №1 по 64, Маметовой с №1 по 62, 
Абылайхана с №1 по 61, Иманова с №1 по 61, Алыбаева с №1 по 36, Толебаева с №1 по 26, Токта-
рова с №1 по 16, Майлина с №1 по 8, Дулатова с №1 по 7, Жандосова с №1 по 25, Кудерина с № 
2 по 16, А.Молдагуловой с №1 по 61, Бокина с №1 по 22, Абая с №1 по 18, Уалиханова с №1 по 7, 
Акын Сара с №2 по 54 (четная сторона).

Избирательный участок №32.
Центр: село Капал, улица Жибек жолы №15, Республиканское коммунальное казенное предприя-

тие «Капальский профессиональный-технический колледж» государственного учреждения «Управ-
ления образования области Жетісу».

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

Избирательный участок №33.
Центр: село Кошкентал, улица Амангелди №30, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа Кошкентал с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел 
образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кошкентал.
Избирательный участок №34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык №15, «Колтабанская основная средняя школа с до-

школьным мини-центром» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кольтабан.
Избирательный участок №35.
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар №10, Кызылагашский сельский дом культуры.
В границах: село Кызылагаш.
Избирательный участок №36.
Центр: село Актоган, улица Досет ата №17, Коммунальное государственное учреждение «Кызы-

лагашская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: селы Актоган, Копалы.
Избирательный участок №37.
Центр: село Алажиде, улица Мектеп №3А, Коммунальное государственное учреждение «Ала-

жидинская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Алажиде.
Избирательный участок №38.
Центр: село Молалы, улица Сексенбай №25А, Коммунальное государственное учреждение 

«Основная средняя школа имени Мухтара Ауэзова с дошкольным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Молалы, разъезды Караой, Кайракты.
Избирательный участок №39.
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина №22, Коммунальное государственное учреждение 

«Егинсуская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому рай-
ону Управления образования области Жетісу».

В границах: село Егинсу, разъезд Кумтобе.
Избирательный участок №40.
Центр: село Кураксу, улица К.Мукашева №17, Коммунальное государственное учреждение 

«Основная средняя школа имени Кудаша Мукашева с дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Кураксу.
Избирательный участок №41.
Центр: село Матай, улица Депо №1, дом культуры Матайского эксплуатационно-локомотивного депо.
В границах: село Матай, улицы: Шыгыс орамы 1, Шыгыс орамы 2, Шыгыс орамы 3, Шыгыс ора-

мы 4, Шыгыс орамы 5, Шыгыс орамы 6, Шыгыс орамы 7, Депо, Тынышбаева, Казбек би; разъезды: 
Акозек, Жасказах, Береке.

Избирательный участок №42.
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова №4 А, Коммунальное государственное учреждение «Ма-

тайская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».

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

Избирательный участок №43.
Центр: село Матай, улица Кисабек №13, укрупненная Актогайская дистанция пути Матайского 

участка.
В границах: село Матай, улицы: Токабаева, Бейсенбекова, Солтустик, Кожахметова, Каптагаева, 

Кисабека, Курмангалиева.
Избирательный участок №44.
Центр: село Жансугурова, улица Жидебаева №104А, Государственное учреждение «отдел по-

лиции Аксуского района Департамента полиции области Жетісу Министерства внутренних дел Ре-
спублики Казахстан».

В границах: Государственное учреждение «отдел полиции Аксуского района Департамента по-
лиции области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
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Еліміздің  тәуелсіздік  күніне  
орай  қасиетті  Ақсу  жерінде  
орналасқан  киелі  білім  ошағы  
қара  шаңырақ  «Мамания»  
мектебі  үшін   айтулы  күн  
десек,  қателеспеген  болар  
едік.  Ызғарлы  желтоқсанның  
ызғарына  қарамай,  Астана  
қаласынан  қара шаңырақтың  
негізін  қалаған  Тұрысбек  қажы  
Маманұлының  немересі  мен  
шөбересі  ат басын  тіреген  күн. 
Ата - баба  жолын  жаңғырту  
мақсатында  мектепке  көне  
жәдігерлермен  қатар,  Тұрысбек 
қажының  тіршілікте  ұстаған  
бұйымдарын,  қолжазбаларын  
сыйға  тартты.  Президентіміз  
Қ.К.Тоқаевтың  айтуынша,  «Төл  
тарихын бағалайтын  және  
мақтан  ететін  өнегелі  ұрпақ  
тәрбиелеу  әр  білім  ошағының  
парызы.  Өткенді  жаңғыртып,   
жан  бітіру  адами  борыш».  

Бұл  мектеп  қабырғасынан  
ашылып  отырған   мұражайға  
бірден  бір  ұйытқы  болып  
отырған  мектеп  директоры 
Г.М.Нұрлыбекованың баста-
уымен қолға  алынды. Соны-
мен қатар, мектеп  ұжымның  
қолдауымен жүзеге асып,  
ашылу салтанаты  жоғары  
деңгейде  өтті.  Бұл  салтанатты  
жиынға  Ақсу ауданы  әкімінің  
орынбасары Ғ.Есжанов, Ақсу 
аудандық «Аманат» партия 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары К.Дәулетбекова, 
Ақсу  аудандық  білім  бөлімінің  
басшысы Б.Рамазанов, Ақсу 
ауылының  қауымдастық  
мүшесінің төрайымы  
Р.Қабанбаева, Ақсу ауылдық 
округінің әкімі  С.Байжұманов,  
Ақсақалдар алқасының  

ТЕКТІЛІКТІҢ  ШАРАПАТЫ

төрағасы А.Амантаев және   
қауымдастық  кеңес  мүшелері,  
ауыл  ақсақалдары Т.Абдуалиев, 
С.Бисаметов,  Ақсу аудандық та-
рихи - өлкетану  мұражайының  
меңгерушісі А.Құмарова,  
мектепішілік қамқоршылық  кенес  
төрайымы  А.Заманбекова.   Осы  
мектептің ардагер ұстаздары  
Б.Баетова, К.Ниязбекова   
қатысты. 

«Тарих – өткенге  сабақ, келе-
шекке - өнеге»,-деп  аталуының  
өзінде көп мағына жатыр. Та-
рих – дәуірлердің куәгері, 
шындықтың  шырайы, есте қалар  
өмір,  өткен  күннің  іздері, - 
деп  Цицерон айтып  кеткендей  
«Тектіден  текті  туады, тектілік  
тұқым  қуады» Тұрысбекқажы  
немересі, Құдайбергенқызы  
Еңілік  апайымыз  өз  ұрпағымен  

осы  қуаныштың  куәгері  болып, 
жүрек  жарды  ризашылығын  
білдіріп, ауылым  алтын  бесік 
бүгін  мені  қуанышпен  тербет-
кен  деп  болашаққа  жоспар  
құрып  кетті. 

Сүйінші, халқым! Текті  
ұрпақ  ауылдың  болашақ  
бүлдіршіндеріне арнап  
болашақта  «Балабақша»  сал-
сам  деген  жақсы  оймен   еліне  
аттанды. Ұжым мүшелері ақ 
жол  тілеп,  қимастықпен  қол  
бұлғады.

Р.ҚАБАНБАЕВА,
«Мамания орта  мектебі, 
мектепке дейінгі шағын 

орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  

бастауыш сынып мұғалімі.  

Өзіңіз мінсіз деп білетін қоғамды елестетуге 
тырысыңыз. Мықты денсаулық, жақсы жұмыс, 
қамсыз тірлік, өмір сүруге қолайлы жағдайлар 
-  бұл тізім ұзыннан - ұзақ жалғасуға бар және 
жеке басымдықтарға байланысты қажетті 
аспектілермен толықтырылуы да мүмкін. Әйтсе 
де, мұндай қоғамның ажырамас бөлшегі мемле-
кет болып табылады. 

