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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

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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Ө З  Т А Ң Д А У Ы Ң Д Ы  Ж А С А !

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ 

ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН 
ТЫС САЙЛАУЫ 1 9 Н А У Р Ы З

М А Р Т А 2 0 2 3 ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р !

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев пайдаланылмай 
жатқан және заңсыз бөлінген 
ауылшаруашылығы жерлерін 
мемлекет меншігіне қайтару, 
оны халық игілігіне беру жөнінде 
бастама көтерген болатын. 
Былтыр «AMANAT» партиясы 
жанынан «Жер аманаты» ко-
миссиясы құрылып, бұл бағытта 
жүйелі жұмыс басталды.

Осы уақыт аралығында Жетісу 
облысында 114 мың гектар жер 
мемлекет меншігіне қайтарылды.

Өңірде Аэроғарыштық зерттеу-
лер нәтижесі бойынша 857,2 га 
жайылымдық жер пайдаланыл-
май жатқаны анықталған. Биыл ҚР 
Ауылшаруашылығы министрлігі 
өңірге 100 мың га жерді мемлекет 
меншігіне қайтаруды межелеген. 
Бүгінде тиісті құрылымдар 114 
мың га, оның ішінде 107,6 мың га 
жайылымдық, 6 мың га егістік, 324 
га шабындық жер қайтарылған.

Осы кезге дейін өңірде 107 
210,2 мың га пайдаланыл-
май жатқан жер учаскелеріне 
35 тексеру жұмысы жүргізілді. 
Нәтижесінде 78 849 мың га 
жайылымдық жерге иелік ететін 22 
жер пайдаланушыға анықталған 

Жетісу облысының әкімі Исабаев Бейбіт 
Өксікбайұлы 2023 жылғы 8 ақпанда сағат 10.00-
де аудандық әкімдіктің ғимаратында (І.Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 5) азаматтарды жеке 
қабылдау және сағат 11.00-де «Қобызшы Молықбай 
Байсақұлы» атындағы аудандық мәдениет үйінде 
(І.Жансүгіров ауылы, Мұратбаев к-сі, №1) Ақсу 

кемшіліктерді жою үшін 1 жылға 
нұсқамалық берілген.

- Бақылау субьектісіне бар-
май профилактикалық бақылау 
жүргізу үшін «JerinSpektr» 
платформасын арқылы Жерді 
ғарыштан қашықтықтан зондтау 
деректеріне сәйкес 18 511 мың га 
жайылымдық жерге иелік ететін 
122 тұлғаға заң бұзушылықты 
жою үшін 1 жылдық нұсқаулық 
белгіленген. Нұсқамалар келер 
жылдың шілдесіне дейін орында-
луы тиіс. Олай болмаған жағдайда 
ҚР Жер кодексінің 92-94 бапта-
рына сәйкес сотқа талап арыз 
береді,- дейді облыстық жер ре-
сурстарын басқару департаменті 
басшысының міндетін атқарушы 
Е.Мәдибаев.

Оның айтуынша, қазір 
Өңірлік үйлестіру кеңесінде 
инвестициялық мәртебесі 
алынған 34 жобаның 39,8 мың га 
жерін мемлекет меншігіне қайтару 
жұмысы да жүргізілуде екен.

Бұл жұмыстар еліміздің барлық 
өңірлерінде, біздің Ақсу ауданын-
да да жүргізілетін болады.

«AMANAT» ПАРТИЯСЫ АҚСУ 
АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫ.

«ЖЕР АМАНАТЫ»: КОМИССИЯ 
ЖҰМЫСЫ ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР

ҚҰРМЕТТІ  АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!
ауданының тұрғындарымен кездесу өткізеді.

Облыс әкімінің халықпен кездесуінің тікелей 
көрсетілімі облыс әкімдігінің: https://www.instagram.
com/jetisu_akimat/ сілтемесі бойынша және 
Ақсу ауданының https://instagram.com/aksu_
akimat?igshid=YmMyMTA2M2Y= сілтемесі бойынша 
«Инстаграм» парақшаларында жүргізіледі.

Біләл Сүлеев 1918–1927 жыл-
дары халықты жаппай сауаттан-
дыру ісімен айналысып, Жетісу 
өлкесіндегі қазақ ауылдарын-
да екі жылдық бастауыш мек-
теп, аудан орталықтарында жеті 
жылдық орталау мектеп, облыста 
тоғыз жылдық орта мектеп ашуға 
мұрындық болды. Бұл мектеп-
терде кейбір пәндер орыс тілінде 
оқытылған. Сүлеев енгізген 
бұл тәжірибе Жетісудағы қазақ 
жастарының Кеңес Одағының 
барлық қалаларындағы жоғары 
оқу орындарына  оқуға түсулеріне  
мүмкіндік  берді.  Атап айтсақ, 
Сағабүйен мектебін Алма-
ты губерниялық оқу бөлімінің 
меңгерушісі қызметін атқарып 
жүрген кезінде Біләл Сүлеев 
елден мал жинап, 1922 жылы 
алғашқы мектеп құрылысын 
салдырған.

Қоғам қайраткері, ақын, 
ағартушы, журналист, драматург 
Біләл Сүлеев - 1893 жылы Қапал 
ауданы, Баянжүрек қонысында 
дүниеге келген. Балалық шағы 
осы Сағабүйен ауылында өткен. 
Біләл Сүлеевтің өмірбаянымен та-
ныстырмай - ақ қояйын. Білмейтін 
ақсулық жоқ шығар. Яғни, биыл 
Біләл ұстаздың туғанына 130 жыл. 
Сонда бар жоғы 25 - 30 жасында 
сондай беделге ие болған қандай 
мықты азамат дейсің. Ол кез-
де қазіргідей Тәуелсіз Қазақстан 
да емес. Кеңес үкіметінің дәуірі 
жүріп тұрған, қазақтарды алдыға 
бастырмайтын заманда өзінің 
алғырлығымен, білімімен, таны-
мал болған тұлға. 

Менің айтайын дегенім 
өткен жылы сол Біләл Сүлеев 
салдырған алғашқы мектептің 
және сол мектепке есімі берілген 
Кеңес Одағының батыры Төлеген 
Тоқтаровтың 100 жылдығы болды. 

Әрине ол кезде мектепке 
күрделі жөндеу жұмыстары жүріп 
жатып ол шара аталмай қалды. 

Енді мектептің құрылыс 
жұмыстары аяқталып, мектеп 
пайдалануға беріліп, оқушылар 

жылы мектептеріне кірді. 
Бірақ мектептің ашылу салтана-

ты тағы да өтпеді. Оған не себеп? 
Түсінеміз. Құрылыс жұмыстары 
біткен соң уақытты созбай ертерек 
кіргендері де дұрыс шығар. Осы 
сұрақ бойынша мектеп директоры 
Гүлжан Оспанқызымен сөйлестім. 
Жоғары жақтан рұқсат болмай жа-
тыр деген жауап естідім. 

Жоғары жақ демекші бір ағамыз 
биік мұнараға шығып алып төмен 
қарап тұрып «-Мә жоғарыда 
отырған ағаларымыз неге төмен 
қарамайды десем қорқынышты 
екен ғой»  - деп айтыпты ғой. Олар 
неге бастары айналса да не жағдай 

қойылды. т.б. қуанарлық жағдай 
көп. ең бастысы мектеп жылыды.

Мектепте оқушылар Біләл 
атамыздың өлеңдерін жатқа ай-
тады. Ауылда тірі жазушы Елдос 
Тоқтарбаймен кездесу өтіп, Біләл 
Сүлеев туралы тарихи - танымдық 
кеш өтті. Оның да куәсі болдық. 

Ендігі мәселе Біләл Сүлеев 
салдырған 100 жылдық та-
рихы бар мектеп Т.Тоқтаров 
атында. Сағакүрес ауылын-
да жаңадан салынған тоғыз 
жылдық негізгі мектептің 
құрылысы аяқталып ақпан ай-
ында пайдалануға берілгелі 
отыр. Матай Бөрібай батыр қоры 
осы мектепке Алаш қайраткері, 
Қазақстандағы орта және 
жоғарғы білім беру мекемелерін 
алғашқы ұйымдастырушы, қоғам 
қайраткері, ұлтжанды азамат, 
жерлесіміз Біләл Сүлеевтің есімін 
беруді ұсынып, жақсы бастаманы 
бастады. Расында да білім са-
ласына ұшан - теңіз еңбегі сіңген 
адамның атына осы уақытқа дейін 
бірде бір оқу мекемесінің атын 
бермеу ұлт үшін, ақсулықтар үшін 
ұят мәселе. Осы олқылықтың ор-
нын толтыратын кез келді. Облыс 
және аудан басшыларына қор 
атынан ұсыныс хат дайындалуда, 
Кеше ғана «Қобызшы Молықбай» 
атындағы мәдениет үйінде өткен 
«Орталық» БПҰ жиналысында 
осы мәселені көтердім.

БПҰ төрағасы, аудандық 
мәслихат депутаты, ардақты 
ұстаз Рахат Нығыметбекқызы пар-
тия атынан, депутаттар атынан 
ұсыныс хат дайындайтынын айт-
ты. Ел болып қолдайық!.

Ербол СЫМХАНОВ.      

болып жатыр екен деп бір рет 
төбесінен қарамайды екен деймін.

Бұл мектеппен бұрыннан таныс-
пын. Бұрынғы газет редакторы 
Дүйсен Мұхаметшарұлы осы ау-
ылда, яғни, «Қосбатыр» сайлау 
округінің депутаты болған. Көп 
жұмысты кейде маған тапсы-
ра салатын. ауылда депутаттың 
тұрақты көмекшісі Сапарғали 
Темірбековпен достасып, ауылдың 
көп мәселесін көтерген кезіміз де 
болды.

Мектептің суықтығын сол кез-
де көргенбіз. Айттық, мәселені 
көтердік. Сол көтерідген мәселе 
«AMANAT» партиясының сайлау-
алды бағдарламасына кіріп, был-
тыр ғана шешімін тапты.

Оған дейін мектеп директо-
ры Гүлжан Оспанқызы келе са-
лып, ауылдың беделді азаматта-
рын жинап, «Туыңды туған жерге 
тік»  акциясымен мектептің біраз 
жыртығын жамады.

Енді ғана мектеп күрделі 
жөндеуден өтті. Жаңадан жы-
лыту пеші қойылды, жаңа 
технологиядағы сыныптар ашыл-
ды, мектепке бейне бақылау 

ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ БІЛӘЛ СҮЛЕЕВКЕ БИЫЛ - 130 ЖЫЛ!

ЕЛ БОЛЫП ҚОЛДАЙЫҚ!
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Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

заңының 113-5-бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Куанышев Артур Анварович, Мусагулов Рустем Толганбекович, Райханова Жанар Изтелеу-

овна Матай ауылдық округіне әкімдікке кандидат ретінде тіркелсін.
2. Тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік берілсін.
3. Аталған ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы қоса беріліп отырған 

хабар бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-
парақшасында жариялансын.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы    Б.БАЙБОЛОВ
Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2023 жылғы 19 қаңтардағы №13 қаулысына қосымша

ӘКІМДІККЕ КАНДИДАТТЫ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАР 
Матай  ауылдық округі бойынша келесі кандидат тіркелді:

Куанышев Артур Анварович

Мусагулов Рустем Толганбекович

Райханова Жанар Изтелеуовна

1965 ж.т., Матай ауылдық округі әкімі аппараты, 
бас маман, Матай ауылы, 

Өзін-өзі ұсыну
1987 ж.т., Матай ауылдық округі әкімі аппараты, әкім, 

Матай ауылы
Өзін-өзі ұсыну

1966 ж.т.,  Матай ауылдық округі әкімі аппараты, бас 
маман, Матай ауылы,

Өзін-өзі ұсыну

________________                                          №13                                     19  января  2023 г.

О регистрации  кандидатов в акимы
В соответствии с пунктом статьи 113-5 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах 

в Республике Казахстан» Аксуская районная территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в акимы Матайского  сельского округа Куанышева Артура Анварови-
ча, Мусагулова Рустема Толганбековича и Райханову Жанар Изтелеуовну в Матайский сельский округ.

2. Вручить зарегистрированному кандидату в акимы соответствующее удостоверение.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-странице Аксуской  районной из-

бирательной комиссии прилагаемое сообщение о регистрации  кандидатов в акимы  выше указанных 
сельских  округов.

Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                         Б.БАЙБОЛОВ
Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии         И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА

Куанышев Артур Анварович

Мусагулов Рустем Толганбекович

Райханова Жанар Изтелеуовна

1965 г.р., аппарат акима Матайского сельского округа, 
главный специалист, с.Матай
Самовыдвижение 
1987 г.р., аппарат акима Матайского сельского округа, 
аким, с.Матай
Самовыдвижение
1966 г.р.,  аппарат акима Матайского сельского округа, 
главный специалист с.Матай
Самовыдвижение 

Приложение  к постановлению Аксуской районной территориальной 
избирательной комиссии от 13 января  2023 года №13

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В АКИМЫ
Зарегистрирован следующий кандидат в акимы Матайского сельского округа:

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
113-5-бабының 9-тармағына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық  сайлау комиссиясы 

ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттардың тіркелгені туралы хабарлама жариялайды:

Матай ауылдық округі бойынша

Тегі, аты,                
әкесінің аты

Туған жылы Атқаратын лауазымы (жұмысы), 
жұмыс орны және тұрғылықты жері

Ұсынылу тәсілі

Куанышев Артур 
Анварович

Мусагулов Рустем 
Толганбекович

Райханова Жанар 
Изтелеуовна

25.06.1965 ж.

12.06.1987 ж.

02.08.1966 ж.

Бас маман, Матай ауылдық округі 
әкімі аппараты, Матай 

ауылы, Нурпейісов к-сі 21
Әкім, Матай ауылдық округі әкімі ап-
параты, Матай ауылы, Қожахметов 

к-сі 12/1
Бас маман, Матай ауылдық округі 

әкімі аппараты, Құрақсу ауылы, 
Бимолдин к-сі 10

Өзін-өзі ұсыну

Өзін-өзі ұсыну

Өзін-өзі ұсыну

Ақсу аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының төрағасы                     Б.Т.БАЙБОЛОВ
Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының хатшысы                     И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА

В соответствии с пунктом 9 статьи 113-5  Закона Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан Аксуская  районная  территориальная избирательная комиссия 

публикует сообщение о регистрации кандидатов в акимы сельского округа: 

По Матайскому сельскому округу

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Занимаемая должность (занятие),
место работы  и жительства

Способ 
выдвижения

Куанышев Артур 
Анварович

Мусагулов Рустем 
Толганбекович

Райханова Жанар 
Изтелеуовна

25.06.1965 г.

12.06.1987 г.

02.08.1966 г.

Главный специалист, аппарата 
акима Матайского сельского округа, 

село Матай, ул.Нурпейсова 21
аким, аппарата акима Матайско-
го сельского округа, село Матай, 

ул.Кожахметова 12/1
Главный специалист, аппарата 

акима Матайского сельского округа, 
село Кураксу, ул.Бимолдина 10

Само-
выдвижение 

Само-
выдвижение

Само-
выдвижение

Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                      Б.БАЙБОЛОВ
Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии         И.ЖУМАГЕЛДИЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ 
РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

________________                                         №14                                   19  қаңтар  2023 
жыл

Учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі ретінде міндеттерін тоқтату туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 

20-бабының 123-тармағы 4 тармақшасына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау ко-
мисссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. №40 учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі ретінде Райханова Жанар 
Ізтелеуқызының міндеттері сайлау науқаны кезеңінде тоқтатыла тұрсын

2. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 
аудандық «Ақсу өңірі» газетінде жариялансын.

 
Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                              Б.БАЙБОЛОВ.
Аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы                              И.ЖУМАГЕЛДИЕВА.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

_______________                                       №14                19  января  2023 жыл

О приостоновлении исполнения обязанностей в качестве члена участковой 
избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 4, пункта 12 статьи 20 Конституционного закона «О вы-
борах в Республике Казахстан» Аксуская районная территориальная избирательная 
комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить исполнения обязанности в качестве члена участковой избира-
тельной комиссии №40 Райхановой Жанар Изтелеуовны на период избирательной 
компании.

2. Разместить настоящее постановление на интернет-странице Аксуской районной 
избирательной комиссии и в районной газете «Ақсу өңірі».