Азаматтарының қамын ойлайтын мем-
лекет. Әрбір азаматтың әлеуетін мейлінше 
жүзеге асыруға мүмкіндік тудыратын мемле-
кет. Азаматтардың заңды құқығының қорғалуы 
мен сақталуына кепілдік беретін мемлекет. 
Азаматтардың мұқтаждығы мен қажеттіліктеріне 
бағдарланған мемлекет. Арадағы өзара 
әрекеттестік қарапайым, ұғынықты және 
қолжетімді болатын, адамдар үшін құрылған 
мемлекет.

Қазақстандағы ақпараттық - коммуникативтік 
технологиялардың дамуы кем дегенде соңғы 
екі пікірдің жүзеге асуына кепілдік бере ала-
ды. Дәл осы азаматтар мен мемлекеттің өзара 
әрекеттестігін ыңғайлы, қарапайым, қолжетімді 
және түсінікті ету үшін  электрондық үкімет 
тұжырымдамасы әзірленді.

Электрондық үкімет құру ісі билік 
органдарының жұмысын анағұрлым тиімді, 
азаматтарға қолжетімді ету үшін қажет болды. 
Бұрындары әрбір мемлекеттік орган өз бетінше 
«оқшау өмір сүріп», басқаларымен  байланысқа 
түсе қоймайтын, ал азаматтардың алуан түрлі 
анықтама, растама секілді өзге де қағаздарды жи-

Электрондық үкімет дегеніміз не?

Кадр ауысымдылығы мәселесі әрбір мемлекеттік органның ал-
дында тұрған мәселелердің бірі. Мемлекеттік қызметтегі тұрақтылық 
дегеніміз  - мемлекеттік қызметтегі қатынастардың тұрақтылығын 
білдіреді. Негізінде, кез - келген ұжымдағы ауысымдылықтың шы-
найы деңгейі персонал санының 5-6% шегінде болуы керек, одан 
асқан жағдайда ол мекеме қызметіне кері әсерін тигізеді. 

Кадр ауысымдылығының шынайы деңгейі - мемлекеттік 
аппараттың жаңаруына да ықпал етеді. Бұл процесс үздіксіз, өз 
ретімен жүреді және де кадрлық қызметтер мен басшылық тара-
пынан кез - келген төтенше шараларды қабылдауды талап етпейді. 
Мәселен, қызметкерлердің бір бөлігі зейнетке шығады, бір бөлігі 
әртүрлі себептермен жұмыстан шығарылады, олардың орнына 
жаңа қызметкерлер келеді, бұл кез - келген мекемеде орын алатын 
үрдіс. 

Ал, егер ауысымдылық деңгейі 5-6%-дан асса, келтірер зияны да 
айтарлықтай болады, егер кадрлар ағымы  жоғарылай түссе зиян 
да арта түседі. Себебі, жаңа қызметкерлер қабылданып, олар бір-
бірімен жұмыс істесіп, ұжымға айналғанша, мемлекеттік мекеме 
жұмысы ақсап қалады.

Кадр тұрақсыздығының жоғары деңгейі персоналды басқарудағы 
және жалпы мекеме басшысының жұмысындағы елеулі 
кемшіліктерді көрсетеді, бұл дегеніңіз мекемеде орын алған 
қолайсыздықтың көрсеткіші болып табылады.

Ендеше, тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін не істеу керек? 
Кадр тұрақтылығын қамтамасыз ету - бұл ең алдымен, персонал-
ды басқару қызметі мен мекеме басшылығының міндеті, олар пер-
соналды басқаруда туындаған мәселелерді тиімді шешуі керек. 
Кадр қызметі ұжымның тұрақтылығына кері әсер ететін әр түрлі 
факторларды, мәселен еңбек нарығындағы жағдайды,  ұжымдағы 
өзгерістер, қызметкерлердің жеке өміріндегі өзгерістерді үнемі 
қадағалап отыруы қажет.

Мекемелердегі кадрлардың ауысуына байланысты туындайтын 
қолайсыздықтар келесі проблемаларды тудырады, біріншіден, 
жұмыс тиімділігін жоғалту, екіншіден, жұмыстан босатылатын 
қызметкерлерге жұмыстан шығу жәрдемақыларын төлеу сияқты 
жұмыстан шығаруды ресімдейтін кадр қызметкерінің жұмыс 
уақытын алады. Үшіншіден, босаған орынға кандидаттарды іріктеу, 
жұмысқа қабылданғандарды ресімдеу. Төртіншіден, жұмысқа 
қабылданған қызметкердің еңбекке бейімделуін және жұмыс ор-
нында оқытуға арналған шығындар және т.б. Бұдан бөлек, қалыпты 
әлеуметтік-психологиялық ахуалы бар тұрақты еңбек ұжымдарын 
қалыптастыруға бағытталған "командалық рухты" қалыптастыру, 
ұжымды біріктіру үшін сияқты іс-шараларды жүзеге асыру қажет.

Негізінен, персоналды басқару қызметі кадрлардың жұмыстан 
кетуінің  мотивациялық құрылымын анықтаумен айналысуы 
қажет. Қызметкердің жұмыстан кету туралы шешім қабылдауға 
итермелейтін нақты себептерді анықтау керек. Осы мақсатта 
мемлекеттік қызмет саласында мемлекеттік мекелерде тоқсан 
сайын кадр тұрақтылығын анықтау үшін арнайы статистикасы 
жүргізіледі.  Мысалы, бүгінгі күнге Жетісу облысының жергілікті 
атқарушы органдарында 27 мемлекеттік қызметші "өз қалауы 
бойынша" жұмыстан кеткен. Сонымен қатар әрбір жұмыстан 
босатылған қызметшімен сұхтат жүргізіледі. Оның мақсаты  - 
жұмыстан кету себебін анықтау, бәлкім қызметкер жалақы деңгейіне 
қанағаттанбайды, жұмыс процессін ұйымдастыру, ұжымдағы өзара 
қарым-қатынас ұнамайды, яғни осы сипаттағы себептер талданып, 
сараланады. 

Жұмыстан кету себептеріне талдау жүргізуде "басқа себеп-
термен" жұмыстан кететіндердің үлесі үлкен екені байқалады. 
Сондықтан қызметкерлердің жұмыстан кету мотивтері толығырақ, 
жан-жақты талдауды қажет етеді.

Ал енді кадр әлеуетін тұрақтандыру үшін қандай шара-
лар қабылдануы қажет. Осы бағытталғы шараларды үш 
негізгі топқа бөлуге болады, олар: біріншіден, техникалық - 
экономикалық жағдайды жақсарту, яғни, еңбек жағдайларын 
жақсарту, материалдық ынталандыру жүйесін жетілдіру, 
жұмысты ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру. Екіншіден, 
ұйымдастырушылық, мәселен, қызметкерлерді жұмысқа қабылдау 
және жұмыстан шығару рәсімдерін жетілдіру, қызметкерлерді 
кәсіби ілгерілету жүйесін жетілдіру және т. б. Үшіншіден, әлеуметтік-
психологиялық жағдайды жақсарту, яғни, көшбасшылық стильдері 
мен әдістерін жетілдіру, ұжымдағы қарым - қатынастар, моральдық 
көтермелеу жүйесі және т.б. жетілдіру қажет.

Сөз соңында кадрлар жағдайының тұрақтылығы мемлекеттік 
аппараттың мүддесі үшін де, мемлекеттік қызметшілердің өздерінің 
мүддесі үшін де қажетті болып табылатынын баса айтқым келеді.

А.ДОСЫБАЕВА,
Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Жетісу облысы бойынша департаментінің

бас маманы.

МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТТЫҢ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

нау үшін толып жатқан инстанциялардан  өтуіне 
тура келетін. Осының барлығы бір ғана қызмет 
түрін пайдалану үшін толып жатқан мекемелер 
табалдырығын тоздыруға  мәжбүрлейтін. Бүгінде 
электрондық үкімет жобаларының арқасында ол 
заман келмеске кетті.

Электрондық үкімет – ақпараттық технология-
лар көмегімен ішінара келісушілікті қамтамасыз 
ететін, мемлекет пен азаматтар арасындағы, 
сондай-ақ, мемлекеттік органдардың өзара 
әрекеттестігінің бірыңғай механизмі. Мемлекеттік 
органдарға кезекті қысқартып, анықтама, куәлік, 
рұқсат құжаттарын және тағы басқаларын алуды 
жеңілдетуге әрі жылдамдатуға  мүмкіндік берген 
де дәл осы механизм.

Басқаша айтқанда, электрондық үкімет 
деп лицензияны рәсімдеу үшін ЖСН ғана ке-
рек болатын (басқа ақпараттың бәрі дағдылы 
сұранымдар арқылы алынады),  коммуналдық 
қызмет ақылары мен айыппұлдарды онлайн 
жүйесінде төлеуге болатын, анықтама алу үшін 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ-қа жеке куәлік қана талап 
етілетін, бизнесіңізді өз бетіңізше тіркеуге, не-
месе электрондық үкімет порталында небәрі 10-
15 минут ішінде анықтама алуға, күн-түн демей, 
кез келген уақытта баланың балабақшаға кезегін 
көруге болады.

Әйгерім ҚАТАРБАЕВА, 
Суықсай ауылдық округі әкімінің аппараты 

мемлекеттік мекемесінің қызметкері.

Мемлекет басшысының ақпаратты 
цифрлық (автоматты) растау мүмкіндігін 
қамтамасыз ете отырып, барынша та-
лап етілетін анықтамалар мен қағаздағы 
растамаларды жою жөніндегі тапсырма-
сын орындау үшін, атап айтқанда жыл-
жымайтын мүлік объектілерінің мекен-
жайын айқындау бойынша анықтаманы 
талап етуді болдырмау бөлігінде Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Цифрлық даму, иннова-
циялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігімен бірлесіп, «Қазақстан 
Республикасының аумағында жылжы-
майтын мүлік объектілерінің мекен-
жайын айқындау бойынша анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
жылжымайтын мүлік объектілерінің 
(тарихсыз/тарихымен) мекенжайын 
нақтылау бойынша анықтаманы талап 
етуді жою жөніндегі пилоттық жобаны 

іске асыру туралы бірлескен бұйрықты 
бекітті.

Бірлескен бұйрыққа сәйкес нотариус-
тар, банктер және өзге де ұйымдар 
жылжымайтын мүлік объектілері 
мекенжайларының архивтік мәліметтерін 
іске асырылған интеграция арқылы не-
месе «электрондық үкімет» порталында 
архивтік мәліметтерді тексеру сервисі 
арқылы алуға болады. 

Осыған орай Қапал ауылдық округі 
әкімі аппараты қызметтерді көрсету 
кезінде қағаз құжаттармен тең цифрлық 
құжаттарды қабылдау бөлігінде Заңның 
сақталуын қамтамасыз ету және халық 
арасында түсіндірме жұмыстарын үнемі 
жүргізу үстінде.

Серік ҚОЖАТАЙ, 
Қапал ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маман - іс 
жүргізушісі. 

Қапал ауылдық округі әкімі аппаратындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету 
бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу
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Жетісудың толыққанды тарихи 
шежіресін жасақтау.

Ақсу ауданының орталығы 
І.Жансүгіров ауылындағы 
Мәдениет үйіндегі жиынға ау-
дан өлкетанушылары, аудандық 
газет редакторы, аудандық 
кітапхана, мектеп кітапханасы, 
аудан архиві қызметкрелері, ау-
дан мектептерінің тарих пәні 
мұғалімдері, өлкетанушылардың 
қатысуымен өтті. 

Ғ ы л ы м и - з е р т т е у 
экспедициясының қатысушылары 
жиналғандарға жобаның мақсаты 
туралы хабарлама жасады. Ал-
дымен сөз алған әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-нің Қазақстан 
тарихы кафедрасының доценті, 
тарих ғылымдарының канди-
даты, Тарих және қоғамдық 
ғылымдар академиясының 
академигі Нұрпейіс Талды-
бек Әліұлы Жетісу тарихының 
өзекті мәселелеріне тоқталды. 
Жетісу өңірінің отарлануынан 
бастап, 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс, тарихи орындар туралы 
баяндай келе сөйлеуші ғылыми-
зерттеу экспедициясының 
мақсатын таратып айтып берді. 
Қазақстан тарихының ақтаңдақ 
беттерін қайта зерделеу үшін 
құйма құлақ қарттар, өткен тарих 
деректерін жинастырып, басып 
шығару, ұлт кәдесіне жаратудың 
маңыздылығына тоқталды. 
Өткен ғасыр басындағы орыс 
жазалау отрядтарының қазақ 
ауылдарына қырғидай тиген 
тарихи оқиғаларын баяндай 
келе, осы Алакөл ауданын-
да кеңестік саясатқа қарсы 
шықты деп жазаланған Алясқар 
Басшығұлов туралы мәлімет бар 
екенін айтты. Жиналғандарға 
өлкетанушылық бағыттағы зерт-
теулер қорытындыларын, ба-
яндамаларды «Жетісу тарихы» 
ғылыми-ақпараттық сайтына ор-
наластыру мүмкіндігін айтып өтті. 

Ғ ы л ы м и - з е р т т е у 
экспедициясының қатысушысы 
Саяси қуғын - сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі өңірлік 
мемлекеттік комиссия 
жұмыс тобының жетекшісі, 
Ш.Ш.Уәлиханов ат. Тарих және 
этнология институты phd-
докторанты  Стамшалов Еркін 
Иманғазыұлының хабарламасы-
на Жетісу өңірінің, соның ішінде 
Алакөл өңірінің XX ғасырдың 20-
30 жылдардағы тарихына қатысты 
мәліметтер бөлісілді. Сөйлеуші 
саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның 
атқарып жатқан жұмыстарының 
қорытындыларымен бөлісіп, 

өңірдің өткен ғасырдың 20-
50 жылдардағы түрлі тари-
хи катаклизмдердегі жай-
ын әңгімеледі. 1930 жылдың 
басынан күштеп ұжымдастыруға, 
шаруашылық-саяси науқандарға 
қарсылық ретінде бұрқ ете қалған 
шаруалар көтерілістері, шекаралық 
аудандарда босқыншылықпен 
астасып жатты. Колхоздан, ауыр 
дайындау жоспарларынан, жал-
пы кеңес өкіметінің қысымынан 
қашқан босқында қарулы отряд-
тар көмегімен шекара асып жатты. 
ОГПУ мәліметтерінде Бүйен Ақсу, 
Алакөл, Сарқан аудандарында 
асыра сілтеу орын алғаны баянда-
лады. 1930 жылдың ақпан айын-
да Бүйен Ақсу ауданының № 1-4, 
6,12,13 ауылдарынан жиналған 
500-дей шару № 3 аулылдың 
тұрғыны, бұрынғы болыс 
басқарушысы Бисетай Қылиевтің 
басқаруымен көтеріліске шықты. 
Көтерілісшілерді Қаратал, 
Сарқан аудандарының бірқатар 
ауылдарының М. Бұрханов, Р. 
Бөтебаев, С. Өтегенов бастаған 
шаруалары қолдады. ОГПУ 
мен жазалаушылар тарапынан 
көтерілісшілерге қарсы тұрақты 
армия бөлімдері, әскери авиация 
пайдаланылғаны айтылды. Алакөл 
өңірінің шекаралық пункттерінде 
Қытайға босқыншылыққа ұшыраған 
халық қырғынға ұшыралы. Қапал, 
Абакумовка, Сарқан, Покатилов-
ка, Алакөл, мекендерінде Бур-
ханов, Өтегенов, Т.Тұрысбеков, 
Б.Қылиев, Қ.Қылиев, С.Қылиев, И. 
Дүйсебаев (Антоновка) Қожахет 
Әділбеков (Арасан) М.Дулатов, 
Қ.Байдашевтердің халық 
көтерілісіне басшылық жасағаны 
баяндалды. Қаратал ауданын-
да 1931 жылдың қысында азық-
тұлік тапшылығы болып, Үштөбе 
маңыйында орналасқан ет дай-
ындау науқаны негізінде «Со-
юзмясо» мекемесі қоймаларына 
2000-нан астам аш шаруалар 
шабуылдаған. Аштықтан, түрлі 
күштеу шаруашылық - саяси 
науқандарынан мезі болған халық 
Қырғызстан, Қытай елдеріне бо-
сты. Бүйен Ақсу, Қапал, Ақсу, 
Қаратал, Қызылағаш, Сарқан 
ауданы аумағы 1930 жылдың 
көктемінде соғыс даласы-
на айналды. Кеңестік өкімет 
жергілікті наразы шаруаларға 
қарсы тұрақты армия бқлімдерін, 
әскери авиацияны пайдалан-
ды. Екінші дүниежүзілік соғысы 
басталған кезде алғашқылардың 
бірі болып Кеңестер одағының 
батыры атағын алған Илья Пав-
лович Мазарук Бүйен-Ақсу ау-
данында №126 әскери само-
летпен жергілікті халықтың 