 
Председатель избирательной комиссии                       Б.БАЙБОЛОВ.

Секретарь  избирательной комиссии                             И.ЖУМАГЕЛДИЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ 
РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Матай ауылдық 
округі әкімінің сайлауына үміткер 
Қуанышев Артур Анварұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 Мен, Қуанышев Артур Анварұлы, 
1988 жылы, 25 маусым 1965 жылы 
Талдықорған облысы, Бөрлітөбе ауданы, 
Матай ауылында дүниеге келдім.

Менің ұлтым – қазақ. Білімім: жоғары.
1982 - 1989 жылдары Алматы 

Зоотехникалықинститутында мал 
дәрігерлік мамандығын бітірдім. 

Еңбек жолымды 15 тамыз 1989 жылы 
Алматы облысы, Іле ауданындағы 
«Түймебаев» кеңшарына жоғарыда 
аталған совхоздың 1-бөлімшесінің мал 
дәрігері болып бастадым. 

1990 жылы 28 қарашада Матай 
станциясына келуіме байланысты 
өз еркіммен жұмыстан кеттім. 1990 
жылы 7-желтоқсанда «Алма-ата темір 
жол бөлімшесіне» байланысты Матай 
Кеңшарына бас мал дәрігері қызметін 
атқардым. 1996 жылы 6 ақпанда 
Кеңшардың таратылуына байланысты 
Матай локоматив депосына берілді. 
1996 жылы 6 ақпанда Матай локоматив 
депосының қосалқы шаруашылығына 
мал дәрігері болып жұмыс істедім.

1996 жылы ІІ- топ мүгедектік алуыма 
байланысты жұмыстан босатылдым.                  

2008 жылдың 7 маусымында Матай 
ОПС мекемесіне күзетші болып орнала-
стым. 2009 жылдың 14 желтоқсаныныда 
ОПС Матай мекемедегі қызметінен боса-
тылдым. 

2010 жылдың 15 шілдесінде Матай 
ауылдық округі әкімінің апппаратына 
бас маман мал дәрігері болып тұрақты 
жұмысқа қабылдандым. 2014 жылдың 4 
мамырында Матай ауылдық округі әкімінің 
бас маманы болып тағайындалдым, осы 

күнге дейін осы мекемеде қызметтемін. 
Отбасын құрғанмын, 2 балам бар. 
Менің азаматтық борышым тек 

өзімнің сайлау округімдегі ғана емес, 
жергілікті басқару деңгейіндегі аудан 
тұрғындарының мәселелерін шешуде өз 
үлесімді қосуға тырысамын және өзіме 
сенім артып отырған сайлаушыларымның 
алдында өз жауапкершілігімді сезінемін. 

МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНЕ 
ҮМІТКЕР РЕТІНДЕ КЕЛЕШЕКТЕ 

АЛДЫМА ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРЫМ: 

- Мен тұрғындардың әл - ауқатын және 
ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға 
барлық тәжірибемді және шараларды, 
білімімді қосамын.

- Тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға 
және олардың жұмыспен қамту үшін ша-
раларды қамтамасыз ету мақсатында 
ауылдық округтің экономикасын дамыта-
мын;

- Жаңа жұмыс орындарын құрамын;
- Халықтың әл-ауқатын көтеру 

бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік 
мәселелерді үнемі назарда ұстаймын;

- Аз қамтылған, көп балалы отбасы-
ларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды 
назардан тыс қалдырмай, қамқорлық 
көрсетемін;

- Округтің санитарлық тазалығын үнемі 
бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасау менің сай-
лауалды бағдарламаның басты шартта-
ры;

- Округтегі кәсіпкерлер, шаруа 
қожалықтарымен тығыз байланы-
ста болып, округтің мәдени, қоғамдық 
жұмыстарына белсенді араласуларын 
ұйымдастырамын;

- Округ тұрғындарына сапалы 
медициналық көмек көрсетуді басты на-
зарда ұстаймын. 

- Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында ауыл жастарының спорт-
пен шұғылданып, түрлі жарыстарға 
қатысуына ықпал ету; 

- Жастарға спорттық ойын алаңдарын 
ашылуына ықпал етемін.

- Ауылымның өсіп өркендеуіне өз 
үлесімді қосамын.

- Жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, 
патриоттық тәрбие беру жұмыстарын 
ұйымдастырамын.

Құрметті сайлаушылар!  
Мен ауыл округі әкімі болып 

сайланған жағдайда бар күш-жігерімді, 
іс-тәжірибемді қызметтік міндеттерімді 
уақыт талабына сай атқаруға, көпшілік 
арасындағы саяси- ұйымдастырушылық 
жұмыстардың пәрменділігін одан ары 
арттыруға, тұрғындардың әл-ауқатын ба-
рынша жақсартуға, ауылдағы әлі де бар 
әлеуметтік проблемалық мәселелердің 
оңды шешілуіне жұмсайтын боламын. 
Сіздердің қолдауларыңызға ие болуға 
сенім білдіремін. 



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ27 қаңтар 2023 жыл

Мен Райханова Жанар Ізтелеуқызы 
1966 жылы 2 тамыз күні Талдықорған 
облысы Бөрілтөбе ауданы, Көкжиде ау-
ылында тудым.   Ұлтым –қазақ , білімім 
жоғары.

Талдықорған кооперативтік училищесін 
және Талдықорған зоотехникалық-
малдәрігерлік техникумын «бухгалтерлік 
есеп» мамандығы бойынша бітіргенмін, 
2004 жылы І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
Мемлекеттік Университетінің «экономи-
ка» факультетін «бухгалтерлік есеп және 
аудит» мамандығы бойынша бітірдім.

1984 - 1993 ж.ж. Бөрілтөбе аудандық 
тұтынушылар қоғамында сатушы бол-
дым, 1994 - 1996 ж.ж. Құрақсу ауылдық 
әкімшілігінде есепші, 1996 - 1998 ж.ж. 
Құрақсу ауылдық әкімінің хатшысы және 
округ әкімінің маманы болып жұмыс 
атқардым.

1998 жылдан Құрақсу ауылдық округі 
әкімінің бас маман – салық инспекторы, 
2013 жылдың маусым айынан Матай 

ауылдық округі әкімінің бас маманы бо-
лып қызмет атқарып келемін.

Отбасымда жолдасым, 3 балам бар.

МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНЕ 
ҮМІТКЕР РЕТІНДЕ КЕЛЕШЕКТЕ 

АЛДЫМА ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРЫМ: 

-   Қазақстан Республикасы Президен-
тінің Жарлықтарын, Қазақстан 
Республикасының  Заңдарын, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қауылыларын, 
облыс аудан әкімдерінің шешімдері мен 
үкімдерін жүзеге асыру шараларын жасау 
және олардың орындалуын қамтамасыз 
ету; 

-    Матай ауылдық округі тұрғындарының 
әлеуметтік жағдайларын жақсарту 
мәселесіне көңіл бөлу;

-    Ауылдағы кіші және орта 
кәсіпкерліктің ары қарай дамуына ықпал 
ету; 

Ауылдың экономикалық деңгейін 
көтеруге бағытталған шараларға 
белсенді түрде қатысу; 

- Әйелдердің, әсіресе көп бала-
лы отбасылардың құқығын және 
бостандығын қорғау мәселесімен айна-
лысу;

- Жалғыз басты аналармен аз 
қамтылған отбасыларға әлеуметтік 
жағынан қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
тұрмысы төмен отбасыларға, мүмкіндігі 
шектеулі назардан тыс қалдырмай, 
қамқорлық көрсету.

Құрметті сайлаушылар! 
Мен ауылдық округ әкімі болып 

сайланған жағдайда бар күш - жігерімді, 
іс - тәжірибемді қызметтік  міндеттерімді 
уақыт талабына сай атқаруға, көпшілік 
арасындағы саяси-ұйымдастырушылық 
жұмыстардың  пәрменділі-гін одан ары 
арттыруға, тұрғындардың әл - ауқатын 
барнша жақсартуға, ауылдағы әлі де бар 
әлеуметтік проблемалық мәселелердің 
оңды шешілуіне жұмсайтын боламын.

  Сіздердің  қолдауларыңызға ие болуға 
сенім білдіремін.

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Матай ауылдық округі 
əкімінің сайлауына үміткер 

Райханова Жанар Ізтелеуқызының
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жетісу  облысы, Ақсу ауданы, Матай ауылдық 
округі əкімінің сайлауына үміткер Мұсағұлов Рүстем 

Толғанбекұлының
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Мен, Мұсағұлов Рүстем Толғанбекұлы, 
1987 жылы, 12 маусымда Талдықорған 
облысы, Бөрлітөбе  ауданы, Матай ауы-
лында дүниеге келдім.

Менің ұлтым – қазақ. Білімім: жоғары.
2011- 2012 жылдар аралығында  

ЖШС Тек «Харгос – Логистик-Жетісу» 
мекемесінде қызмет еттім.2012-2014 ж  
осы мекмекеде орындаушы директор 
қызметін атқардым.

2014   жылдан  осы уақытқа дейін  Ақсу 
ауданы Матай ауылдық округінің әкімі 
қызметіндемін.

Отбасын құрғанмын, 3 балам бар. 

Менің азаматтық борышым тек 
өзімнің сайлау округімдегі ғана емес, 
жергілікті басқару деңгейіндегі аудан 
тұрғындарының мәселелерін шешуде өз 
үлесімді қосуға тырысамын және өзіме 
сенім артып отырған сайлаушыларымның 
алдында өз жауапкершілігімді сезінемін. 

МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНЕ 
ҮМІТКЕР РЕТІНДЕ КЕЛЕШЕКТЕ 

АЛДЫМА ҚОЙЫЛҒАН  
МАҚСАТТАРЫМ: 

- Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Жарлықтары, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларын, 
облыс, аудан әкімдерінің шешімдері 
мен өкімдерін жүзеге асыру шарала-
рын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз ету;

- «Нәтижелі жұмыспен қамту жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы 
бойынша округтегі кәсіпкерлер мен ша-
руа қожалықтарымен тығыз байланы-
ста болып, округтегі мәдени қоғамдық 
жұмыстарына белсене араласуын 
ұйымдастыру, аз қамтылған отбасы-
ларды әлеуметтік жағынан қолдау, 
жұмыссыздықты азайту, жұмыссыздарды 
және өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам-
дарды жұмыспен қамтамасыз етуге 
жәрдемдесу мақсатында жаңадан жұмыс 
орындарын ашуға ықпал ету;

- Матай ауылдық округінің басты са-
ласы ауылшаруашылығы сондықтан 
ауылшаруашылығының дамуына, 
кәсіпкерлікті дамытуға, ықпал ету. 
Халыққа берілген жер телімдерінің дұрыс 
пайдалануын қадағалау;

- Округтегі білім беру ұйымдарымен 

үнемі байланыста болып, оқушылардың 
түрлі деңгейдегі байқауларға қатысуына 
жағдай жасау;

- Тұрмысы төмен отбасыларды, 
мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқорлық көрсету;

- Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында ауыл жастарының спорт-
пен шұғылданып, түрлі жарыстарға 
қатысуына ықпал ету; 

- Жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, 
патриоттық тәрбие беру жұмыстарын 
ұйымдастыру

- Құқықбұзушылық пен  мал ұрлығының  
алдын алу мақсатында елді мекенде бей-
некамералар орнату

Құрметті сайлаушылар! 
Мен ауыл округі әкімі болып 

сайланған жағдайда бар күш-жігерімді, 
іс-тәжірибемді қызметтік міндеттерімді 
уақыт талабына сай атқаруға, көпшілік 
арасындағы саяси- ұйымдастырушылық 
жұмыстардың пәрменділігін одан ары 
арттыруға, тұрғындардың әл-ауқатын ба-
рынша жақсартуға, ауылдағы әлі де бар 
әлеуметтік проблемалық мәселелердің 
оңды шешілуіне жұмсайтын боламын. 
Сіздердің қолдауларыңызға ие болуға 
сенім білдіремін. 

Әлеуметтік желілерде және басқа да көздерде тараты-
лып жүрген зейнеткерлердің зейнетақы жинақтарының 
50% алуға болатыны туралы ақпарат шындыққа жана-
спайды!

Қазақстан Республикасының заңнамасында 
зейнеткерлердің тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында міндетті 
зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) және (не-
месе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (бұдан 
әрі – МКЗЖ) есебінен қалыптастырылған зейнетақы 
жинақтарын пайдалануы:

* егер зейнетақы мөлшері алушының орташа айлық та-
бысын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
тәртіппен белгіленген 40 пайыздан төмен емес деңгейде 
алмастыру коэффициентін қамтамасыз етсе көзделген. 
Бұл ретте біржолғы зейнетақы төлемі уәкілетті опера-
тордан алғашқы электрондық хабарламаны алған күні 
салымшының (алушының) МЗЖ және (немесе) МКЗЖ 
есебінен зейнетақы жинақтары мөлшерінің 50 пайызы-
нан аспауға тиіс.  

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР БЖЗҚ-ДАҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫНЫҢ 50% АЛА АЛА МА?

Осыған байланысты БЖЗҚ әлеуметтік желілерде және 
басқа да көздерде таратылып жүрген, жинақтардың 50% 
алу мүмкіндігі туралы «жалған» хабарламаларды еле-
меуге кеңес береді! 

Оның үстіне, БЖЗҚ барлық операцияларды тегін 
жүргізеді. 

Қордың сервистері туралы барлық ақпарат БЖЗҚ 
сайтында орналастырылған, барлық қызметтер Қор 

бөлімшелерінде не enpf.kz сайты немесе БЖЗҚ/ЕНПФ 
ұялы қосымшасы арқылы онлайн-форматта көрсетіледі. 

БЖЗҚ бөлімшелерінен немесе қашықтықтан, атап 
айтсақ, көп арналы тегін байланыс арқылы,  бай-
ланыс орталығының 1418 нөміріне қоңырау шалу, 
сондай-ақ «Сыныптастар», Telegram, "Facebook", 
"Контактіде", "Twitter" және "Instagram" сияқты таны-
мал платформалардағы әлеуметтік желілердегі ресми 
парақшалар арқылы, +7 777 000 1418 нөмірі бойынша 
WhatsAрp көмегімен кез келген ақыл-кеңесті алуға бо-
лады. 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі салым-
шылар (алушылар) үшін +7 (727) 356-10-60 нөмірі 
бойынша немесе Қордың корпоративтік сайтында 
орналастырылған "Онлайн қоңырау шалу" сервисі 
арқылы кеңес алу мүмкіндігі бар.

Мади БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының 

Операциялық бөлімінің Жансүгіров ауылындағы 
жетекші маманы.

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ

Скрининг - бұл белгілі бір жастағы неме-
се санаттағы адамдарды профилактикалық 
медициналық тексеруден өткізу, қауіпті факторлар 
мен ауруларды ерте сатысында анықтау тәсілі бо-
лып табылады.   

Скринингтер белгілі бір ауруларға және белгілі 
бір жас топтарына өткізіледі. Мысалы, туылғаннан 
18 жасқа дейін,  30 бен 70 жас аралығындағы ере-
сектерге, тәуекел топтағы азаматтарға. 

Скринингтер осы ауруларды анықтау үшін  жа-
салады:  

• Мінез-құлықтық тәуекел факторлары    
• Артериялық гипертонияны, жүректің ише-

миялық ауруын және қант диабеті    
• Глаукома    
• Жатыр мойны обыры    
• Сүт безі обырын қатерлі ісігі    
• Колоректалды обыр    
• В және С вирустық гепатиттері    
Скринингтен өту үшін мекен-жай бойынша 

тіркелген емханаға хабарласу керек. Ол үшін әр 
емханада скринингтік бөлмелер бар.     

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Жетісу облысы бойынша филиалы.

ҚАНДАЙ АУРУЛАРДЫ ЕРТЕ АНЫҚТАУ ҮШІН 
СКРИНИНГТЕР ЖҮРГІЗІЛЕДІ?                                                                       

2023 жылғы 23 қаңтардан бастап 1 шілдеге дейін шетелдік 
автокөліктерді заңдастыруға болады. 

*Біз сіздерге шетелдік автокөліктерді заңдастыру кезеңдерін тез 
әрі дұрыс өту жолдары бойынша нұсқаулық дайындадық. Сондай-
ақ, автокөліктерді тіркеу жұмыстары жүргізілетін МХҚО-лардың ме-
кенжайларымен келесі суреттерде таныс бола аласыздар.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ, 
Ақсу аудандық ХҚК бөлімінің маманы.

САЙЛАУ - 2023
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2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Ақсу аудандық мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі  негізгі іс-
шаралардың  күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 14-бабының 8) тармақшасына және  
Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының 20 қаңтар 2023 жылғы 
№ 18/670 қаулысына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  ҚАУЛЫ  
ЕТЕДІ:

1. 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Ақсу аудандық мәслихатының депутат-
тарын кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың қоса 
беріліп отырған күнтізбелік жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-ресурсында орнала-
стырылсын.

Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы                              Б.БАЙБОЛОВ
Аудандық сайлау комиссиясының хатшысы                              И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

_______________                                            №15                20  января  2023 год

Об утверждении типового Календарного плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Аксуского  район-
ного  маслихата назначенных на 19 марта 2023 года 

В соответствии с подпунктами 8) статьи 14 Конституционного закона Республики 
Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и постанов-
лением № 18/671  Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 
20 января 2023 года Аксуская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый типовой Календарный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Аксуского районного мас-
лихата назначенных на 19 марта 2023 года.

2. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Аксуской район-
ной избирательной комиссии.

Председатель избирательной 
комиссии                                                                               Б.БАЙБОЛОВ.
Секретарь  избирательной 
комиссии                                                                                И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ 
РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Ақсу аудандық сайлау  комиссиясының 
2023 жылғы 20 қаңтардағы №15 қаулысына қосымша

2023 ЖЫЛҒЫ 19 НАУРЫЗҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ АҚСУ 
АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН 
ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК 

ЖОСПАРЫ

1. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сайлау 
комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 
2023 жылғы 29 қаңтардан кешіктірмей 

                                                                                                                         (14-б. 6) т., 22-б.)
2. Аумақтық, округтік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау                                         
Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 29 қаңтардан кешіктірмей 

                                                                                                                 (13-б. 4-т., 15-1-б. 3-т.)                    
3. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау            
Ақсу ауданының әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2023 жылғы 2 ақпаннан кешіктірмей 

                                                                                                                                     (23-б. 5-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялау    
Ақсу аудандық  аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 2 ақпаннан кешіктірмей 

                                                                                                                                    (17-б. 2-т.)
5. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша Ақсу аудандық мәслихат 

депутаттығына кандидаттарды ұсыну және Ақсу аудандық округтік сайлау комиссия-
сына заңнамада көзделген құжаттарды ұсыну

Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық 
бірлестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 
2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 8 ақпанда жергілікті уақыт 
бойынша сағат 18:00-де аяқталады

                                                                                                                                                 (103-б.)
6. Ақсу аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан 

Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға 
сәйкестігін белгілеу

Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары 
Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін

                                                                                                                       (102-б., 103-б. 6-т.)
7. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына 2023 жылғы 1 

қаңтардағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды 
ұсыну 

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін

                                                                                                                                   (104-б. 2-т.)
8. Ақсу аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттардың  тіркеу

Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары 
2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 18 ақпанда жергілікті уақыт 
бойынша сағат 18:00-де аяқталады

                                                                                                                                                 (104-б.)
9. Кандидаттарды тіркеу туралы хаттаманы жоғары тұрған сайлау комиссиясына ұсыну

Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары 
Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде

                                                                                                                                   (104-б. 5-т.)
10. Ақсу аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей

                                                                                                        (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 
11.Кандидаттардың  сенім білдірілген адамдарын тіркеу 

Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 

                                                                                                (14-б , 8-тт.), 16-1-т. 6-тт.,  31-б.)
12. Кандидаттың және оның жұбайының (зайыбының) декларацияда көрсеткен 

активтері мен міндеттемелері туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде

                                                                                                                                  (104-б. 2-т.)
13. Кандидаттардың  сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу    

Аудандық округтік  сайлау комиссиялары
Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін  

                                                                                                                                    (34-б. 6-т.)
14. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың арнаулы шоттарына 

қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жариялау                               
Ақсу аудандық округтік  сайлау комиссиялары
Айына екі рет

Приложение к постановлению Аксуской районной 
избирательной комиссии № 15 от 20 января 2023года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРО-
ВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА АКСУСКОГО 

РАЙОНА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 МАРТА 2023 ГОДА

1. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка из-
бирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных, 
окружных избирательных комиссий 

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 
Не позднее 29 января 2023 года 

 (пп. 6) ст. 14, ст.22)
2. Опубликование состава территориальных, окружных избирательных комиссий в 

средствах массовой информации
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов
Не позднее 29 января 2023 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)
3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в   средствах мас-

совой информации
Аким Аксуского района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 
Не позднее 2 февраля 2023 года 

(п. 5 ст. 23)
4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в  средствах массовой 

информации
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов
Не позднее 2 февраля 2023 года

(п. 2 ст. 17)
5. Выдвижение кандидатов в депутаты Аксуского районного маслихата по одно-

мандатным территориальным избирательным округам и представление в аксуские 
районные окружные избирательные комиссии предусмотренных законодательством 
документов 

Граждане путем самовыдвижения и
Высший руководящий орган политической партии соответствующего 
филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 20 января и заканчивается в 18.00 часов по местному 
времени 8 февраля 2023 года 

 (ст. 103)
6. Установление соответствия кандидатов в депутаты Аксуского районного масли-

хата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Кон-
ституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

Аксуское районные окружные избирательные комиссии 
После представления предусмотренных документов

(ст. 102, п.6 ст.103)
7. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декла-

рации об активах и обязательствах по состоянию на 1 января 2023 года
Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 
До регистрации 

(п. 2 ст. 104)
8. Регистрация кандидатов  в депутаты Аксуского районного маслихата

Аксуское районные окружные избирательные комиссии
Начинается 20 января и заканчивается в 18.00 часов по местному 
времени 18 февраля 2023 года

(ст. 104)
9. Представление протокола о регистрации кандидатов в Аксускую районную из-

бирательную комиссию
Аксуское районные окружные  избирательные комиссии
В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)
10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Аксуского рай-

онного маслихата в средствах массовой информации
Аксуское районные окружные  комиссии
Не позднее чем на седьмой день после регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)
11. Регистрация доверенных лиц кандидатов 

Аксуское районные окружные  избирательные комиссии 
После представления списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)
12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задеклариро-

ванных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)
Органы государственных доходов
В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)
13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов 

Аксуское районные окружные избирательные комиссии
После регистрации кандидата, партийного списка

(п. 6 ст. 34)
14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении 

средств на специальные счета кандидатов  и их расходовании 
Аксусоие районные окружные  избирательные комиссии
Два раза в месяц 

Ө З  Т А Ң Д А У Ы Ң Д Ы  Ж А С А !

1 9 Н А У Р Ы З
М А Р Т А 2 0 2 3

С Д Е Л А Й  С В О Й  В Ы Б О Р !

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ 

ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН 
ТЫС САЙЛАУЫ

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН
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15. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, оларды 
жарақтандыру және ақпараттандыру

Жергiлiктi атқарушы орган және Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін, 2023 жылғы 18 ақпанға дейін 

                                                                                                                                    (28-б. 6-т.)
16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу                                                                                                           

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау 
болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта 
аяқталады 
2023 жылғы 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін 
басталады және 2023 жылғы 18 наурызда жергілікті уақыт бойынша нөл 
сағатта аяқталады

                                                                                                                                     (27-б. 2-т.)
17. Кандидаттарға (жүгінген кезде) сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру 

және бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер кестесін 
жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Жергiлiктi атқарушы орган және Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы  
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

                                                                                                                                     (28-б. 4-т.)
18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін 

учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    
Ақсу Ауданының әкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2023 жылғы 26 ақпанға дейін 

                                                                                                                                  (26-1 б. 1-т.)
19. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша 

сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 
2023 жылғы 4 наурыздан кешіктірмей

(26-б. 1-т.)
20. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 9 наурызға дейін                                                                

21. Жекелеген сайлау учаскелерінде дауыс беруді бастау мен аяқтаудың басқа 
уақытын белгілеу және бұл туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 9 наурызға дейін       

(38-б. 1-т., 3-т.)
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссиялары-

на жеткізу                           
Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей
2023 жылғы 16 наурыздан ерте емес және 18 наурызға дейін

(37-б. 3-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, 
жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу                                               

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  жергілікті 
уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 

(38-б. 1-т.)
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттардың депутатта-

рын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе және дауыстар
ды санау басталғаннан 12 сағаттан аспаса, жергілікті уақыт бойынша 
сағат 20:00-де басталады 

(18-б. 8) т., 43-б.)
26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-

жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

(43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті 

жоғары тұрған сайлау комиссияларына ұсыну                                                
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)
28. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Ақсу аудандық 

аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну 
Ақсу аудандық округтік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)
29. Мәслихаттардың депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу                         

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей                                                                         
2023 жылғы 21 наурыздан кешіктірмей

(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б.2,3-т)
30. Мәслихаттардың депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау 

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күннен кешіктірмей                                                                         
2023 жылғы 24 наурыздан кешіктірмей 

(111-б. 1-т.)
31. Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау қорытындылары  

туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 
Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2023 жылғы 26 наурыздан кешіктірмей 

(14-б. 9) т., 44-б. 4-т. 2) т.)
32.  Сайланған мәслихаттар депутаттарын тіркеу және әрбір депутатқа куәлік пен 

омырауға тағатын белгі тапсыру                                           
Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

(14-б. 9) т., 46-б. 3-т., 1) т., 112-б. 1-т.)                 
33. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясына сайлау қорлары қаражатының пайда-

ланылуы туралы есептер беру
Кандидаттар, саяси партиялар
Сайлау қорытындылары анықталғаннан кейін бес күннен кешіктірмей

(34-б. 9-т.)
Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их 
оснащение и информирование 

Местные исполнительные органы и Аксуская районная избирательная комиссия
До начала агитации, до 18 февраля 2023 года

(п. 6 ст. 28)
16. Проведение предвыборной агитации

Начинается с момента окончания срока регистрации  кандидатов  и заканчивается 
в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 
Начинается после 18.00 часов по местному времени
18 февраля и заканчивается в ноль часов по местному времени 18 марта 2023 года

 (п. 2 ст. 27)
17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с изби-

рателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика 
встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

Местный исполнительный орган и Аксуская районная территориальная 
избирательная комиссия 
В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)
18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избира-

телей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 
Аким Аксуского района
За двадцать дней до начала голосования
до 26 февраля 2023 года

(п. 1 ст. 26-1)
19. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избира-

тельным участкам, образованным по месту жительства граждан
Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования 
с 4 марта 2023 года

(п. 1 ст. 26)
20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 
до 9 марта 2023 года

(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)
21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных из-

бирательных участках и доведение решения об этом до избирателей
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 
до 9 марта 2023 года

(п. 1, п. 3 ст. 38)
22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным 

комиссиям
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 16 марта и до 18 марта 2023 года

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

го протокола 
Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
В 06.00 часов по местному времени, если не установлено иное время 
начала голосования

(п. 1 ст. 40)
24. Проведение голосования

Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени, если не 
установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)
25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выбо-

рам депутатов соответствующих маслихатов на избирательном участке 
Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени, если не установлено 
иное время окончания голосования и не превышает 12 часов с начала 
подсчета голосов

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)
26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении изби-

рательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления
Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)
27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участ-

ках в соответствующие вышестоящие избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно

(п. 1 ст. 108)
28. Представление протоколов о результатах голосования по округу в соответствую-

щие территориальные избирательные комиссии
Аксуское районные окружные избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно

(п. 1 ст. 108)
29. Установление результатов выборов депутатов маслихатов 

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. 
Не позднее 21 марта 2023 года

(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)
30. Установление итогов выборов депутатов маслихата Аксуского района 

Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов
Не позднее 24 марта 2023 года

(п. 1 ст. 111)
31. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выбо-

ров депутатов маслихата Аксуского района  
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее семи дней со дня проведения 
выборов
Не позднее 26 марта 2023 года

(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)
32. Регистрация избранных депутатов маслихата Аксуского района c вручением 

удостоверения и нагрудного знака
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 

 (пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)
33. Представление в соответствующую избирательную комиссию отчетов об ис-

пользовании средств избирательных фондов
Кандидаты, политические партии
Не позднее пяти дней после установления итогов выборов

(п. 9 ст. 34)
Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Респу-

блики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
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Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ақсу 
аудандық   учаскелік сайлау комиссияларының құрамын 

жариялайды және сайлау комиссияларының жұмыс 
уақыты 09:00 – ден 18:30 – ға дейін, 13:00-14:30 

үзіліс уақыты екендігін хабарлайды
№ 1 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 20270.  

Комиссия төрағасы - Құрманғалиева Бақыт Нұрсеитқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Кикимова Зәмзагүл Сейітқажықызы
Комиссия хатшысы – Суранчина Айжан Жоровна
Комиссия мүшелері: Али Айым Серікболқызы, Мендеханов  Алтай Камзиұлы, 

Тұрысбекова Гүлзат Қанатқызы, Самихова Гулнар Келгенбайқызы, Оспанов Қанат 
Мұратұлы,  Жүкежанов Мәди Ермекұлы

№2 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 22441. 

Комиссия төрағасы - Құрманова Светлана Талғатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Башаева Динара Еділбекқызы
Комиссия хатшысы - Нұрымғазина Гүлмира Құдайбергенқызы
Комиссия мүшелері: Қалиева Жансая Асхатқызы, Дәулетбекова Күлшат 

Тұрсынбекқызы, Мұхамадиева Шынаргүль Кабдылқызы, Касымбекова Бақытгүл 
Баймұханбетқызы, Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дүйсенқызы, Омарбекова 
Жазира Болатқызы 

Аксуская районная территориальная 
избирательная комиссия   публикует составы участ-
ковых избирательных комиссии по Аксускому району и 

сообщает, что время работы избирательной комиссий   
с 09:00 до 18:30, перерыв с 13:00 до 14:30 

Участковая избирательная комиссия    №1
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева № 29, Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Есмурата Сикымова с при школьным интернатом» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу».тел. 8 (72832) 20270.  

Председатель комиссии – Курмангалиева Бакыт Нурсейтовна  
Заместитель председателя комиссии – Кикимова Замзагул Сейткажиевна
Секретарь комиссии – Суранчина Айжан Жоровна 
Члены комиссии: Али Айым Серикболовна, Мендеханов Алтай Камзиевич, Турысбаева 

Гульзат Канатовна, Самихова Гулнар Келгенбаевна, Оспанов Канат Муратович, Жукежанов 
Мади Ермекович 

Участковая   избирательная комиссия    №2
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан № 8, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».тел. 8 (72832) 22441. 

Председатель комиссии – Курманова Светлана Талгатовна 
Заместитель председателя комиссии– Башаева Динара Едильбековна
Секретарь комиссии – Нурумгазина Гульмира Кудайбергеновна
Члены комиссии: Калиева Жансая Асхатовна, Даулетбекова Кульшат Турсынбеков-

на, Мухамадиева Шынаргуль Кабдыловна, Касымбекова Бахытгуль Баймуханбетовна, 
Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дюсеновна, Омарбекова Жазира Булатовна

АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ
Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 
Орталығы: Жансугуров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, тел. 8 72832 29102.
Комиссия төрағасы  - Байболов Берік Тұрлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Нұрзолдинова Баян Қыдырқожақызы
Комиссия хатшысы   - Жұмагелдиева Индира Жұмагелдықызы
Комиссия мүшелері – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Қойшыбаева Кеукер 

Нұртайқызы, Оразғалиева Сая Адбиқызы.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ОКРУГТІК САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 

№1 сайлау округі :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.