наразылығына қатысушы шала 
қаруланған адамдарға әуеден оқ 
боратып, қырған. Саяси қуғын-
сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі Жетісу облыстық комис-
сия Жетісу өңірінде жалпы саны 
23 ірі халық көтерілісі болғанын 
анықтады. Мыңдаған шаруалар 
өз туған жерлерін тастап, ше-
телгн босты. 

Экспедиция қатысушысы 
Қазақстан журналистер одағының 
мүшесі, өлкетанушы Қарабасов 
Жандарбек Қырықбайұлы Жетісу 
тарихына қатысты жарық көрген 
еңбектерімен таныстырып, 
өлке тарихының әлі толық зерт-
телмей жатқан мәселелеріне 
тоқталды. Хабарлама жа-
саушы өз сөзінде Ыбырайым 
Жайнақов, Мұхамеджан Тыныш-
баев, Тұрар Рысқұловтардың 
Жетісдағы тарихи оқиғалардағы 
ролін баяндап өтті. Өлкетану 
бағытындағы зерттеулердің 
маңызына тоқталған сөйлеуші, 
Алакөл өңірінің тарихын жазуды 
жергілікті көнекөз қариялардың, 
қолда сақталған деретердің 
маңыздылығын баса айтты. 
Жергілікті өлкетануышыларды 
белсенділігі аса маңызды екені 
айтылды.  

Экспедиция қатысушыларының 
сөзінен кейін жергілікті 
ақсақалдар, өлкетанушылар, 
тарихшы ұстаздар сөз 
алды. Ғылыми-зерттеу 
экспедициясының Ақсу 
архивіндегі жұмысы жалғасты. 
Жетісу облыстық мемлекеттік 
архиві КММ Ақсу филиалының ди-
ректоры Гүлжан Мейрамбекқызы 
Мейрамбекова қор құжаттарымен 
таныстырды. Ақсу архивінде 225 
қор, 50615 сақтау бірлігі бар. 
101-қор (Аксуйская районай фи-
нансовый отдел), 1-тізімде 1931 
жылғы Ақсу ауданы байларының 
жеке карточкалары орналасқан. 
Экспедиция қатысушылары 
Алматы өңірлік комиссия 
хатшылығының арнайы сұрау 
салуына көшірмелер әзірлеп 
беруге дайын екендіктерін айт-
ты. Архив басшылығы ұсынған 
Ақсу ауданының тарихы туралы 
анықтамалыққа сәйкес, ҚазОАК 
төралқасының 1930 жылғы 3 
қарашадағы қаулысымен Бүйен 
Ақсу, Бәрібаев, Сарқанд аудан-
дары бөліктерінен Ақсу ауданы 
құрылған. 1933 жылы Ақсу ауда-
нында 23296 тұрғын тұрса, оның 
583-і орыс,  22597-і қазақ, 116- 
басқа ұлттар болған. 

Ақсу ауданы мектебі тарих 
пәнінің мұғалімі Қайрат: «Мама-
ния» мектебінде жетекші болған 
Қанапия Махметов (ақталған) 
туралы қосымша мағлұматтар 
іздестуруді сұрады. Ақсу ауданы 
мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
Өркен: Бөрібай көтерілісінің 
қатысушысы болғаны үшін  ай-
далып кеткен Ысқақұлы До-
сымбек туралы мағлұматтар 
қарастыруды өтінді. 

Ақсу аудандық кітапхана-
сындағы кездесу экспедиция 
қатысушыларының Ақсу ауда-
нына қатысты өлкетанушылық 
әдебиеттерді саралаумен 
жалғасты.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі. 

Алматы облысының ішкі саясат 
басқармасы Жетісу облысының 
ішкі саясат басқармасы, 
«Қоғамдық даму орталығы» КММ,  
«Арыс» қоғамдық қоры  «ЖЕТІСУ 
ТАРИХЫ: ЖАҢА КӨЗҚАРАС» 
тарихи-танымдық ғылыми-
зерттеу жобасын жүзеге асыруда. 
Бұл жоба Тәуелсіз Қазақстанның 
шынайы да толыққанды тари-
хын жазып шығудағы архив 
деректеріне әрі көзкөргендердің 
естеліктеріне негізделген 
қанатқақты бұл көлемді әрі 
тұңғыш ғылыми-танымдық зерт-
теу жоба. Оның басты ерекшелігі 
– қарапайымнан күрделіге қарай, 
яғни әрбір ауыл, аудан тари-
хы мен жекелеген тұлғалардың 
ғұмырнамалық шежіресін зерт-
теу арқылы тұтас өңірдің, яғни 

Аудандық Қазпошта бастығы 
Бакеева Айжан Ысқаққызын, өзі 
басқарып отырған ұжымымен 
қоса келе жатқан 2023 жаңа жыл-
мен шын жүректен құттықтаймын. 
Барлығыңа зор денсаулық, 
отбасыларыңа амандық, 
қызметтеріңе толағай табыс, 
бүгінгі күннің талабына сай, 
егеменді еліміздің өркендеуіне 
өлшеусіз өз үлестеріңді қосып, 
аянбай еңбек етулеріңе 
тілектеспін. 

Қазпошта ұжымын ежел-
ден ерекше құметтеймін, менің 
әулетіме өте жақын мекеменің бірі. 
Жолдасым Қуатұлы Жармұхамет 
ұзақ жылдар баспасөзге жазы-
лу Одағын басқарған, кейіннен 
Қазпоштаға қосылған кезде де 
сол қызметін атқарған. Ол өмірден 
өткен соң ол істі ары қарата 
жалғастыру Сәрсембайқызы 
Әлияға жүктеліпті. Әлияның 
міндетті қызметін ұжымның оған 
көрсеткен құрметіне қарап үлкен 
жауапкершілікпен атқарғанына 
көзім жетіп, өте үлкен жүрекжарды 
қуанышта отырмын.

Мемлекет басшысы қарапайым 
халық үніне құлақ асатын 
ауылдың жағдайын жақсартатын, 
әрбір еңбеккердің еңбегін ерекше 

бағалайтын, олардың әл-ауқатын 
көтеретін мемлекет құрамыз деп 
ел алдына талап қойды.  

Ауданымызда сол міндетті 
орындау жолына түскен бірден-
бір басшы өзің екенсің. Айжан 
Ысқаққызы қадамыңа нұр жаусын, 
адал еңбегің алдыңнан шығып, әр 
істе абыроайлы бол, келешекте 
ауданның Құрметті азаматының 
бірі бол.

 Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ.

Бала болашағының іргетасы мықты болуына, ең алдымен 
тағылымды тәрбие мен сапалы білім ықпал етеді. Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылды «Балалар жылы» 
деп жариялағаны  баршамызға аян.  

Осы жылдан бастап қолға алынған «Оқитын ұлт» жобасы аясын-
да балалардың кітап оқуға қызығушылығын оятып, рухани жетілуіне 
үлес қосу мақсатында жыл бойы кітапханамызда  түрлі іс-шаралар 
өткізілді. Солардың бірнешеуіне тоқталсақ жылдам оқу байқауы, 
балалар әдебиеті апталығы, кішкентай оқырмандарымызға 
кітап мерекесі ұйымдастырылды. Балаларға арналған түрлі 
безендірулермен, әрленген кітаптардан көрме қойылып, сұрақтар 
жасырылды. 