Комиссия төрағасы – Құрманғалиева Жанна Жеңісқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Данабатыров Ерлан Бекенұлы
Комиссия хатшысы – Кожакаева Аякөз Әлиайдарқызы
Комиссия мүшелері: Әдбікәрімов Жарас, Унербаева Марал Байдаулетқызы.
№2 сайлау округі: 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, Жансүгіров 
ауылы, Жидебаев көшесі № 104А, «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жетісу 
облысының полиция департаменті Ақсу ауданының полиция бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Комиссия төрағасы – Рахимбергенов Қамза Абдрахманұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қанабеков Саян Бүркітбекұлы
Комиссия хатшысы – Жеңіс Ақнұр Асхатқызы
Комиссия мүшелері: Рысдәулетова Айнагүль Білісбекқызы, Бекетов Дастан Жетпісбайұлы.
№3 сайлау округі: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі №42, "Ақын Сара" жастар мәдени 

орталығы.тел. 8 (72832) 20651. 
Комиссия төрағасы – Қалиев Елдос Айдарұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Таласбаев Мұхит Мұқашұлы
Комиссия хатшысы – Көлдейбаева Асем Жұмабайқызы,  
Комиссия мүшелері: Байтасова Айгүль Қалиқызы, Арашева Ақбота Жұмағалиқызы.
№4 сайлау округі: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі №40, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ңұрсұлтан Есебо-
латов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі ГЭС бастауыш мектебін қосқанда. тел. 8 (72832) 28836.  

Комиссия төрағасы -  Тойшыбекова Айзат Жанбырбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жақсылық Асхат
Комиссия хатшысы – Омарсагымова Гүльмира Амантайқызы
Комиссия мүшелері: Күшкенов Сексенбай Әділбайұлы.
№5 сайлау округі: 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.

тел. 8 (72832) 29695. 
Комиссия төрағасы – Тасболатова Найля Менғалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жандайбекова Лязат 
Комиссия хатшысы – Наурызбаева Индира Қасымжанқызы
Комиссия мүшелері: Қасымбеков Сұртай Қабидолданұлы, Нұрлан Шернияз Нұрланұлы.
№6 Сайлау округі: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №26, Сағабүйен ауылдық мәдениет 

үйі. тел. 8 (72832) 21249. 
Комиссия төрағасы – Мылтықбаев Сайлаубек Нұрмекенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Күзембаев Руслан Әскерұлы
Комиссия хатшысы – Жұманов Елдос Жанарысұлы  
Комиссия мүшелеріСақмолдин Жанат Тұрарбекұлы, Мұқанова Самал Тоқтарқызы.
№7 сайлау округі: 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. тел. 8 (72832) 29335. 

Комиссия төрағасы – Ақметова сәуле Әнуарбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Мұздыбаева Бақытнұр Кұрмашқызы
Комиссия хатшысы – Тұрсатаев Жанат 
Комиссия мүшелері: Қалашева Мәдина Нұркамалқызы, Қанғалақов Санжар Жұмабекқызы.
№8 Сайлау округі: Суықсай ауылы, С. Омаров көшесі №10 А, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гага-
рин атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш 
мектептерін қосқанда. тел. 8 (72832) 29332.

Комиссия төрағасы  - Избасарова Гүльмира Әбілманқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Есжанова Макира Мақатайқызы 
Комиссия хатшысы – Нұғманова Зейнеп Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Жұманбекова Арайлым Дулатбекқызы, Мамырова Эльмира Жауатарқызы
№11 сайлау округі: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Егінсу орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72832) 29317.

Комиссия төрағасы  - Есимбекова Айгүль Жәлелханқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Дәуітбекова Әйгерім Төлеуғалиқызы
Комиссия хатшысы – Мұқажанова Самал Өмірәлиқызы 
Комиссия мүшелері: Түстебаева Әлия Әділбекқызы, Рахимов Мұрат Әуесханұлы.
№12 сайлау округі: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының 

мәдениет үйі. тел. 8 (72832) 29296.
Комиссия төрағасы – Қалиақпаров Бауыржан Есболатұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жуасилова Назым Саятханқызы
Комиссия хатшысы – Кенебаева Бибігүл Шәріпқызы
Комиссия мүшелері: Қайнарбекова Шолпан Рахымқызы, Нарымбаева Айгүл Аманжолқызы.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия   
Центр: село Жансугуров, улица Желтоксан, 5, тел. 8 72832 29102.
Председатель комиссии  - Байболов Берик Турлыевич
Заместитель председателя комиссии – Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна
Секретарь комиссии   -Жұмагелдиева Индира Жұмагелдықызы 
Члены комиссии – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Койшыбаева Кеукер Нурта-

евна, Оразгалиева Сая Адбиевна.

ОКРУЖНЫЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА   

Избирательный округ №1: село Жансугурова, улица О.Жумашева №29, Коммунальное госу-
дарственное учреждение «Средняя школа имени Есмурата Сикымова с при школьным интерна-
том» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления об-
разования области Жетісу».тел. 8 (72832) 20270.  

Председатель комиссии – Курмангалиева Жанна Женисовна 
Заместитель председателя комиссии – Данабатыров Ерлан Бекенович
Секретарь комиссии – Кожакаева Аякоз Алиайдаровна 
Члены комиссии: Абдыкаримов Жарас, Унербаева Марал Байдаулетовна. 
Избирательный округ №2: село Жансугурова, улица Желтоксан №8, Коммунальное государствен-

ное учреждение «Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу», 
село Жансугурова, улица Жидебаева 104 А, Государственное учреждение «Отдел полиции Аксуского 
района области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан». тел. 8 (72832) 22441. 

Председатель комиссии – Рахимбергенов Камза Абдрахманович
Заместитель председателя комиссии– Канабеков Саян Буркитбекович
Секретарь комиссии – Женис Акнур Асхатовна
Члены комиссии: Рысдаулетова Айнагуль, Бекетов Дастан Жетписбаевич
Избирательный округ №3: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра №42, молодежный куль-

турный центр "Акын Сара".тел. 8 (72832) 20651. 
Председатель комиссии – Калиев Елдос Айдарович 
Заместитель председателя комиссии– Таласбаев Мухит Мукашевич
Секретарь комиссии – Колдейбаева Асем Жумабаевна 
Члены комиссии: Байтасова Айгуль Калиевна, Арашева Акбота Жумагалиевна.
Избирательный округ №4: село Есеболатова, улица Жамбыла №40, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошкольным мини-
центром включая начальную школу ГЭС» государственного учреждения «Отдел образования по 
Аксускому району Управления образования области Жетісу» тел. 8 (72832) 28836. 

Председатель комиссии – Тойшыбекова Айзат Жанбырбаевна 
Заместитель председателя комиссии– Жаксылык Асхат 
Секретарь комиссии – Омаргасымова Гульмира Амантаевна 
Члены комиссии: Кушкенов Сексенбай Абилбаевич, Дуйсекова Эльмира Жумагазиевна.
Избирательный округ №5: село Каракоз, улица Жамбыла №19, Коммунальное государствен-

ное учреждение «Средняя школа имени Бижараса Садырбая с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования 
области Жетісу» тел. 8 (72832) 29695. 

Председатель комиссии – Тасболатова найля Менгалиевна
Заместитель председателя комиссии – Жандайбекова Лязат
Секретарь комиссии – Наурызбаева Индира Касымжановна
Члены комиссии: Касымбеков Суртай Кабидолданович, Нурлан Шернияз Нурланулы.
Избирательный округ №6: село Сагабуйен, улица Абылайхана №26, Сагабуйенский сельский 

дом культуры. тел. 8 (72832) 21249. 
Председатель комиссии – Мылтыкбаев Сайлаубек Нурмекенович
Заместитель председателя комиссии – Кузембаев Руслан Аскерович
Секретарь комиссии – Жуманов Елдос Жанарысович 
Члены комиссии: Сакмолдин Жанат Турарбекович, Муканова Самал Токтаровна.
Избирательный округ №7: село Аксу, улица Айсеркенова №13, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа Мамания с дошкольным мини-центром» государственного учереждения «Отдел 
образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу» тел. 8(72832) 29335. 

Председатель комиссии – Ахметова Сауле Ануарбековна 
Заместитель председателя комиссии – Муздыбаева Бакытнур Курмашевна
Секретарь комиссии – Турсатаев Жанат 
Члены комиссии: Калашева Мадина Нуркамаловна, Кангалаков Санжар Жумабаевич.
Избирательный округ №8: село Суыксай, улица С.Омарова №10 А, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Акто-
бе, Баласаз государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управле-
ния образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 29332. 

Председатель комиссии – Избасарова гульмира Абильманаповна
Заместитель председателя комиссии – Есжанова Макира Макатаевна
Секретарь комиссии – Нугманова Зейнеп Кайратовна 
Члены комиссии: Жуманбекова Арайлым Дулатбеккызы, Мамырова Эльмира Жауатаровна
Избирательный округ №11: село Егинсу, улица Алтынсарина №22, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Егинсуская средняя школа» государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления образования области Жетісу» тел. 8 (72832) 29317. 

Председатель комиссии – Есимбекова Айгуль Жалелхановна 
Заместитель председателя комиссии– Даутбекова Айгерим Толеугалиевна
Секретарь комиссии – Мукажанова Самал Омиралиновна
Члены комиссии: Тустебаева Алия Адильбековна, Рахимов Мурат Ауесханович. 
Избирательный округ №12: село Матай, улица Депо №1, дом культуры Матайского 

эксплуатационно-локомотивного депо. тел. 8 (72832) 29296. 
Председатель комиссии – Калиакпаров Бауыржан Есболатович
Заместитель председателя комиссии– Жуасилова Назым Саятхановна
Секретарь комиссии – Кенебаева Бибигуль Шариповна
Члены комиссии:  Кайнарбекова Шолпан Рахимовна, Нарымбаева Айгуль Аманжоловна.
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№3 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі №42, "Ақын Сара" жастар 

мәдени орталығы.тел. 8 (72832) 20651. 
Комиссия төрағасы - Еспаев Сәкен Тоғызбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ермекова Ардақ Бейсембекқызы
Комиссия хатшысы – Гарипова Резеда Ильдусқызы 
Комиссия мүшелері: Тлеубаев Қуаныш Мәсімханұлы, Унгербаева Ажар Саятханов-

на, Құмашбаева Әлия  Бөлекбайқызы, Мұхамадиева Ляззат Өкетайқызы, Балабаева 
Мөлдір Асқарқызы, Құрманғалиева Алма Жанатбекқызы. 

№4 учаскелік сайлау комиссиясы
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.тел. 8 (72832) 28836.  

Комиссия төрағасы -  Ноғайбаев Ермек Ембергенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бапышева Зульфия Мәулетқызы
Комиссия хатшысы - Демекеева Гүлнар Тұрсекенқызы
Комиссия мүшелері: Әбішев Кенжебек Какеұлы, Солтанбаева Айнұр Ілібекқызы 
№5 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 
(72832) 29695. 

Комиссия төрағасы - Жазылбекова Айгүл Несіпбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Тілеужанов Жетпісбай Бекетұлы
Комиссия хатшысы - Дарубаева Жанар Молдаханқызы
Комиссия мүшелері: Бекжігітова Салтанат Есболатқызы, Абимұратов Толлан 
№6 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Энергетик 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, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Ңұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі ГЭС бастауыш мектебін қосқанда. 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 көшесі №7, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Қызылқайың бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 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 
№9 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Еңбек ауылы, М.Ермектасов көшесі №35, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарасу 
негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. тел. 8 (72832) 29323.  

Комиссия төрағасы – Барлыбаев Санат Сермұханбетұлы,
Комиссия төрағасының орынбасары – Жүйрікбаева Шынар Нұрқызы
Комиссия хатшысы – Бейсембек Назерке Есболатқызы
Комиссия мүшелері: Жақсылықов Әуелбек Қамалбекұлы, Егеубек Айдын Әуелбекұлы
№10 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі №9, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Тарас негізгі орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. тел. 8 
(72832) 29322.              

Комиссия төрағасы – Сәулебаева Венера Дүйсенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қасымова Гүлшат Айткәрімқызы
Комиссия хатшысы – Қожақова Асель Бақтыбекқызы
Комиссия мүшелері: Құдайбергенов Серік Қалижапарұлы, Аязбеков Сабетбек 

Бекшетайұлы 
№11 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 29317.

Комиссия төрағасы  - Қуатбекова Салтанат Нұрғұмарқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Күншаева Бақытгүл Махатайқызы 
Комиссия хатшысы – Қабдрахман Темірлан Аманкелдыұлы 
Комиссия мүшелері: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагүл Төлегенқызы 
№12 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі №19, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Би-
жарас Садырбайұлы атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

тел. 8 (72832) 29296.
Комиссия төрағасы – Бұхарбаев Алихан Молдаханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұхамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Комиссия хатшысы – Баймұхашева Қымбат Нурахметқызы
Комиссия мүшелері: Абеева Багдагүл Жұмағалиқызы, Сарынбаев Серғазы 

Асембекұлы
№13 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 29298. 

Комиссия төрағасы - Ахметжанов Қайрат Мұхаметбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Әшімханова Бақыт Құмарқызы
Комиссия хатшысы - Абдуәлиева Гүлнұр Абдуәлиқызы
Комиссия мүшелері: Батырбаев Садатбек Бейсенбекұлы, Құмарбеков Қуат 

Қабдолдаұлы
№14 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 27187. 

Комиссия төрағасы - Сқақов Қаблақат Қызырұлы

Участковая  избирательная комиссия №3
Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра № 42, молодежный культурный 

центр "Акын Сара". тел. 8 (72832) 20651. 
Председатель комиссии – Еспаев Сакен Тогызбаевич. 
Заместитель председателя комиссии– Ермекова Ардак Бейсембековна
Секретарь комиссии – Гарипова Резеда Ильдусовна 
Члены комиссии: Тлеубаев Куаныш Масимханович, Унгербаева Ажар Саятхановна, 

Кумашбаева Алия Булекбаевна, Мухамадиева Ляззат Окетаевна, Балабаева Молдир 
Аскаровна, Курмангалиева Алма Жанатбековна 

Участковая  избирательная комиссия №4
Центр: село Кокозек, улица Алтынсарина №1, Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Куата Терибаева с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 28836. 

Председатель комиссии – Ногайбаев Ермек Ембергенович. 
Заместитель председателя комиссии– Бапышева Зульфия Мавлетовна
Секретарь комиссии – Демекеева Гульнар Турсекеновна 
Члены комиссии: Абишев Кенжебек Какеевич, Солтанбаева Айнур Илибековна 
Участковая  избирательная комиссия №5
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Коммунальное государственное учрежде-

ние «Каракемерская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу». тел. 8 (72832) 29695. 

Председатель комиссии – Жазылбекова Айгуль Несипбековна 
Заместитель председателя комиссии – Тилеужанов Жетписбай Бекетович
Секретарь комиссии – Дарубаева Жанар Молдахановна 
Члены комиссии: Бекжигитова Салтанат Есболатовна, Абимуратов Толлан
Участковая избирательная комиссия №6
Центр: село Энергетик, улица О. Кошевого №4, здание Аксуской районной электро-

сети. 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, Коммунальное государственное 

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

бековна
Участковая избирательная комиссия №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». 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
Участковая избирательная комиссия №9
Центр: село Енбек, улица М. Ермектасова №35, Коммунальное государственное 

учреждение «Карасуская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 29323. 

Председатель комиссии – Барлыбаев Санат Сермуханбетович,
Заместитель председателя комиссии– Жуйрикбаева Шынар Нуровна
Секретарь комиссии – Бейсембек Назерке Есболатовна 
Члены комиссии: Жаксылыков Ауельбек Камалбекович, Егеубек Айдын Ауельбеко-

вич
Участковая  избирательная комиссия №10
Центр: село Тарас, улица Тауке хан № 9, Коммунальное государственное учрежде-

ние «Тарасовская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу».тел. 8 (72832) 29322. 

Председатель комиссии – Саулебаева Венера Дуйсеновна
Заместитель председателя комиссии– Касымова Гульшат Айткаримовна
Секретарь комиссии – Кожакова Асель Бактыбековна
Члены комиссии: Кудайбергенов Серик Калижапарович, Аязбеков Сабетбек Бекше-

таевич
Участковая избирательная комиссия №11
Центр: село Кенжыра, улица Акимшилик №28, Коммунальное государственное 

учреждение «Кенжиринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу». тел. 8 (72832) 29317. 

Председатель комиссии – Куатбекова Салтанат Нургумаровна,
Заместитель председателя комиссии– Кунчаева Бакытгул Махатаевна
Секретарь комиссии – Қабдрахман Темірлан Аманкелдыұлы
Члены комиссии: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагуль Толегеновна
Участковая избирательная комиссия №12
Центр: село Каракоз, улица Жамбыла № 19, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Бижараса Садырбая с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу».тел. 8 (72832) 29296. 