 Балалар жылын  қорытындылау барысында «Білімді ұрпақ - ел 
болашағы» атты шараға жыл бойы өткізілген аудандық, облыстық, 
Республикалық «Тез оқуды үйреніңіз» атты жылдам оқу сайысына 
қатысып  жақсы нәтиже көрсеткен оқырмандармен бірге Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп  гимназиясының оқушылары қатысты. 

Қызайбаева  Жамила жетекшілік  ететін  3 "А" сынып  оқушылары 
Е.Сабит, Ж.Ақылбек, С.Сұлтанұлы, О.Бейсенбіұлы, Б.Ермек атты 
оқырмандар білімді кітаптан алатындарын білдіріп  кітап туралы  
өлең жолдарын жатқа айтып, барлық оқушылар «Мен қазақпын» 
әнін орындады. Кітап көрмесімен танысып, ойындар ойнатылды. 

Шара соңында аудандық кітапхана директоры Дүйсекова Элми-
ра Жұмағазықызы балалар жылын қорытындылап кітпахана тара-
пынан өткен байқауларға, қатысқан және іс-шараларға белсене 
атсалысқан әріптестер мен оқырмандарды марапаттады. 

Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының оқушылары 
Естай Асыл мен Оралтай Мадина «Үздік оқырман» номина-
циясымен марапатталды. Ж.Сыдықов атындағы орта мектеп 
кітапханашысы Динара Мұратқызы мен  оқушы Қуантай Ер-
кежан және Е.Сиқымов атындағы орта мектеп интернатының   
кітапханашысы  Жазира Айтмұханқызы  мен оқушы Тұрсын Ақбота 
"Алғыс хаттармен" марапатталды. Жас ұрпақты отанын, туған 
жерін сүйіп, оны қорғай білуге үйрету, балалардың тәрбиелі рухани 
бай болуы – біздің басты мақсатымыз.

Балаларға ерекше көңіл күй сыйлап еліміздің ертеңі болар жас 
ұрпақты уақытты тиімді пайдаланып, рухани азық болар қызықты 
кітаптарды оқуға шақырамыз. Әлемдегі барша бала бақытты, 
келешегі жарқын болсын! 

Б.АБДРАХМАНОВА,  
  аудандық балалар  кітапханасының меңгерушісі.    

БІЛІМДІ ҰРПАҚ - ЕЛ БОЛАШАҒЫ

ЖАНЫМА ЖАҚЫН МЕКЕМЕ 

«ЖЕТІСУ ТАРИХЫ: ЖАҢА КӨЗҚАРАС» 
тарихи-танымдық ғылыми-зерттеу жобасы
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Қазақ халқының мәдени, әдеби даму 
тарихында жазушы, драмашы, публи-
цист, зерттеуші, аудармашы әрі аса ірі 
қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы 
Әуезовтің алатын орны ерекше. 
Ұлтымыздың кемеңгері білім мен 
ғылымның әр саласында із қалдырған, 
өз биігіне қыранша самғап көтерілген 
дарабоз М.Әуезовтің биыл 125 жылдық 
мерейтойы аталып отыр. Бұл тұтас 
ұлтымыздың, мемлекетіміздің игілігі бол-
ды десек артық айтқандық емес. 

Әуезов салған ұлы жол, Әуезов еккен 
дән қазақ руханиятының бүгінгі тыныс-
тіршілігінде де жарқырап көрінеді. 
Қазақ әдебиетіндегі Әуезов мектебінің, 
Әуезов дәстүрінің әсер-ықпалы әлі талай 
жүздеген жылдарға өз жарығын түсіреді.

Әлем таныған саңлақ жазушы М.Әуезов 
отыз жылға жуық табан аудырмай Қазақ 
Ұлттық университетіне сабақ берді. Осы-
нау университетте сабақ бере жүріп, 
әйгілі «Абай жолы» роман-эпопеясын 
жазды. Оның асыл арманы туған елдің 
тәуелсіздігі еді. Бүкіл ғұмырын, күллі 
шығармашылық тағдырын осы жолға ар-
нады. Алаш арыстарының арасынан аты-
лып кетпей, алмағайыпта, елінің бағына 
аман қалды. Ол қазіргі дәуірдегі қазақ 
әдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, 
әдеби тілді байытуға зор еңбек сіңірген. 
Оның бүкіл қазақ әдебиетінің асқақ 
тұрған күмбезіндей «Абай жолы» роман-
эпопеясы әлемдік даңққа ие болды. 
М.Әуезовтің таңдаулы шығармалары осы 
заман әдебиетінің жер жүзілік көлемде 
танылған жаңашылдығын зор қуатпен 
дәлелдеді. 

Мұхтар Әуезов пен Ілияс Жансүгіров 
қазақ халқының әдебиеті тарихына 
қайталанбас құбылыс болып енді де, 
аттары алтын әріппен жазылды. Олар 
тек ақын, жазушы, аудармашы ғана 
емес, ұлттық ауыз әдебиетін жинау 
жұмыстарына қатысып, қазақтың әдет-
ғұрпымен жетік танысқан зерттеуші, 
тарихшы ретінде ерекше орын алады. 
Екеуінің арасындағы достық қарым-
қатынастары жайында Ф.Ғабитова 
өзінің естеліктерінде: «Ілияс пен Мұхтар 
Қарқарада он-он бес күн шамасы болып, 
августың бас кезінде Алматыға келіп, 
біздікіне түсті. Ілияс, Мұхтар ұйықтарда 
ғана айрылмаса бірге болды. Екеуі Ал-
маты төңірегіндегі жайлауларды тегіс 
аралады. Жетісудың көркем көрінісі, бай 
табиғаты, таза ауасы, әсіресе, кіші пейіл 
елі Мұхтарды өте риза қылғандай бол-
ды», - дейді.   

Құлагер ақын Ілияс Жансүгіров Ұлы 
Даланың кең-байтақ жерін, сұлу да көркем 
табиғатын шығармашылығына арқау етті. 
Оған оның әйгілі шығармаларының бірі де 
бірегейі «Жетісу суреттері» өлеңі дәлел. 
Бұл шығарманы оқығанда Жетісудің та-
маша табиғатын елестетпейтін жан жоқ 
шығар, сірә?! Заңғар жазушы Мұхтар 
Әуезов: “Мен Ілиясты бұрын да білуші 
едім, өлеңдерін де оқып жүретінмін. 

әдебиетін "Жолдастар" атты пьесала-
рымен байытады, әсіресе, поэзияда 
көптеген әсерлі өлеңдері мен "Жетісу 
суреттері", "Гималай" атты керемет 
көркем жыр-толғауларына қоса, артынан 
"Дала", "Күй", "Күйші", "Құлагер" сияқты 
классикалық поэмалар беріп, ақындық 
шыңына көтерілді. Академик М.Әуезов: 
«І. Жансүгіровтің ірі поэмалары - 
«Дала», «Күйші», «Құлагер» лирикалық, 
философиялық оқиғалы, сюжетті поэма 
үлгісі. Осы үш поэма тұсында қазақтың 
Абайдан кейінгі поэмасы аса биік, ірі 
сапа табады. Бұлардағы дүниені көрер 
көз, сезіну сыры, жалпы дүние тану 
қалпы, ақындық сыр, өмірге қараған 
көз қарас барлығы да бұрынғы қазақ 
поэзиясы тудырмаған тың жаңалықты 
аңғартады...», - дейді.

Ілияс шығармашылығының 1930 
жылдың бас кезіндегі зерттелу мәселесіне 
М.Әуезов те атсалысып отырды.

Ілияс аударма саласында шет ел 
классиктерінің  шығармаларын көптеп ау-
дарды. Солардың ішіндегі А.С.Пушкиннің 
«Евгений Онегин» аудармасы жайлы 
алғашқылардың бірі болып М. Әуезов 
мақала жазып, бұл аудармаға өте жоғары 
баға берді.

Ал, 1932 жылы Ілиястың «Дала» по-
эмасын ақынның тікелей қатысуымен  
М.Әуезов пен  З.Кедрина жолма-жол ау-
дарма жасайды. 

Ілиястың драмалық туындысы жайлы 
1934 жылы М.Әуезов «Жақсы пьеса – са-
палы әдебиет белгісі» атты «Социалистік 
Қазақстан» газетіне мақала жариялайды.

Ілияс Жансүгіров көзі тірісінде 
шығармаларының көп томдығын шығара 
алмай кетті. Кейіннен, 1958 жылы 
өлеңдер мен поэмаларынан «Ілияс 
Жансүгіров» шығармалар жинағының 
жалпы редакциясын М.Әуезов басқара от-
ырып, құрастырды. Құрастырғандардың 
қатарында Ф.Ғабитова, Ғ.Орманов та 
бар.

Заманымыздың заңғар жазушысы, 
қазақ әдебиеті мен мәдениетінің XX 
ғасырдағы биік шыңы - ұлы Мұхтар 
Омарханұлы Әуезовтің артында қалған 
ұланғайыр мұрасын зерделеп, ой 
елегінен өткізу үшін де әр дәуірдің, әр 
ұрпақтың өз айтар сөзі, таным-түсінігі бо-
латыны сөзсіз. 

Егемен ел жағдайында ұлы жазушы 
мұрасына деген ілтипатымыз да осын-
дай бір ұмтылыстың көрінісі болмақ. 
Ғасырлар бойы көшпелі тіршілікті бастан 
кешіріп, XIX ғасырдың бел ортасында 
жол айырығына келген қазақ өмірінің 
барлық әрі мен нәрін, сыны мен сырын, 
соры мен бағын теңдессіз тарихи тұлға 
Абай тағдыры арқылы әрі көркем, әрі 
түпсіз ой көзімен ашып берген суреткер 
туралы талай - талай ізденістер жалғаса 
бермек. 

Н.ЖАУЫНБАЕВА,
І.Жансүгіров әдеби музейінің 

меңгерушісі. 
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МҰХТАР ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ 
ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТІҢ 
РУХАНИ БАЙЛАНЫСЫ

Бірақ оны шын мағынасында дарынды 
ақын екенін мойындағаным сол «Жетісу 
суреттері» өлеңін оқығаннан кейін», - де-
ген еді. 

Ілияс Жансүгіров пен Мұхтар 
Әуезовтің достығы Ілиястың қаламгерлік 
жолына игілікті әсер етті. Тұнғыш 
кітабы шыққаннан жазықсыз жазаға 
ұшырағанға дейінгі 10 жылға жетер-
жетпес аралықта Ілияс Жансүгіров қазақ 

"Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес күніне" орай Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаменті облыстық қоғамдық даму 
басқармасымен бірлесіп, БАҚ өкілдері 
арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға бағытталған 
үздік журналистік жұмысқа конкурс 
ұйымдастырды.

Ағымдағы жылдың 15 желтоқсанында 
БАҚ өкілдерін марапаттау рәсімі өтті, 
жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен ма-
рапатталды.

Жетісу облысында Халықаралық 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес күніне арналған іс - шара 
өтті

Кездесуде сөз сөйлеген Департа-
мент басшысының бірінші орынбаса-
ры Темірәлиев Тимур Сәбитұлы БАҚ-
тың қоғамның әлеуметтік әл-ауқатын 
арттырудағы маңызды рөлін атап өтті. 
Мемлекеттік институттардың қоғамдық 
ұйымдармен және БАҚ-пен тығыз өзара 
іс-қимылы ғана сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерін анықтауға және алдын алу, 
кінәлі адамдарды жауапқа тартуға ықпал 
етеді.

Қатысушылардың пікірінше, бүгінгі 
іс-шара диалог алаңы болып табыла-

Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты іске асыруға және 
парасаттылық құндылықтарын 
ілгерілетуге қосқан үлесі үшін жергілікті 
атқарушы органдардың өкілдері мен 
қоғам қайраткерлері марапатталды.

Кездесудің мақсаты-сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске үлес қосқан 
азаматтар мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерін көтермелеу, 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының тиімділігін арттыру 
арқылы бүкіл қоғамды осы қозғалысқа 
тарту.

ды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты іске асыруға қосымша серпін 
береді.

Кездесу соңында Департамент 
басшысының бірінші орынбасары сы-
байлас жемқорлыққа қарсы саясатты 
іске асыруға қосқан үлесі үшін алғысын 
білдірді.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША ҚДҚБ 

ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ 
ТҰТАСТЫҚ БАСҚАРМАСЫ.
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Құқықтық статистика органдары-
мен мемлекеттік 9 түрі қызметтері 
алдағы уақытта көрсетіліп жүрген бо-
латын, қазіргі кезде мәлімет және 
жұмыста пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың болуы не-
месе болмауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама 
беру», «Психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персонал-
ды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы алу мүмкіндігі 
іске толығымен асқандығын хабарлай-
ды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз растамалар-
ды алып тастау жөніндегі тапсырма-
сын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз ете 
отырып, яғни өткен жылдың қазан айын-
да және ағымдағы жылдың сәуір айын-
да мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне (бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік 
органдардың ұсынған ұсыныстары және 
анықтамалардың күшін жою бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бойын-
ша мәліметтер беру (404 629 жыл бойы 
қағаз  айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының 
(инвестициялық кірістерін ескере оты-
рып) жай - күйі туралы ақпарат беру (жы-
лына 1 млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп 
танылған азаматтарға анықтама беру 
(жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі 
(құқық иеленушісі) туралы мәліметтерді 
қамтитын техникалық паспортқа 
қосымша беру (жылына 307 224 
анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік де-
ректер қорынан анықтама беру (жылына 
3 288 055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар ту-
ралы анықтамалар беру (жылына 40 856 
анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жылына 
106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама).

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер 

мен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемлекет басшысының 

неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз 
растамаларды алып тастау жөніндегі 

тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін 

ХАБАРЛАЙДЫ
Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 

қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет көрсету 
анықтамаларды алып тастағаннан 
кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің әртүрлі тәсілдері бар, 
мысалы: 

1) мекен-жай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер 
органдарында жүргізілетін берешектің 
жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді 
ақпараттық ресурста қолжетімді ету бо-
лып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.
kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір 
мәліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында 
жалпыға қолжетімді нысанда жүзеге асы-
рылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы артық 
қағаз айналымын болдырмау мақсатында 
«электрондық үкімет» порталында Шығыс 
құжатты басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде тізілімнен 
шығарылған мәліметтерді көрсетуді іске 
асыру туралы атап өтеміз. Алайда, жеке 
және заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды тұлғалар» 
«мемлекеттік базасынан анықтамалар 
беру» қызметі бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты өтініштер келіп 
түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 
10 кіші түрі бойынша ақпарат жалпыға 
қолжетімді болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-
сыз (бір реттік пароль бойынша) тапсырыс 
бере алатын кез келген портал пайдала-
нушысына қарау режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы 
анықтама тізілімнен шығарылмаған, оны 
алу техникалық жағынан pdf-форматында 
қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған жеке-
леген мемлекеттік қызметтер бойын-
ша мәліметтерді «электрондық үкімет» 

порталында шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде көрсету жүзеге асырылғаны 
туралы халыққа түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу қажет. Шығу құжатын ба-
сып шығару мүмкіндігінің болмауы 
техникалық ақаудың салдарынан емес, 
азаматтар мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналымын жою 
мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 қазандағы 
№390/НҚ бұйрығымен (2020 жылы 21 
қазанда №21463 Әділет министерлігінде 
тіркелген) «Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеттің есебі бойынша тұлғаның 
әкімшілік құқық бұзушылық жасауы тура-
лы мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға және 
порталдың жеке кабинеті арқылы ұсынуға 
байланысты МҚТ алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет 
берушінің кеңсесін айналып өтіп, ЖСН 
бойынша онлайн режимде азаматтардың 
әкімшілік анықтамасын алуға мүмкіндік 
берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Бұдан 
бөлек, «Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» және eGov mobile арқылы 
әкімшілік анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды 
еркін қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты қосымшадағы 
Комитеттің http://qamqor.gov.kz сайтынан 
алуға болады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. «Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметі толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау және нәтижесін беру портал 
арқылы жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 
10 минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың 
абоненттік қондырғылары арқылы, 