Председатель комиссии – Бухарбаев Алихан Молдаханович
Заместитель председателя комиссии– Мухамадиев Танирберген Жумадилович
Секретарь комиссии – Баймухашева Кымбат Нурахметовна 
Члены комиссии:  Абеева Багдагуль Жумагалиевна, Сарынбаев Сергазы Асембе-

кович
Участковая  избирательная комиссия №13
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал № 35, Коммунальное государственное 

учреждение «Кенгаринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу». тел. 8 (72832) 29298. 

Председатель комиссии – Ахметжанов Кайрат Мухаметбаевич
Заместитель председателя комиссии– Ашимханова Бахыт Кумаровна
Секретарь комиссии – Абдуалиев Гульнар Абдуалиевна 
Члены комиссии: Батырбаев Садатбек Бейсенбекович, Кумарбеков Куат Кабдол-

даевич 
Участковая избирательная комиссия №14
Центр: село Жаналык, улица Шатырбай Батенова № 1, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Жанатлеуская средняя школа с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 27187. 

Председатель комиссии – Скаков Каблакат Кызырович
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Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаев Бақытжан Нұрахымұлы 
Комиссия хатшысы - Ыдырышбаева Гүлмира Қажікенқызы
Комиссия мүшелері: Тезекбаева Мәншүк Қасымжанқызы, Қойлыбаев Ерлан 

Мүслімұлы   
№15 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №26, Сағабүйен ауылдық мәдениет 

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

Советбекұлы, Саудабекова Асем Қанатбекқызы, Қызайбаева Раушан Байниязқызы  
№16 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 29539.   

Комиссия төрағасы – Байметенова Ләззат Жамалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қастекбаева Салтанат Тұрсынқызы,
Комиссия хатшысы – Қалиева Гүлбақыт Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Махмутов Ілияс Ардақұлы, Мураталин Мұрат Нұрланұлы 
№17  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 27121.  

Комиссия төрағасы - Сағымбаев Дастан Есімғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жанабаева Лаура Аутаханқызы
Комиссия хатшысы - Беков Нұрлан Рахымбекұлы 
Комиссия мүшелері: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсақов Асан Омарұлы 
№18  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі нөмерсіз, жекеменшік үй тел. 8 (72832) 

23400. 
Комиссия төрағасы – Арынов Болатқан Әбілұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Шаюсупова Маржан Нұралиқызы 
Комиссия хатшысы – Есенбаев Махамбет Советбекұлы 
Комиссия мүшелері: Уәлиева Мәрия Айтқалиқызы, Демеубаев Болат Қожахметұлы 
№19  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 50192. 

Комиссия төрағасы – Құсмолдина Махаббат Нұрмұханбетқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Құрымбаев Берікбол Сембайұлы 
Комиссия хатшысы - Тілеукенова Айгүл Әлиқызы
Комиссия мүшелері: Есболғанов Нұрлан Серікханұлы, Махмұтова Бақытгүл 

Сүлейменқызы 
№20 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шоқан Уалиха-
нов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72859) 21520.

Комиссия төрағасы - Әбілмәжінов Қуанышбек Советбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Барханбаев Кенжебек Рахымғалиұлы 
Комиссия хатшысы - Қуатова Сәуле Жаңылдыққызы 
Комиссия мүшелері: Әлімбекова Маржан Набидолдақызы, Болатбекқызы Салтанат 
№21 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мама-
ния орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. тел. 8 (72832) 24150. 

Комиссия төрағасы – Дүкенов Ыбрай
Комиссия төрағасының орынбасары – Молдағалиев Алмас Төкенұлы 
Комиссия хатшысы – Бақасова Әсем 
Комиссия мүшелері: Құмарова Ардақ Нұртайқызы, Баяхметова Назгүл Қодарқызы
№22 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, А. Жиенбаев көшесі №13А, "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. тел. 8 (72832) 27219. 

Комиссия төрағасы – Жұмағалиев Болат Біржанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұқашев Болатбек Тұрарұлы
Комиссия хатшысы – Ақсамбаева Перизат Торғауытқызы
Комиссия мүшелері: Рамазанова Салтанат Жұмабекқызы, Смағұлова Нәзгүл 

Жұмаханқызы 
№23 учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 27166. 

Комиссия төрағасы - Құмарова Құралай Сейтқалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Рахышева Алмагүл Егеубекқызы
Комиссия хатшысы - Бимолданова Меруерт Есқалиқызы
Комиссия мүшелері: Нурбаев Айдынбек Тәңірбергенұлы, Уркимбаева Гульсанат 

Шаймерденқызы 
№24  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы 
орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш 
мектептерін қосқанда. тел. 8 (72859) 20210.  

Комиссия төрағасы - Молдағалиева Ақбота Бейсенбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Толымбекова Гүлжахан Карьянқызы
Комиссия хатшысы – Қанапянова Ғалия Төлубекқызы 
Комиссия мүшелері: Жақсылықов Дәулет Шаймұқашұлы, Мұсабеков Қыдырбек 

Ибрагимұлы 
№25  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 50261. 

Комиссия төрағасы - Нүсіпов Қапалбек Кенесбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ахметбекова Айым Ахметбекқызы
Комиссия хатшысы – Бестібаева Дана Асхатқызы 
Комиссия мүшелері: Қуатбекова Айдана Асхатқызы, Нұрғалиева Нүргүл 

Нұрлыбекқызы 
№26  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі №22 А, "Жетісу облысы білім 

Заместитель председателя комиссии – Бейсебаев Бакытжан Нурахимович
Секретарь комиссии – Ыдырышбаева Гульмира Кажикеновна 
Члены комиссии: Тезекбаева Маншук Касымжановна, Коилыбаев Ерлан Муслимович
Участковая  избирательная комиссия №15
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана № 26, Сагабуйенский сельский дом куль-

туры.  тел. 8 (72832) 50092. 
Председатель комиссии – Базарбаева Кульжан Оспановна
Заместитель председателя комиссии – Амирова Айгуль Айтмухамбетовна
Секретарь комиссии – Кокежанова Раушан Бейсенбековна 
Члены комиссии: Балыкбаева Гульнар Кудайбергеновна, Турганбеков Балтабек Со-

ветбекович, Саудабекова Асем Канатбековна, Кызайбаева Раушан Байниязовна
Участковая избирательная комиссия №16
Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №7А, Коммунальное государственное 

учреждение «Карашиликская средняя школа с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образо-
вания области Жетісу». тел. 8 (72832) 29539. 

Председатель комиссии – Байметенова Ляззат Жамалиевна
Заместитель председателя комиссии–Кастекбаева Салтанат Турсыновна
Секретарь комиссии – Калиева Гульбакыт Кайратовна
Члены комиссии: Махмутов Ильяс Ардақұлы, Мураталин Мурат Нурланович
Участковая  избирательная комиссия №17
Центр: село Ойтоган, улица Жанабила № 12, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 271-21. 

Председатель комиссии – Сагымбаев Дастан Есимгалиевич
Заместитель председателя комиссии– Жанабаева Лаура Аутахановна
Секретарь комиссии – Беков Нурлан Рахымбекович 
Члены комиссии: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсаков Асан Омарович
Участковая  избирательная комиссия №18
Центр: село Улгили, улица Талдыозек без номера, частный дом. тел. 8 (72832) 

23400. 
Председатель комиссии – Арынов Болатхан Абилович 
Заместитель председателя комиссии– Шаюсупова Маржан Нуралиевна     
Секретарь комиссии – Есенбаев Махамбет Советбекович 
Члены комиссии: Уалиева Мария Айткалиевна, Демеубаев Болат Кожакыметович 
Участковая  избирательная комиссия №19
Центр: село Б. Сырттанова, улица О.Жандосова № 1, Коммунальное государ-

ственное учреждение «Средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным мини-
центром» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу».  тел. 8 (72832) 50192. 

Председатель комиссии – Кусмолдина Махаббат Нурмухамбетовна
Заместитель председателя комиссии – Курумбаев Берикбол Сембаевич
Секретарь комиссии – Тлеукенова Айгуль Алиевна
Члены комиссии: Есболганов Нурлан Серикханович, Махмутова Бахытгуль Сулей-

меновна 
Участковая  избирательная комиссия №20
Центр: село Копа, улица Балтабай № 1, Коммунальное государственное учрежде-

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

тел. 8 (72859) 21520. 
Председатель комиссии – Абильмажинов Куанышбек Советбекович
Заместитель председателя комиссии – Барханбаев Кенжебек Рахымгалиевич  
Секретарь комиссии – Куатова Сауле Жанылдыковна
Члены комиссии: Алимбекова Маржан Набидолдаевна, Болатбекқызы Салтанат
Участковая  избирательная комиссия №21
Центр: село Аксу, улица Айсеркенова №13, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа Мамания с дошкольным мини-центром» государственного 
учереждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу». тел. 8 (72832) 24150. 

Председатель комиссии – Дукенов Ибрай,
Заместитель председателя комиссии – Молдагалиев Алмас Токенович
Секретарь комиссии – Бакасова Асем
Члены комиссии: Кумарова Ардак Нуртаевна, Баяхметова Назгуль Кодаровна
Участковая избирательная комиссия №22
Центр: село Кокжайдак, улица А. Жиенбаева №13А, Коммунальное государствен-

ное учреждение «Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая 
начальную школу Шолакозек с дошкольным мини-центром государственного учреж-
дения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу». тел. 8 (72832) 27219. 

Председатель комиссии – Жумагалиев Болат Биржанович
Заместитель председателя комиссии– Мукашев Болатбек Турарович
Секретарь комиссии – Аксамбаева Перизат Торгауытовна
Члены комиссии: Рамазанова Салтанат Жумабековна, Смагулова Назгуль Жума-

хановна 
Участковая избирательная комиссия №23
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш № 2, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая началь-
ную школу Шолакозек с дошкольным мини-центром государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».
тел. 8 (72832) 27167.

Председатель комиссии – Кумарова Куралай Сейткалиевна
Заместитель председателя комиссии– Рахышева Алмагул Егеубековна
Секретарь комиссии – Бимолданова Меруерт Ескалиевна
Члены комиссии: Нурбаев Айдынбек Танирбергенович, Уркимбаева Гульсанат Шай-

мерденовна
Участковая избирательная комиссия №24
Центр: село Актобе, улица Актобе № 3, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз 
государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу».  тел. 8 (72859) 20210.  

Председатель комиссии – Молдагалиева Акбота Бейсенбаевна
Заместитель председателя комиссии– Толымбекова Гулжахан Карьяновна,
Секретарь комиссии – Канапьянова Галия Толеубековна
Члены комиссии: Жаксылыков Даулет Шаймукашевич, Мусабеков Кыдырбек Ибра-

гимович 
Участковая избирательная комиссия №25
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, № 5, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, 
Баласаз государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 50261. 

Председатель комиссии – Нусипов Капалбек Кенесбекович
Заместитель председателя комиссии– Ахметбекова Айым Ахметбековна
Секретарь комиссии – Бестибаева Дана Асхатовна
Члены комиссии: Куатбекова Айдана Асхатқызы, Нургалиева Нургуль Нурлыбеков-

на 
Участковая избирательная комиссия №26
Центр: село Ащибулак, улица Достык № 22 А, Коммунальное государственное 
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басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мәншүк 
Мәметова атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72832) 52364. 

Комиссия төрағасы – Қыстаубаева Гүлмира Бигелдіқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Байқамитов Бауыржан Сәлімұлы
Комиссия хатшысы – Тлеукенова Ләйлә Ертайқызы 
Комиссия мүшелері: Байторова Гүлназ Айткабылқызы, Байсалова Сәния Кәріпжанқызы  
№27  учаскелік сайлау комиссиясы
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.  тел. 8 (72832) 52038. 

Комиссия төрағасы - Айтқожанова Нүргүл Қадырбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ерғалиев Хамит Қамалбекұлы
Комиссия хатшысы – Шәкәрім Нұржан Дәулеткелдіұлы
Комиссия мүшелері: Каусова Ғалия Қалиханқызы,  Тұрғанбаева Әсия Есенаманқызы 
№28  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі. тел. 8 (72832) 950040.  
Комиссия төрағасы – Кеуенов Бекзат Турсунбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бәкір Әлішер Оспанұлы
Комиссия хатшысы – Мұсабеков Мақсат Секенұлы
Комиссия мүшелері: Басчиқұлова Гүлжанат Сабыржанқызы,  Керімбай Дулат Мәлікұлы 
№29  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі №19, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бар-
лыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.тел. 8 
(72832) 30023.

Комиссия төрағасы – Мұқашев Ильяс Гажиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ноғайбекова Фарида Баубекқызы
Комиссия хатшысы - Рысбекова Манар Қалмұхамбетқызы
Комиссия мүшелері: Ахтанберлиева Гүлнұр Әблезқызы, Мұсекенов Аман 

Алмабекұлы, Баграмова Сауле Жақсылыққызы, Құсайынова Сәбиля Төлегенқызы  
№30  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі №17, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бар-
лыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.  тел. 8 
(72832) 50041. 

Комиссия төрағасы - Құдиярова Майра Бекежанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Абылғазиева Фариза Молданқызы
Комиссия хатшысы - Бабикенова Ляйля Бекетқызы 
Комиссия мүшелері: Солтиева Ажар Бектұрғанқызы, Жақсыбаева Ләйля 

Байдаулетқызы 
№31 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі №21, Қапал ауылдық мәдениет үйі.  тел. 8 

(72832) 31149.
Комиссия төрағасы - Жүнісова Рысалды Шаймұратқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Баянова Айсұлу Сансызбайқызы
 Комиссия хатшысы – Баткалова Айнұр Жазайбекқызы
Комиссия мүшелері: Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы, Мұқашева Диа-

на Нұрдаулетқызы, Жесекбаев Аблай Дүйсенбекұлы, Жақсыбекова Гүлзада 
Балтабайқызы 

№32 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі №15, «Жетісу облыстық білім 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қапал кәсіптік-техникалық колледжі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, тел. 8 (72832) 31275.  

Комиссия төрағасы - Асылханов Ерболат Омарұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Баянова Сандуғаш Есенкелдіқызы
Комиссия хатшысы - Күнболатова Күлән Құрманбекқызы
Комиссия мүшелері: Көкенова Айгүл Қожаназарқызы, Ашимова Әсел Рашидқызы,  

Мұхиев Сәбит Байытұлы, Есжанова Бәтима Мақатайқызы
 №33 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет 

үйі. тел. 8 (72832) 51057.  
Комиссия төрағасы - Жолдыханов Сырым Ескелдіұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Көлдеева Шынар Әділқызы
Комиссия хатшысы – Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы 
Комиссия мүшелері: Ниязахунова Мәрия Қалиасқарқызы, Есімбекова Айдана Ғазизқызы
№34 учаскелік сайлау комиссиясы
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, тел. 8 (72832) 28171. 

Комиссия төрағасы – Біржанова Жамбы Құдайбергенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жүнісова Фарида Шаймұратқызы 
Комиссия хатшысы – Есжанова Нүргүл Ақатайқызы 
Комиссия мүшелері:, Сүйдіналиева Индира Алтынбекқызы, Мұсанова Жанна Елемісқызы
№35  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі №10, Қызылағаш ауылдық мәдениет 

үйі. тел. 8 (72832) 25303. 
Комиссия төрағасы – Нұғыманова Бақытгүл Тоқтасынқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Есенаманова Күләш Тілеулесқызы
Комиссия хатшысы – Байдильдинов Даниель Әсетұлы
Комиссия мүшелері: Асылбаева Сайра Бибатырқызы, Қрықпаева Гүлназ Болатқызы, 

Қасымова Жұмагүл Әшімқызы, Досмақов Нұрлан Серікұлы 
№36  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі №17, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 
"Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72832) 28330. 

Комиссия төрағасы - Асылбаев Тұрсынғали Исағалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Рысдәулетов Әділбек Білісбекұлы
Комиссия хатшысы – Есенаманова Асем Асқарқызы
Комиссия мүшелері: Байчигашева Ботагөз Жұмаханқызы,  Құнанбаева Айнаш Айтбайқызы 
№37  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72859) 20010.