яғни порталдың ұялы түрі арқылы алу 
мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электронды 
түрде беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде 
алуға өтініш білдірген Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының мекен-
жайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек 
қағаз жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік 
корпорацияға барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» көмегімен сұрау 
салған бастамашы өз бетінше егерде 
бұл тұлғаның келісімі болған жағдайда, 
басқа тұлғаға қатысты электрондық сұрау 
жолдай алады. Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның 
форнт-кеңсесіне азаматтарды жіберудің 
қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып 
Telegram мессенджері көмегімен де 
алуға болады. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың мобильді база-
сына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы ту-
ралы анықтаманы апостильмен беру 
бізге оны азаматтарға композитті бе-
руге мүмкіндік берді, яғни «бір өтініш» 
қағидаты бойынша. Бұл үшін композитті 
қызмет алуға өтінішті электронды түрде 
беру, электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн режимде баж 
салығын төлеу, қағаз жүзінде нәтижені 
алу үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдау мүмкіндігі жүзеге 
асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% 
электрондық нысанға көшіру 
мақсатында, ҚР Әділет министрлігінің 
«Е-Апостиль» сервисін жүзеге асыру ая-
сында апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті және оның аумақтық 
басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар және/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке және (немесе) 
заңды тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) және қағаз 
жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері 
азаматтарға жүк салмай, құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін дер-
бес құрамды басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар жүйесі 
арқылы жеке және заңды тұлғалар өздері 
ала алатындары туралы түсіндірілді.

Әли БАЛАБЕКОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты қалыптастыру прокуроры.

2022 жылы 18 желтоқсанда  Ақсу ауданы Есеболатов ауылдық 
округі әкімінің сайлауы өтті. 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
14-бабының 9) тармақшасына, 44-бабының 2-тармағына, 45-ба-
бына, 113-10-бабына сәйкес ауылдық округтер әкімдерін сайлау 
нәтижелері туралы учаскелік сайлау комиссияларының хаттамала-
рына сәйкес сайлау нәтижелерін анықтады: 

Есеболатов сайлау округі Есеболатов ауылдық округі әкімін сай-
лау бойынша: 

Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 985 азамат енгізілді, оның 
78,1% дауыс берді, жарамсыз бюллетеньдердің саны - 13, «бәріне 
қарсы» - 14. 

Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Нұрахметов Б.Т. – 95,4 %; Сериков У.С. – 4,6%;  
Есеболатов ауылдық округінің сайланған әкімі Нұрахметов Берік 

Тұрсынбайұлы, 1965 ж.т., Есеболатов  ауылдық округі әкімі, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну жолымен 
ұсынылған. 

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 45-бабына сәйкес 2022 жылғы 18 
желтоқсандағы шешімімен сайланған Ақсу ауданы Есеболатов 
ауылдық округі әкімін 2022 жылғы 19 желтоқсанда тіркеді. 
АҚСУ  АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ЕСЕБОЛАТОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 
САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАМА
2022 жылы 18 желтоқсанда Есеболатов ауылдық округ әкімі сай-

лауы өтті. 985 азамат сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар 
тізіміне енгізілді, оның ішінде 769 (78,1%) дауыс беруге қатысты. 

Әкімге үміткерлер саны - 2 адам. Есеболатов ауылдық округі әкімі 
сайланды. Оның ішінде ұсынған: өзін-өзі ұсыну бойынша - 2 адам. 

АҚСУ  АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, АҚСУ  АУДАНЫ, 
ЕСЕБОЛАТОВ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ 

САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ
ХАБАРЛАМА

Қазақстан  Республикасы  
Ұлттық  Қауіпсіздік  Комитеті  
Шекара  қызметінің  Панфи-
лов ауданы бойынша ше-
кара  басқармасы  әскери  
қызметшілер  штатының  
ұлғаюына  байланысты, бос  
офицерлік  лауазымдары-
на  қызметке шақырылады. 
Қызметке қажетті маман-
дар - қаржы экономика 
және медициналық дәрігер 

– мамандықтары бойын-
ша тәмамдаған запастағы 
офицерлерінің мәліметтері. 
Қызметке шақырылатын әскери 
қызметшілерге көрсетілетін  
әлеуметтік көмектер тізімі.

• Тұрақты уақытылы еңбек ақы 
(230 000 – 281 000 теңге) қызмет 
өтіліне байланысты;

• Тегін медициналық 
қамтамасыз ету;

• Үстемақылар, премия;

• Пәтер ақы (жан басына 35 
226 теңге);

• 45 күн ақылы жыл сайынғы 
сауықтыру демалысы (екі айлық 
ресми жалақы);

• Әскери киім- кешекпен 
қамтамасыз ету;

• Мансапты өсу;
• 47 жастан зейнетке шығу 

мүмкіншілігі
Қонаев қаласына 62064 

әскери  бөліміне  қатардағы  
жауынгер  және  сержанттар 
құрамдарының  лауазымда-
рын  келісімшарт  бойын-
ша  әскер қызметшілермен  
жасақтау  мақсатында ниет  
білдірген  әскери  қызметке 
үміткерлер  және  әскери  
қызметке  келісімшарт   бойын-
ша  төмендегі  бос лауазымға  
әскери  қызметшілер керек.

23366, 44293, 29219, 15855, 
65155, 35804, 34634, 31765, 
03876, ҚР  ҚК ҚӘ 18405 
әскери бөлімдеріне төменде 
көрсетілген бос  лауазымда-
ры керек. Қарулы  Күштер  
қатарында  келісімшарт  бой-
ынша  әскери  қызметшілерді 
(ақшалай қамтамасыз ету, 
тұрғын  үйді  жалдауға  кепілді  
төлемдер, медицинамен  және 
заңнамаға сәйкес басқа да 
әлеуметтік кепілділермен)
қамтамасыз ету:

Г.ЖҰРТБАЕВА,
келісім шарт бойынша 

және әскерден тыс даярлық 
жөніндегі инспекторы.

Мамандықтар бойынша   
жұмысқа шақырады



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ23 желтоқсан 2022 жыл

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  
Инвестициялар  және  Даму  Министрлігі 

Байланыс, ақпараттандыру    және     
ақпарат      комитеті 2015 жылы 16 қараша 

айында есепке ќойылды.  Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

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

Газет  бетінде жарияланған 
мақалалар авторының пікірі редакция 

көзқарасы болып табылмайды. 
Мақалалар  өңделеді, авторға 

қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

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

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

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

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

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

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 

ҚАСЫМБЕКОВА 
ЛӘЗЗАТ 

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

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,
Есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Әріптесіміз, біздің "Қарлығаш" 
бөбекжай балабақшасының тәрбие 
көмекшісі ЧИНИБЕКОВА АЖАР 
АСАНҚЫЗЫНЫҢ 20 желтоқсанда 
туған күні өтті.

Қырықтық қырына шығып, қамал ала-
тын 40 жасқа келген туған күніңіз құтты 
болсын!

Сіз көп жылдан бері бала тәрбиелеу 
саласында тынымсыз еңбек етіп, осы 
жолда көп белес - биіктерден өткен 
жігерлі жансыз. Бойыңыздағы еңбекке 
адал, мақсатқа берік қасиеттеріңіздің 
арқасында әріптестер арасында 
беделіңіз үстем. Бүгінгідей мерейлі 
сәтте Сізге ақ ниетпен мықты 
денсаулық, қажымас күш - қайрат, 
ортаймас несібе-дәулет тілейміз. 
Еңбекте толағай табыстарға, мақсатта 
биік шыңдарға жете беріңіз, абырой - 
беделіңіз бен табыс - тартуларыңыз 
арта берсін. Әрдайым отбасыңыз 
аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз 
үстем болсын! Сіз талап пен жігер 
жетелеген өмір өрісінде өзгелерден 
озып дараландыңыз. Бастаған 
істеріңіздің қашанда оңға болуына, әр 
қадамыңыздың қарымды болуына, ел 
- қоғам алдында абыройыңыздың арта 
беруіне тілектеспіз. Аспаныңыз ашық, 
жүзіңіз жарқын, отбасыңыз берекелі, 
күндеріңіз мерекелі болсын!