Комиссия төрағасы – Секенов Нурлан Болатханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Дүйсебаев Қыдырбек Қабдолдаұлы
Комиссия хатшысы – Данахметова Гүлзира Дандахметқызы
Комиссия мүшелері: Қыбраев Айдын Қанатбекұлы,  Құсмолданова Айгүл Нұрсапақызы 
№38  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 28291.

учреждение «Средняя школа имени Маншук Маметовой с дошкольным мини цен-
тром» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 52364. 

Председатель комиссии – Кыстаубаева Гульмира Бигельдиевна
Заместитель председателя комиссии– Байкамитов Бауыржан Салимович
Секретарь комиссии – Тлеукенова Ляйля Ертаевна
Члены комиссии: Байторова Гулназ Айткабыловна, Байсалова Сания Карипжановна 
Участковая избирательная комиссия №27
Центр: село Суыксай, улица С. Омарова №10 А, Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Акто-
бе, Баласаз государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 52038. 

Председатель комиссии – Айткожанова Нургуль Кадыбековна
Заместитель председателя комиссии– Ергалиев Хамит Камалбекович
Секретарь комиссии – Шакарим Нуржан Даулеткелдиевич
Члены комиссии: Каусова Галия Калихановна, Турганбаева Асия Есенамановна 
Участковая избирательная комиссия №28
Центр: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484. тел. 8 (72832) 950040.  
Председатель комиссии – Кеуенов Бекзат Турсунбекулы,
Заместитель председателя комиссии– Бәкір Әлішер Оспанұлы
Секретарь комиссии – Мусабеков Максат Секенович
Члены комиссии: Басчикулова Гулжанат Сабыржановна, Керимбай Дулат Маликович
Участковая избирательная комиссия №29
Центр: село Арасан, улица Турганбек №19, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» 
включая Кызылжарскую начальную школу государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». тел. 8 
(72832) 30023. 

Председатель комиссии – Мукашев Ильяс Гажиевич
Заместитель председателя комиссии– Ногайбекова Фарида Баубековна
Секретарь комиссии – Рысбекова Манар Калмухамбетовна
Члены комиссии: Ахтанберлиева Гульнур Аблезовна,  Мусекенов Аман Алмабеко-

вич, Баграмова Сауле Жаксылыковна, Кусайнова Сабиля Толегеновна
Участковая избирательная комиссия №30
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар №17, Коммунальное государственное 

учреждение «Средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-
центром» включая Кызылжарскую начальную школу государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 
тел. 8 (72832) 50041. 

Председатель комиссии – Кудиярова Майра Бекежановна
Заместитель председателя комиссии – Абылгазиева Фариза Молданкызы
Секретарь комиссии – Бабикенова Ляйля Бекетовна,
Члены комиссии: Солтиева Ажар Бектургановна, Жаксыбаева Ляйля Байдаулетовна
Участковая избирательная комиссия №31
Центр: село Капал, улица Алыбаева №21 Капальский сельский дом культуры.  тел. 

8 (72832) 31149. 
Председатель комиссии – Жунисова Рысалды Шаймуратовна
Заместитель председателя комиссии– Баянова Айсулу Сансызбековна Секретарь 

комиссии – Баткалова Айнур Жазайбековна
Члены комиссии: Кобенбеков Нургали Бигалиевич, Мукашева Диана Нурдаулетов-

на, Жесекбаев Аблай Дюсенбекович, Жаксыбекова Гулзада Балтабаевана 
Участковая избирательная комиссия №32
Центр: село Капал, улица Жибек жолы № 15, Республиканское коммунальное ка-

зенное предприятие «Капальский профессиональный-технический колледж» госу-
дарственного учреждения «Управления образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 
31275.  

Председатель комиссии – Асылханов Ерболат Омарович
Заместитель председателя комиссии – Баянова Сандугаш Есенкельдиевна
Секретарь комиссии – Кунболатова Кулян Курманбеовна
Члены комиссии: Кокенова Айгуль Кожаназаровна, Ашимова  Әсел Рашидқызы,  

Мухиев Сабит Баитович,  Есжанова Батима Макатаевна
Участковая избирательная комиссия №33
Центр: село Кошкентал улица Амангелды, 30, здание Кошкентальского сельского 

дома культуры, тел. 8 (72832) 51057.  
Председатель комиссии – Жолдыханов Сырым Ескельдиевич
Заместитель председателя комиссии– Колдеева Шынар Адиловна
Секретарь комиссии – Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы
Члены комиссии: Ниязахунова Мария Калиаскаровна, Есимбекова Айдана Газизовна
Участковая избирательная комиссия №34
Центр: село Кольтабан, улица Орталык № 15, «Колтабанская основная средняя шко-

ла с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел образования 
по Аксускому району Управления образования области Жетісу».тел. 8 (72832) 28171. 

Председатель комиссии – Биржанова Жамбы Кудайбергеновна
Заместитель председателя комиссии– Жунусова Фарида Шаймуратовна
Секретарь комиссии – Есжанова Нургуль Акатаевна 
Члены комиссии: Суйдиналиева Индира Алтынбековна, Мусанова Жанна Елемисовна
Участковая избирательная комиссия №35
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар № 10, Кызылагашский сельский дом культу-

ры. тел. 8 (72832) 25303. 
Председатель комиссии – Нугманова Бакытгуль Токтасыновна 
Заместитель председателя комиссии– Есенаманова Куляш Тлеулесовна 
Секретарь комиссии: Байдильдинов Даниель Асетович
Члены комиссии: Асылбаева Сайра Бибатыровна, Крыкпаева Гулназ Болатовна, Ка-

сенова Жумагуль Ашимовна,  Досмаков Нурлан Серикович 
Участковая избирательная комиссия №36
Центр: село Актоган, улица Досет ата № 17, Коммунальное государственное учреж-

дение «Кызылагашская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» го-
сударственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления 
образования области Жетісу».

тел. 8(72832) 28330. 
Председатель комиссии – Асылбаев Турсынгали Исагалиевич
Заместитель председателя комиссии– Рысдаулетов Адильбек Билисбекович
Секретарь комиссии – Есенаманова Асем Аскаровна
Члены комиссии: Байчигашова Ботагоз Жумахановна, Кунанбаева Айнаш Айтбаевна 
Участковая избирательная комиссия №37
Центр: село Алажиде, улица Мектеп № 3А, Коммунальное государственное учреж-

дение «Алажидинская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления об-
разования области Жетісу».

тел. 8 (7285) 920010.
Председатель комиссии – Секенов Нурлан Болатханович
Заместитель председателя комиссии– Дуйсебаев Кыдырбек Кабдолдаевич
Секретарь комиссии – Данахметова Гульзира Дандахметова
Члены комиссии: Кыбраев Айдын Канатбекович, Кусмолданова Айгуль Нурсапаевна 
Участковая избирательная комиссия    №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». тел. 8 (72832) 28291.
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Комиссия төрағасы – Бакеева Нұргүл Әміренқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Шабетов Нұрланбек   Мырзахметұлы 
Комиссия хатшысы – Мұхамедгариев  Нияз  Салабатұлы
Комиссия мүшелері: Малдыбаева Гүлжихан Мелдеханқызы,    Үскенбаев Серік 

Манапұлы 
№39  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Егінсу 
орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72832) 28179.

Комиссия төрағасы – Базаров Талап Темирбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Құсмолдина Майра Қанатбекқызы
 Комиссия хатшысы – Нұрболатқызы Назгүл
Комиссия мүшелері: Анықбаева Нәзира Жалбасқызы,  Дасербаев Руслан 

Серікбайұлы  
№40  учаскелік сайлау комиссиясы
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. тел. 8 (72832) 23407.

Комиссия төрағасы - Ерболаев Кеңғали Айғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Райханова Жанар Ізтелеуқызы 
Комиссия хатшысы: Ақбасова Сарқыт Бидаліқызы
Комиссия мүшелері - Байханов Тұрарбек, Тілеуқұлова Жазира Өмірәліқызы 
№41  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының 

мәдениет үйі. тел. 8 (72843) 62897.
Комиссия төрағасы – Ахметова Гульнара Құмарбекқызы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Ақтаева Әйгерім Темірханқызы
Комиссия хатшысы - Белдікбаева Эльмира Сембекқызы 
Комиссия мүшелері: Лекерова Әлия Шаяхметқызы, Кәрібай Айнұр Рысбайқызы.
№42  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 А, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Матай 
орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. тел. 8 (72832) 28735.

Комиссия төрағасы -Тлеубекова Зәмзагүл Заманбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Искакова Күлжаш Садырбайқызы
Комиссия хатшысы - Жақсыбаева Айдана Зейілқызы
Комиссия мүшелері: Раисова Мерей Қуанышқызы, Байғожанова Эльмира Михай-

ловна. 
№43  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі №13, ірілендірген Ақтоғай жол 

дистанциясының Матай учаскесі.тел. 8 (72832) 23487.
Комиссия төрағасы – Дакубаева Асель Мақсатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Мұсанова Мөлдір Райымбекқызы 
Комиссия хатшысы – Қасен Жұлдыз Әлтайқызы
Комиссия мүшелері: Жылқыбай Гүлзат Ағаділқызы,  Тұрлашев Бауыржан Уалиұлы.
№44  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі № 104А, «Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаменті Ақсу ауданының по-
лиция бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Комиссия төрағасы – Рамазанова Үміт Науқанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары –  Молдахметова Гүлзат Рысбайқызы
Комиссия хатшысы –  Исанова Гүлназ Абуталипқызы
Комиссия мүшелері:  Арқабаева Роза Дәкішқызы, Нұрахметова Әйгерім Берікқызы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ 
ТУРАЛЫ» КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНЫҢ 22-БАБЫНЫҢ 2-ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС 

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ДЕПУ-
ТАТТАРЫН САЙЛАУ ЖӨНІНДЕГІ САЙЛАУ ОКРУГТЕРДІҢ ШЕКАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ 

ХАБАРДАР ЕТЕДІ

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ

№1 Сиқымов  сайлау  округі.  Орталығы: Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі, 
№49, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен, 
тел.20270.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов 
№2-ден 26-ға 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 31-ге 
дейін (тақ жағы), №2-ден 56-ға 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 37а-ға 
дейін, Жұмашев №38-ден 128-ге дейін, Жансүгіров ауылдық округінің Алтынарық елді 
мекенінің аумағы. 

№2 Сәтбаев  сайлау  округі.  Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №6, 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп-гимназиясы, тел.22441.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Нұрбопа №1-ден 83-ке дейін, Қалилаханов 
№2-ден 85-ке дейін, Әуезов №1-ден 54-ке дейін, Қ.Мұқашев № 2-ден 12-ге дейін, 
Еркімбеков №1-ден 37-ге дейін, Мұратбаев №3-тен 13-ке дейін, Ермектасов №1-ден 
5-ке дейін, Кедесов №1-ден 11-ге дейін, Жамбыл №3-тен 39-ға дейін, Бұланов № 3-тен 
36-ға дейін, Ә. Молдағұлова №2-ден 14-ке дейін, Желтоқсан №9-дан 29-ға дейін (тақ 
жағы), Желтоқсан №4, Қабанбай батыр №2-ден 14-ке дейін  (жұп жағы), №1-ден 37-
ге дейін (тақ жағы), Момышұлы №1-ден 12а-ға дейін, Терібаев №1-ден 32-ге дейін, 
Есеболатов №1-ден 102-ге дейін, Ангалова №1-ден 12-ге дейін, Уәлиұлы № 1-ден 
39-ға дейін, Құсмолдин №1-ден 6-ға дейін, Майлин №2-ден 37-ге дейін, Жидебаев 
№33-тен 41-ге дейін (тақ жағы), №58-ден 108-ге дейін (жұп жағы), Е.Маманұлы 2-ден 
14-ке дейін. 

№3 Амангелді сайлау округі.  Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, 
№43, «Ақын Сара» мәдени жастар орталығы, тел. 20651.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Желтоқсан №8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), 
№33-тен 63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай батыр №18-ден 40-қа дейін (жұп жағы), 
№41-ден 63-ке дейін (тақ жағы), Пушкин №1-ден 17-ге дейін, Төлебаев №1-ден 56а-ға 
дейін, Амангелді №1-ден 58-ге дейін, Айтқожин №1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов №1-
ден 4-ке дейін, Бұхарбаев  №1-ден 77-ге дейін, Кенжебаев №1-ден 16-ға дейін, Ақын 
Сара № 1-ден 33-ке дейін, Толғанбай ақын №1-ден 72-ге дейін, Р. Рахымбекова №1-
ден 32-ге дейін, Абай №1-ден 14-ке дейін, Жандосов №2-ден 29-ға дейін, Әубәкіров  
№1-ден 21-ге дейін, Омарұлы №1-ден 16-ға дейін, Жансүгіров №1-ден 14-ке дейін, 
Жидебаев №45-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 Діңгек  сайлау  округі.  Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, №8, 
Н.Есеболатов атындағы орта мектеп, тел. 29335.

Шекаралары: Есеболатов ауылдық округінің Энергетик, Есеболатов, Қызылқайын 
және Қарасу ауылдық округінің Енбек, Тарас, Кенжыра елді мекендерінің аумағы  

№5 Қаракөз сайлау округі.  Орталығы: Қаракөз ауылы, Жансүгіров көшесі, №11, 
Қызылорақ орта мектебі. тел.29294.

Шекаралары: Қаракөз ауылдық округінің Қаракөз, Кенғарын, Жаналық ауылдық округінің 
Жаналық және Ойтоған ауылдық округінің Ойтоған, Үлгілі елді мекендерінің аумағы.
№6 Қосбатыр  сайлау  округі.  Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, №24, 

Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі, тел.50092.
Шекаралары: Қарашілік ауылдық округінің Сағабүйен, Сағакүрес, Қарашілік және 

Сырттанов ауылдық округінің Сыртанов, Қопа елді мекендерінің аумағы  

Председатель комиссии – Бакеева Нургуль Амиреновна
Заместитель председателя комиссии– Шабетов Нурланбек Мырзахметович
Секретарь комиссии – Мухамедгариев Нияз  Салабатович
Члены комиссии: Малдыбаева Гулжихан Мелдехановна, Ускенбаев Серик Манапо-

вич
Участковая избирательная комиссия    №39
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина № 22, Коммунальное государственное 

учреждение «Егинсуская средняя школа» государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». тел. 8 
(72832) 28179.

Председатель комиссии – Базаров Талап Темирбекович,
Заместитель председателя комиссии– Кусмолдина Майра Қанатбекқызы
Секретарь комиссии – Нурболатқызы Назгуль
Члены комиссии: Аныкбаева Назира Жалбасовна, Дасербаев Руслан Серикбаевич 
Участковая избирательная комиссия    №40
Центр: село Кураксу, улица К. Мукашева № 17, Коммунальное государственное 

учреждение «Основная средняя школа имени Кудаша Мукашева с дошкольным мини-
центром» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району 
Управления образования области Жетісу». тел. 8 (72832) 23407.

Председатель комиссии – Ерболаев Кенгали Айгалиевич
Заместитель председателя комиссии– Райханова Жанар Изтелеуовна
Секретарь комиссии – Акбасова Саркыт Бидалиевна
Члены комиссии: Байханов Турарбек Тлеукулова, Жазира Омиргалиевна.
Участковая избирательная комиссия    №41
Центр: село Матай, улица Депо № 1, дом культуры Матайского эксплуатационно-

локомотивного депо. тел. 8 (72843) 62897.
Председатель комиссии – Ахметова Гульнара Кумарбековна 
Заместитель председателя комиссии– Актаева Айгерим Темирхановна
Секретарь комиссии – Белдикбаева Эльмира Сембековна 
Члены комиссии: Лекерова Алия Шаяхметовна, Кәрібай Айнұр Рысбайқызы
Участковая избирательная комиссия    №42
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова № 4 А, Коммунальное государственное 

учреждение «Матайская средняя школа» государственного учреждения «Отдел об-
разования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 8 (72832) 
28735.

Председатель комиссии – Тлеубекова Замзагуль Заманбековна
Заместитель председателя комиссии– Искакова Кульжаш Садырбаевна
Секретарь комиссии – Жаксыбаева Айдана Зеиловна
Члены комиссии: Раисова Мерей Куанышевна,  Байгожанова Эльмира Михайловна.
Участковая избирательная комиссия    №43
Центр: село Матай, улица Кисабек № 13, укрупненная Актогайская дистанция пути 

Матайского участка. тел. 8 (72832) 23487.
Председатель комиссии – Дакубаева Асель Максатовна
Заместитель председателя комиссии– Мусанова Молдир Райымбекқызы
Секретарь комиссии – Касен Жулдыз Алтаевна
Члены комиссии: Жылкыбай Гүлзат Агадиловна, Турлашев Бауыржан Уалиевич
Участковая избирательный комиссия  № 44.
Центр: село Жансугурова, улица Жидебаева 104 А, Государственное учреждение 

«Отдел полиции Аксуского района области Жетісу Министерства внутренних дел Ре-
спублики Казахстан».

Председатель комиссии – Рамазанова Умит Наукановна
Заместитель председателя комиссии–Молдахметова Гульзат Рысбаевна
Секретарь комиссии – Исанова Гульназ Абуталиповна
Члены комиссии- Аркабаева Роза Дакишевна, Нурахметова Айгерим Бериковна

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 22 КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 
АКСУСКАЯ  РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
О ГРАНИЦАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

АКСУСКИЙ РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

Сихимовский избирательный округ №1. 
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева №49, средняя школа имени Есмура-

та Сикымова с дошкольным мини-центром.
В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №2 

по 26, Сатпаева с №1 по 136, Тауелсиздик с № 1 по 186, Сикымова с №1 по 101, 
Алипбекова с №2 по 8, Жидебаева с №1 по 31 (нечетная сторона), с №2 по 56 (четная 
сторона), Шонай батыра с №38 по 207, Айтжанова с №4 по 20, Сакалбаева с №1 по 
11, Еркенова с № 1 по 37а, Жумашева с №38 по 128. сел Алтынарык Жансугуровского 
сельского округа.

Сатпаевский избирательный округ №2. 
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан № 6, средняя школа-гимназия имени 

Каныша Имантаевича Сатбаева. 
В границах: село Жансугурова, улицы: Нурбопа с №1 по 83, Калилаханова с №2 по 

85, Ауэзова с №1 по 54, К. Мукашева с №2 по 12, Еркимбекова с №1 по 37, Муратбае-
ва с №3 по 13, Ермектасова с №1 по 5, Кедесова с №1 по 11, Жамбыла с №3 по 39, 
Буланова с №3 по 36, А. Молдагуловой с №2 по 14, Желтоксан с №9 по 29 (нечетная 
сторона), Желтоксан №4, Кабанбай батыра с №2 по 14 (четная сторона), с №1 по 37 
(нечетная сторона), Момышулы с №1 по 12а, Терибаева с № 1 по 32, Есеболатова с 
№1 по 102, Ангаловой с №1 по 12, Уалиулы с №1 по 39, Кусмолдина с №1 по 6, Май-
лина с №2 по 37,  Жидебаева с №33 по 41 (нечетная сторона), с №58 по 108 (четная 
сторона), Е. Маманулы с №2 по 14.

Амангельдинский избирательный округ №3. 
Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра № 43, молодежный культурный 

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

№33 по 63 (нечетная сторона), Кабанбай батыра с №18 по 40 (четная сторона), с №41 
по 63 (нечетная сторона), Пушкина с №1 по 17, Толебаева с №1 по 56а, Амангельды 
с №1 по 58, 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 72, Р. Рахым-
бековой с № 1 по 32, Абая с №1 по 14, Жандосова с №2 по 29, Аубакирова с №1 по 
21, Омарулы с №1 по 16, Жансугурова с №1 по 14, Жидебаева с №45 по 51 (нечетная 
сторона).

Дингекский избирательный округ №4. 
Центр: село Есеболатово, улица Жамбыла,  8, средная школа им. Н.Есеболатова, 

тел: 29335
В границах: сел Энергетик, Есеболатова, Кызылкайын Есеболатовского сельского 

округа и Енбек, Тарас, Кенжыра Карасуского сельского округа
Каракозский избирательный округ №5. 
Центр: село Каракоз, улица Жансугурова, 11,  средная школа Кызылорак, тел:29294
В границах: сел Каракоз, Кенкарын  Каракозского сельского округа, Жаналык Жана-

лыкского сельского округа и Ойтоган, Улгили Ойтоганского сельского округа
Косбатыровский  избирательный округ №6. 
Центр: село Сагабуиен, улица Абылайхана, 1, средная школа им. Т.Токтарова, тел: 

50096
В границах: территории сел Сагабиен, Сагакурес, Карашилик Карашиликского сель-

ского округа и Сырттанов, Копа Сырттановского сельского округа
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№7 Қабырғатал   сайлау  округі.  Орталығы: Ақсу ауылы, Жансүгіров көшесі, №21, 
Мамания орта мектебі. тел.24150.
Шекаралары: Жансүгіров ауылдық округінің Көкөзек, Ақсу ауылдық округінің Ақсу, 

Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім, Шолақөзек, Көкжайдақ елді мекендерінің аумағы  
 №8 Суықсай  сайлау  округі. Орталығы: Суықсай ауылы, Қызайбек көшесі, №5, 

Ю.Гагарин атындағы орта мектебі. тел.950038.
Шекаралары: Суықсай ауылдық округінің Ақтөбе, Баласаз, Ащыбұлақ, Суықсай және 

Арасан ауылдық округінің Арасан, Қызылжар  елді мекендерінің аумағы
№9 Қапал  сайлау  округі. Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі, №4, ауылдық 

мәдениет үйі, тел. 921149.
Шекаралары: Қапал ауылдық округінің Қапал елді мекені
№10 Қапсалан  сайлау округі. Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі, №10, 

ауылдық мәдениет үйі, тел.28179.
Шекаралары:  Қызылағаш ауылдық округінің Қызылағаш, Ақтоған, Қопалы елді 

мекендерінің аумағы  
№11 Егінсу  сайлау  округі. Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі, №22, Егінсу 

орта  мектебі. тел. 87285921410.
Шекаралары: Көшкентал ауылдық округінің Көшкентал, Көлтабан,  Молалы ауылдық 

округінің Молалы Алажиде, Қараой, Қайрақты разьездерінің, Егінсу ауылдық округінің 
Егінсу, Кұмтөбе, Матай ауылдық округінің Құрақсу ауылы аумағы
№12 Матай  сайлау  округі. Орталығы: Матай  ауылы, Депо   көшесі,  №26  ПЧ, тел. 

87284362897.  
Шекаралары: Матай ауылдық округінің №41, 42, 43 сайлау учаскелері және Ақөзек, 

Жасқазақ, Береке разьездерінің аумағы.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

Шешімге 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, Ер-
кенов №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 
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.
№9 сайлау учаскесі. Орталығы: Еңбек ауылы, М.Ермектасов көшесі №35, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарасу негізгі орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Еңбек ауылы.
№10 сайлау учаскесі. Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі №9, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Тарас негізгі орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Тарас ауылы.
№11 сайлау учаскесі. Орталығы: Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі №28, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңжыра орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Кеңжыра ауылы.
№12 сайлау учаскесі. Орталығы: Қаракөз ауылы, 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.

Кабыргаталский избирательный округ №7. 
Центр: село Аксу, улица Жансугурова,  21, средная школа Мамания, тел:24150
В границах: территории сел Кокозек Жансугуровского сельского округа, Аксу, Казах-

стан, Казсельхотехника, Оним, Кокжайдак, Шолакозек Аксуского сельского округа
Суыксайский избирательный округ №8. Центр: село Суыксай, улица Кызайбека,  5, 

средная школа им. Ю.Гагарина, тел: 950038
В границах: территории сел   Актобе, Баласаз, Ащибулак, Суыксай Суыксайского 

сельского округа, Арасан, Кызылжар Арасанского сельского округа
Капальский избирательный округ №9
Центр: село Капал, улица Алыбаева, 4, дом культуры, тел: 921149
В границах: территории села Капал Капальского сельского округа
Капсаланский избирательный округ №10
Центр: село Кызылагаш, средная школа им.И.Жансугурова, тел: 25513
В границах: территории сел Кызылагаш, Актоган, Копалы Кызылагашского сельского округа
Егинсуский избирательный округ №11
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарин, 22, средная школа Егинсу, тел: 87285921410
В границах: территории сел Кошкентал, Колтабан Кошкентальского сельского окру-

га, Алажиде, Мулалы, разъездов  Караой, Кайракты Мулалинского селького округа, 
Егинсу, разьезда Кумтобе Егинсуского сельского округа, село Кураксу Матайского 
сельского округа

Матайский избирательный округ №12
Центр: село Матай, улица Деповская, 26, ПЧ №26, тел: 87284362897  
В границах: территории избирательных участков №41,42, 43 и разъездов Акозек, 

Жасказах, Береке Матайского сельского округа

АКСУЙСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

Приложение к решению 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОБРАЗОВАННЫЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 

В АКСУСКОМ РАЙОНЕ
Избирательный участок №1. Центр: село Жансугурова, улица О.Жумашева №29, Коммунальное госу-
дарственное учреждение «Средняя школа имени Есмурата Сикымова с при школьным интернатом» 
государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу».
В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с № 3 по 22, Сатпаева с №1 
по 136, Тауелсиздик с №1 по 186, Сикымова с №1 по 101, Алипбекова с № 2 по 8, Жидебаева с №1 по 
25 (нечетная сторона), с №2 по 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 государ-
ственное учреждение «Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева» государствен-
ного учреждения «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, Ермектасова с № 1 
по 5, Кедесова с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 37, Буланова с № 3 по 38, А. Молдагуловой 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, Кусмолдина 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 сторона), Пушкина с 
№1 по 17, Толебаева с №1 по 56а, Амангельды с №1 по 59, Айткожина с №1 по 9, Сулейменова с № 1 
по 4, Бухарбаева с №1 по 77, Кенжебаева с №1 по 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 государ-
ственное учреждение «Средняя школа имени Куата Терибаева с дошкольным мини-центром» госу-
дарственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».
В границах: село Кокозек.
Избирательный участок №5. Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Коммунальное государственное 
учреждение «Каракемерская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «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 государ-
ственное учреждение «Средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошкольным мини-центром 
включая начальную школу ГЭС» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому рай-
ону Управления образования области Жетісу».
В границах: село Есеболатова.
Избирательный участок №8. Центр: село Кызылкайын, улица Бухар Жырау №7, Коммунальное госу-
дарственное учреждение «Начальная школа Кызылкаин с дошкольным мини-центром» государствен-
ного 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 государ-
ственное учреждение «Карасуская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «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 «Тарасовская 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 государ-
ственное 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 государствен-
ное учреждение «Средняя школа имени Бижараса Садырбая с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».
В границах: село Каракоз.
Избирательный участок №13. Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал № 35, Коммунальное государ-
ственное учреждение «Кенгаринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 
В границах: село Кенгарын.
Избирательный участок №14. Центр: село Жаналык, улица Шатырбай Батенова № 1, Коммунальное го-
сударственное учреждение «Жанатлеуская средняя школа с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».
В границах: село Жаналык.
Избирательный участок №15. Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана №26, Сагабуйенский сель-
ский дом культуры.
В границах: селы Сагабуйен, Сагакурес. 
Избирательный участок №16. Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №7А, Коммунальное госу-
дарственное учреждение «Карашиликская средняя школа с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 
В границах: село Карашилик.
Избирательный участок №17. Центр: село Ойтоган, улица Жанабила № 12, Коммунальное государствен-
ное учреждение «Средняя школа имени Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-центром» государствен-
ного 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 учреждение «Средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным мини-центром» 
государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу».
В границах: село Б. Сырттанова.
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№20 сайлау учаскесі. Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі №1, "Жетісу облысы білім 
басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шоқан Уалиханов 
атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Қопа ауылы.
№21 сайлау учаскесі. Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мамания орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Ақсу, Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім ауылдары.
№22 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкжайдақ ауылы, А. Жиенбаев көшесі №13А, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шолақөзек бастау-
ыш 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 бастау-
ыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.
Шекарасы: Шолакөзек ауылы.
№24 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 

бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда. 
Шекарасы: Ақтөбе ауылы.
№25 сайлау учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 

бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.
Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі №22 А, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауда-

ны 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 ауда-

ны 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 ауда-

ны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мек-
тепке 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 ауда-

ны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мек-
тепке 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, Алдабер-
генов №1-ден 20-ға дейін, Әубәкіров №1-ден 15-ке дейін, Тәнеке батыр №1-ден 68-ге дейін, Жансүгіров 
№1-ден 15-ке дейін, Әуезов №1-ден 18-ге дейін, Алтынсарин                №1-ден 12-ге дейін, Бейбітшілік 
№1-ден 19-ға дейін, Иманов №40-тан 64-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 85-ке дейін (тақ жағы), №56-дан 
78-ге дейін (жұп жағы).
№33 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.
№34 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі №15, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 

бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Көлтабан негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Көлтабан ауылы.
№35 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі №10, Қызылағаш ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Қызылағаш ауылы.
№36 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі №17, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 

бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Шекарасы: Ақтоған, Қопалы ауылдары.
№37 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі №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 ау-

даны 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 ау-

даны 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, мектеп-
ке 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 ау-

даны 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 Матай 

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 № 20. Центр: село Копа, улица Балтабай № 1, Коммунальное государственное 
учреждение «Средняя школа имени Шокана Уалиханова с дошкольным мини-центром» государствен-
ного 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 «Отдел образования по 
Аксускому району Управления образования области Жетісу».
В границах: селы Аксу, Казсельхозтехника, Казахстан, Оним.
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 району 
Управления образования области Жетісу».
В границах: село Кокжайдак.
Избирательный участок № 23. 
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш № 2, Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая начальную школу Шолакозек с дошкольным 
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 учреждения «От-
дел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 
В границах: село Актобе.
Избирательный участок № 25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, № 5, Коммунальное государственное учреждение «Средняя шко-
ла 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 «Средняя 
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 «Сред-
няя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государственного учреж-
дения «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 «Средняя шко-
ла имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» включая Кызылжарскую начальную 
школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образова-
ния 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 Кызылжарскую началь-
ную школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления об-
разования 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, Токтаро-
ва 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 предприятие 
«Капальский профессиональный-технический колледж» государственного учреждения «Управления 
образования области Жетісу».
В границах: село Капал, улицы: Т. Бигелдинова с № 1 по 64, Момышулы с № 1 по 78, Сатпаева с № 2 
по 34, Жумабаева с № 1 по 57, Жибек жолы с № 1 по 51, Алдабергенова с № 1 по 20, Аубакирова с № 
1 по 15, Танеке батыра с № 1 по 68, Жансугурова с № 1 по 15, Ауэзова с № 1 по 18, Алтынсарина с № 
1 по 12, Бейбитшилик с № 1 по 19, Иманова с № 40 по 64, Акын Сара с № 1 по 85 (нечетная сторона), 
с № 56 по 78 (четная сторона).
Избирательный участок № 33.
Центр: село Кошкентал улица Амангелды, 30, здание Кошкентальского сельского дома культуры, 
В границах: село Кошкентал.
Избирательный участок № 34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык № 15, «Колтабанская основная средняя школа с дошкольным 
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 «Кызыла-
гашская 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 «Алажидин-
ская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел об-
разования 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 «Егинсу-
ская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления 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» государственного 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 орамы 4, 
Шыгыс орамы 5, Шыгыс орамы 6, Шыгыс орамы 7, Депо, Тынышбаева, Казбек би; разъезды: Акозек, 
Жасказах, Береке.
Избирательный участок № 42.
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова № 4 А, Коммунальное государственное учреждение «Матай-
ская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу».
В границах: село Матай, улицы: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс орамы 4, Онгар-
баева, 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, Киса-
бека, Курмангалиева.
Избирательный участок № 44.
Центр: село Жансугурова, улица Жидебаева 104 А, Государственное учреждение «Отдел полиции Ак-
суского района области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
В границах: Государственное учреждение «Отдел полиции Аксуского района области Жетісу Министер-
ства внутренних дел Республики Казахстан».
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АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫ, АЛҚАКӨЛ СҰЛАМАҒА - 300 ЖЫЛ!