Кезің жоқ - ау кісі көңілін қайтарған,
Мінезіңе дос пейілі марқайған.
Қызыл гүлсің ел сүйсініп қызығар,
Бәйтерексің жапырағы жайқалған.
Үміт отын балаларға жағасың,
Құлындарын әлпештеген анасың.
Жарың үшін бәйек болдың күні - түн,
Жүрек пенен жүрек тауып жарасым.
Әріптессің, әрі доссың, қымбатсың,
Арман құсың аялдамай қырға ассын.
Немере сүй, шөбере сүй, гүл жайнап,
Шаңырағыңның ұйытқысы бол, 
                                            қымбаттым.
Жарың жүрсін ажарыңа сұқтанып,
Шаттығыңа бола берсін жұрт қарық.
Жұмыр деген бар бақытын тілеймін,
Достық туын аласартпай ұста нық!

"Қарлығаш" бөбекжай 
балабақшасының ұжымы. 

2022 жылдың 20 
желтоқсанында БЖЗҚ-
ның барлық филиалда-
рында «Цифрлық БЖЗҚ» 
тақырыбында Ашық есік күні 
өтті. 

Зейнетақы қызметтерін циф-
рландыру - Қор қызметінің 
маңызды бағыттарының бірі.  
Қызметтердің жалпы көлемінің 
93% дерлігі БЖЗҚ сайты мен 
ұялы қосымшасында немесе 
автоматты форматта қашықтан 
көрсетіледі. 

Іс-шара бұрынғыдай онлайн-
форматта өтті және оның 
қатысушылары үйден неме-
се жұмыс орнынан шықпай-
ақ Қор сайтындағы, БЖЗҚ/
ЕНПФ ұялы қосымшасындағы 
және мессенджерлер мен 
әлеуметтік желілердегі басқа 
да сервистердегі «Жеке 
кабинеттің» өзекті және 
сұранысқа ие мүмкіндіктерімен 
таныса алды.

Ашық есік күніне қатысушылар 
өз болашағына үнемі қамқорлық 

Цифрландыру - зейнетақы 
қызметтерін көрсетудегі маңызды 

бағыт

жасау керектігіне, әрі оған көп 
уақыт кетпейтініне көз жеткізді: 
зейнетақы шоты алғашқы жарна 
түскен кезде автоматты түрде 
ашылады. Жұмыс берушінің 
жарналарды аударуын ай сайын 
Жеке кабинеттен үзінді көшірме 
сұрау арқылы бақылауға болады. 

Жеке кабинетте төлемге өтініш 
беріліп, мысалы, ерікті жарна-
лар бойынша және оның орын-
далу мәртебесі бақыланады. 
Зейнетақы жоспарын құруды 
зейнетақы калькуляторының 
есептеулеріне сүйене отырып 
бастауға болады. Калькулятор 

үнемі жетілдіріліп отырады. Қор 
мамандары ең соңғы жаңалықтар 
туралы айтып берді. 

Мысалы, енді тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту не-
месе емделу үшін зейнетақы 
жинақтарын мерзімінен 
бұрын алу кезінде болашақ 

зейнетақының болжамын білуге 
болады. 

Сонымен қатар бөлімшелер-
дің жауапты қызметкерлері 
қатысушылардың сұрақтарына 
жауап беріп, олардың қалауы 
бойынша жеке кеңес беру 
жұмыстарын өткізді.

Салымшылар мен алушылар 
зейнетақы жүйесі мәселелері 
бойынша ақыл-кеңестерді БЖЗҚ 
филиалдарында да, enpf.kz сай-
тында, мессенджерлерде және 
әлеуметтік желілерде де онлайн 
тәртібінде ала алады. Іс-шарада 
мұны қалай жасауға болатыны 
туралы айтылды.   

Онлайн кездесу үлкен 
қызығушылық тудырып, 
қатысушылардың пікірлері бой-
ынша пайдалы және нәтижелі 
болды.

Мәди БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу 

облыстық филиалының 
оперциялық бөлімінің 

Жансүгіров ауылындағы 
жетекші маманы.

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ?

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ ТАРТУЛАР
СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласында 
Дзюдодан 2007 – 2008, 2009 – 2010 жылы туған жасөспірім 
ұлдар мен қыздар арасындағы Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне және спорт ардагері Р.Кимнің 70 жасқа 
толуына арналған Республикалық турнирінде жерлесіміз 
аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жас 
палуаны Ертілек Рақыманұлы 55 келе салмақ  дәрежесінде 
жүлделі ІІІ орынды иеленді. Бапкері Алмас Қаташев. 

Бұл сайыс Республикалық болғандықтан еліміздің 
түкпір – түкпірінен келген дарынды жастар өздерінің 
мықтылықтарын көрсетті.

Дзю-До (жапонша дзю – жұмсақ, до – жол) – әлемдік 
спорт түрі. жапондардың ұлттық күрес ойыны. XIX ғ.-дың 
аяғында Жапонияда джиу - джицу күресі негізінде пай-
да болған. Олимпиада ойындарына 1964 жылдан енген. 
Қазақстанда XX ғ-дың 60-жылдарынан бері дамып келеді 
Дзюдо - күрестің басқа түрлеріне қарағанда қиын, ауыр 
екенін барлығымыз білеміз. Жапонның бұл күресі Қазақ 
күресіне ұқсас болғандықтан бізде ерекше дамыған. 

Міне осындай сынақта Ертілек өзінің дайындығының 
күштілігімен қатар қайрат, жігерінің мықтылығын танытып, 
намыс деген сезімді алдына қойып, ауданымыз ғана емес 
Жетісу облысына Тәуелсіздік күніне орай өзінің жеңісін 
тарту етті.

Ақтау қаласында Тәуелсіздік күніне орай Шиторю кара-
тэден Қазақстан Республикасының чемпионатында куми-
тэ бағдарламасында 35 келе салмақ дәрежесінде жерлесіміз, 
аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің каратэ 
үйірмесіне қатысушы шәкірті Мирас Төлеубек ІІІ орынды иеленді. 
Жаттықтырушысы қара белбеу шебері Исаев Айдын Төлеубекұлы. 

Кумите (жапон тілінен аударылған. «қосарылған қолдар», шайқас) 
— татамидегі жекпе - жектің барлық түрлерін қамтитын жапондық 
жекпе-жек өнерінің тұжырымдамасы қазіргі заманғы спорттың негізгі 
бөлімдерінің бірі болып табылады. Кумите жаттығу әдісі ретінде 
жекпе-жекті дұрыс қабылдауды, қашықтықты (Ма-ай), тепе-теңдікті 
сезінуді қалыптастырады, ката мен кихоннан үйренген техниканы 
дамытып, жауынгерлік рухты шыңдайды.

Мирас Төлеубектің бұл жеңісі де ақсулықтарды бір марқайтып та-
стады.

Кеше ғана Тәуелсіздік күні қарсаңында осындай жапондық жекпе 
- жектің тағы бір түрі, қоян - қолтық ұрыс өнерінің бірі - джиу - джицу-
дан Жақан Аружан қызымыз әлемді мойындатып, чемпион атанып 
келгенін тағы да мақтанышпен айтып өтуге болады. 

Бұл біздің аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 
жоғары жетістіктерінің бірі.

Осындай жас дарын спортшыларымыз ел додаларында ғана 
емес әлемдік, олимпиадалардан көріне берсін деген тілегіміз бар.

Жеңіс құтты болсын.
Ербол СЫМХАНОВ.