13 бетАЌСУ ӨЊІРІ27 қаңтар 2023 жыл

(Соңы. Басы өткен сандарда).
 “Қонтайшы (қалмақ) өз ұлын қазақ 

жұртын Ташкентті, Әндіжанды, Сайрам-
ды, және Сейхун жағалауындағы аудан-
дарды жаулап алуға тағайындағандықтан, 
шамамен алғанда үш лек қазақтар 
Ташкенттіктермен бірлесіп соғысуға бел 
буды. Әскелерін шепке тұрғызыып екі 
жақ бір ай бойы үздіксіз ертеден кешке 
дейін шайқасты. Асқан дана жаратушы 
мұсылмандардан жеңісті дінсіздерге алып 
берді. Шамамен алғанда бір лек( жүз мың. 
- Рет) адм азапты өлім суын ішті. Қазақтар 
қатты жеңіліс тапты. Қазақтардың бір лек 
50 мыңнан астам шаңырағы Самарқанға 
қарай үрке көшіп бет алды.” Әрине, 
Балхы келтірген цифрлар сын көзбен 
қарауды керек етеді, алайда қазақтардың 
халықтық қасіретінің сипаты дұрыс 
көрсетілген. А.И.Тевкелеев жоңғарлар 
шапқыншылығы жылдарындағы қазақ 
халқының жағдайын сипаттай келіп, сол 
кезде олар “талқандалып, бытырап және 
күйзеліп кетті” деген-ді. Жеңілістің жал-
пы жағдайын А.И.Левшин былайша си-
паттайды: Бұл көшу сөзсіз күйзелу мен 
қырылуға әкеп соқты. Мал мен табын күн 
санап азая берді, айырбас сауда тоқтап 
қалды, қайыршылық пен қасірет қайғы 
жалпы жұртты жайлап алды: біреулер аш-
тан өлді, басқа біреулері бала шағасын 
тастап қашты. Ақырында босқындар 
тоқтады. Көшпелі халық үшін аса қолайсыз 
құлазыған қу Медиенге ат басын тіреді”. 

Аңыздарға қарағанда, ұлы және орта 
ордалар (арғындарды қоспағанда) 
Самарқан мен Бұқараға, ал кіші жүз 
Хиуаға көшкен. А.И.Левшин кіші жүз 
қазақтары Бұқара мен Хиуаға кетті деп 
пайымдайды. Онда бұл оқиғаларға дейін 
де қазақ халқының бір бөлігі тұрып, қоғам 
өмірінде елеулі рөл атқарып жатқан еді. 
Орта Азия хандықтарындағы қазақтар 
саны едәуір болды. Алайда қаншалықты 
зор күш жігер жұмсағанымен, қазақ халқы 
жоңғар әскерінің тегеурініне төтеп бере 
алмады. Жау күштірек болып шықты да, 
қазақ жасақтарының шегінуіне тура келді. 
Садыр руының қазақтары Самарқан 
төңірегіне Зеравшан аңғарына барды. 
Сөйтіп осы аймақта Найман, Жалай-
ыр, Қыпшақ осы рулардың көптеген  
тармақтары атымен аталған қыстақтары 
пайда болды. Қоңыраттар Сырдарияның 
сол жақ жағалауында орналасты. 
Оларға босқындар ағылып келе жатты. 
Мұнда Жызақ таулары мен Зеравшан 
өзені жазағында қазақ даласынан кел-
ген босқындарының көп болуы себепті 
аштық болды. Мұхамед Якут Бухари бы-
лай деп жазды:” жеті жыл бойы үздіксіз 
шабуыл жасап көшпелілер Самарқан мен 
Бұхара орналасқан егіншілікті аудандарды 
күйзелтті. Мауранахрда ашаршылықтың 
күшті болғаны сонша адамдар тіпті 
өлгендерді жерлемей, адам етін жеуге 
де барды. Нағыз аласапыран туды. Жер 
жердің бәрінде жұрт туған жерлерінен 
безіп жан жақа бытырап кетті. Бұхарада 
екі гузар тұрғыны қалды. Самарқанда 
бірде бір тірі жан қалмады. Сол кездегі 
әсерлеп көрсеткенімен бұл шындыққа 
жақын болатын.                                                                                                                                       

“Ақтабан шұбырынды” апатында зар 
заманды басынан кешірген қалың қазақ 
қауымы өзінің аянышты ауыр халі мен 
көңіл күйін бейнелейтін “Елім-ай“ сынды 
мұңлы ән шығарды. Бұл ән жұрт жүрегінде 
жатталып бүгінгі күнге жетіп отыр. 

“Қаратаудың басынан көш келеді
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел жұртынан айырылған жаман екен,
Екі көзден мөлтілдеп жас келеді.

Мына заман қай заман қысқан заман,
Басымыздан бақ дәулет ұшқан заман.

Шұбырғанда ізіңнен шаң борайды,
Қаңтардағы қар жауған қыстан жаман.

Мына заман қай заман, бағзы заман, 
Баяғыдай болар ма тағы заман...
Ата қоныс, туған жер қалғаннан соң,
Көздің жасын көл қылып ағызамын”

Ел есінде сақталған “Елім-ай” әнінің 
бұл шумақтары халық бұқарасының зар 
замандағы мұң зарын бейнелейді.

“Ақтабан шұбырынды” қазақтарға ша-
буыл мен талан тараж тұс тұстан анта-
лады. Жоңғар феодалдары қазақтарға 
шығыс оңтүстік жағынан қаптағанда Еділ 
бойындағы қалмақ хандары батыс солтүстік 
бүйірден тиісті. Орта Азия хандықтарының 
жеріне ауып барған қазақтар бұл ара-
дан мал жайылымдарына қолайлы жер 
таба алмай сенделіп, көзге түрткі бол-
ды. Иран мемлекетінің маңына ығысып 
барған қазақтар Иран шахы Нәдір Аф-
шардан зорлық зомбылық көрді. Қазақ 
халқы сонша сұмдық жағдайда жүрсе де, 
олардың ешқайсысына құлдық ұрмай өзіне 
тиіскендердің бәрімен шайқасты. Бұл кезде 
орта азияның өзі де аласапыран жағдайда 
болатын. 1721 жылдан 1725 жылға дейін 
Бұхарада болған орыс елшісі Флорио 
Беновни былай деп хабарлаған: Орта 
Азияда үздіксіз соғыс болып жатыр, бұл 
соғысқа ауғандар, парсылар, хиуалықтар, 
бұқаралықтар, қазақтар, қырғыздар, 
қарақалпақтар және қалмақтар қатысуда. 

Жоңғар хұнтайжысы Суан Рабданға 
жіберілген орыс елшісі капитан Иван Внков-
ский өзінің( 1722-1724) жылдардағы күнделік 
дәптерінде: Өзі билік жүргізе бастағаннан 
бері хұнтайжы қазақ ордасымен үздіксіз 
соғысуда, қазақ ордасы  қарақалпақтармен 
бірлесіп соғысуда, ал хұнтайжы қазақ ор-
дасына қарсы 30 мыңдай адам ұстап отыр 
және хұнтайжы көп қазақты жеңіп алды. 
Деп жазған. 

Жоңғар феодалдарының шапқыншылығы 
тек қазақ халқына ғана емес, сол кезде 
қазақтармен одақтас қырғыз халқына да 
қарақалпақ халқына да ауыр зардабын 
тигізді. “Ақтабан шұбырынды кезінде” 
қаарақалпақтар қазақтармен бірге орта азия 
хандықтарымен Ресей шекарасына қоныс 
аударған. Бұл шапқыншылық соғыстар ой-
рат жоңғар тайпаларының еңбекші халқына 
да ауыр зардабын тигізді, феодалдар 
оларды бұл соғыстарға еріксіз айдап сал-
ды, толассыз жүргізген соғыстардың алым 
салық ауыртпалығы  еңбекші шаруаларға 
түсті олардың өмірін біршама күйзелтті, 
соғыс талан таражынан түскен олжалар тек 
соғысушы екі жақтың әскери феодалдық 
шонжарларын ғана жырғатты. 

Жоңғарлар тықсырған қазақтар 
Сырдарияның орта ағысына қарай, 
қарақалпақтардың едәуір бөлігі жоғарғы 
қарақалпақтар тұратын жерлерге кетті. 
Алайда Әбілқайыр қарақалпақтармен 
қатынастарды нығайту үшін дипломатиялық 
қабілетімен байланыстарын көрсете білді. 
Ортақ қасірет туыстас екі халықты біріктірді. 
Қазақ хандығының жалпы жағдайы ауыр 
болды. Бұл кезең туралы Қанжығалы 
Бөгенбай батыр былай деген:” Қазақтар 
өздерін үрейге билетіп, көрінгеннен қашып, 
тазыдан қашқан қояндай жан  сауғалаумен 
болды, сөйтіп күйзеліске ұшырады, мал жа-
нын, тіпті бала шағаларын да тастап, өздері 
ғана бас сауғалады... Жоңғар қалмақтары 

шапса бір жақа, ал башқұрттар шапса басқа 
жаққа тентіреді . 

Қазақтардың батысқа қарай жаппай 
жөңкілуі Жайық пен  Еділ аралығында 
көшіп жүретін қалмақ тайшылары арасын-
да зор алаңдаушылық туғызды. Мысалы, 
қалмақтардың билеушісі Доржы Назаров 
пен Қалмақ хандығының номестнигі Черен 
Дондук Астрахан губернаторы А. Волын-
скийге: “Сөйтіп жиналып алып қазақтарға 
қарсы 30 мың қолмен келе жатыр және 
қалмақтарды жаулапалып, қалмақтар көшіп 
жүрген жерлерді иеленіп алмақшы.” деп 
жазған. Өз кезегінте Астрахан губернаторы 
Әскери алқаға егер рас болса қалмақтар 
қазақтарға төтеп бере алады деген ешбір 
сенім жоқ. Деп мазасыздана баяндады. 
Жайыққа келген қазақтардың жаңа толқыны 
көп болғаны сонша, қалмақ хандығы 
тағдырдың өзі қыл үстінде тұрды. Мұны 
патша үкіметінен Еділдің сол жағындағы 
жазғы жайлауларын қорғау үшін қалмақ 
әміршілерінің әскери көмек сұрағаны 
дәлелдейді. Патша әскерлері қолдаған 
қалмақтар Еділ мен Жайық арасындағы 
өз қоныстарын негізінен сақтап қалды. 18 
ғасырдың орта шенінде Жайық қазақтар 
мен қалмақтар арасындағы шекараға ай-
налды.     

Сол кезде Әбілқайыр мен оның 
жақындарының қоныстары Елек өзенінің 
жоғарғы ағысында орналасты. Бұл қауіпсіз 
болмады. Солтүстік жағында Тобыл, Есіл 
бойында Башқұрттардың қоныстары бол-
ды. Нақ сол жерде Жемнің жоғарғы ағысы 
бойына Аюке ханға бағынатын Доржы Наза-
ров бастаған қалмақ қоныстары орналасты. 
Жоңғарлармен соғыс шаруашылық және 
аумақтық тұтастық пен тәуелсіздікті сақтап 
қалу қажаттігі жауап шаралар қолдануға 
мәжбүр етті. Атап айтқанда Бакуниннің 
Астрахан губернаторы  Волынскийге 1725 
жылғы 9 ақпандағы хаты соны дәлелдейді. 
Онда былай делінген Бұхарадан До-
ржы Назаровқа керуен келіп, жазада кел-
ген қайсақтар кейін төрт топқа бөлініп 
қалмақтарға, башқұрттарға, Бұхараға 
хұнтайшыға қарсы аттанған және барлық 
төрт топ қиратылған. Басқа бір қжатта бы-
лай деп хабарлаған Қарақалпақтар мен 
қазақтардың ханы Әбілхайыр өзіне елу мың 
әскер жинап алып, қонтайшымен шайқасты, 
ал қонтайшы олардың он мың шаңырағын 
қиратты, ал қалған қырық мың шаңырақ 
қалмақ әскерлерін алу үшін осында бет-
теп келді, Қазір олар Жем өзенінде”  Қазақ 
жасақтары табысқа жеткен жоқ, алайда 
халықтың басқыншыларға қарсы күресуінің 
жалғасу фактісі атап өтерлік.  

 Қорытынды
“Ақтабан шұбырындының” ауыр апа-

ты бес жылға созылды. (1723-1728). Бұл 
апаттың зардабы қазақ даласының барлық 
жерінде біркелкі болған жоқ. 1723 жылы 
көктемде тұтқиылдан шапқыншылыққа 
ұшыраған Оңтүстік қазақстанның аудан-
дарында Талас өзенінің алқабы мен Сыр-
дария өңірінде өте ауыр болды. Ұлы жүз 
бен орта жүздің осы өңірді мекендеген 
ұлыстары ойраңдап, бұл өңірдегі егіншілік 
пен қала мәдениетін қиратты. Ең алды-
мен” “Ақтабан шұбырынды” болғандар осы 
өңірлердің тұрғындары оның ішінде осы 
өңірді қоныстаған арғындар еді сондықтан 
арғындар Қаратаудан аса көшкен, ақтабан 
шұбырынды осы дескен деп айтылады. “ 

Ақтабан шұбырынды” кезінде қазақтардың 
бәрі бірдей өз мекенін тастап, жалпы қоныс 
аударып кеткен жоқ, Қазақ хандығының 
шығыс және оңтүстік өңіріндегі жоңғарлар 
басып алған жерлердегі қазақтар уақытша 
жоңғар бтлеушілеріне бағынып, аманат 
қойып, ауыр алым-салық төлеп отыруға 
мәжбүр болды. 

1728 жылы қазақ әскерлері Шұбартеңіз 
көлінің маңында, Бұланты өзенінің 
жағасында Жоңғар әскерлеріне күйрете 
соққы беріп, жоңғар феодалдарын ауыр 
жеңіліске ұшыратты. Бұл жеңіс халық 
бұқарасыын жаумен одан әрі күрес 
жүргізуге жігерлендіре түсті. Сол жылы 
Шымкет маңында Ордабасы тауында 
жиналған қазақтақ жүздерінің өкілдері 
басқыншыларға қарсы күресті күшейту 
жөнінде бірауыздан шешім етті. Дәл осы 
арада жасақ басшылары сайланды.

Келесі 1729 жылы Балқаш көлінің 
оңтүстігінде жоңғар әскерлерімен тағы да 
бір үлкен ұрыс болды. Жоңғар феодалда-
ры тағы да жеңіліске ұшырады, кіші жүз 
бен орта жүз территориясының едәуір 
бөлігі азат етілді.

Қазақ халқы Ақтабан шұбырындының 
ауыр жылдарында сұмдық қиыншылық-
тарға қажымай, бойындағы бар қайратын 
сарқа жұмсап тұс тұынан қаптаған 
жауларға қарсы күрес жүргізе отырып, 
өзінің азаттығын елдің еркін қорғап қалды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  
1. “Қазақстан тарихы” 3 том Алматы 

2002жыл.
2.   Қазақ ССР тарихы  5 томдық 3 том 

А 1982 ж
3.  “Қазақтың көне тарихы” 
4.   Нығмет Мыңжан “ Қазақтың қысқаша 

тарихы А 1994 жыл
5.   А. Сабырханов “Ұлы бетбұрыс” А 

1981 жылдан
6.   Маданов, Мусин “Ұлы дала тарихы”
7.   Х. Маданов “Қазақ мәдениетінің 

қалыптасу кезеңдері”
8.   Нәбижан Мұқаметқанұлы “Тарихи 

зерттеулер” А 1994 ж
9.   Нәбижан Мұқаметқанұлы “XVІІІ -XX 

ғасырлардағы Қазақ-Қытай   байланыста-
ры А 1996 ж

10.  М. Қозыбаев “Өркениет және ұлт” А 
2001 ж

11.  Ә. Жансейітов “Маслихат төбелер 
тарихынан” А

12.  С. Жолдасов “Бірліктің басы болған 
Ордабасы” Ш 1996 ж

13. Қазақстан тарихы очерктері
14. Д. Жамбылов «Тәуелсіздік және сая-

си сана» Алматы 1999.
15. М.Мағауин. «Қазақ тарихының 

әліппесі» Алматы  1995. 

 Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ ШИ 441-14
тобының студенті Сейдазимов 
Бекболаттың Қазақстан жаңа 

заман тарихы пәні бойынша жазылған 
“Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 

сұлама” тақырыбындағы курстық 
жұмысына

 П І К І Р
 
441-14 тобының студенті Сейдази-

мов Бекболаттың курстық жұмысы үшін  
қарататын бөлімдері: бірінші- кіріспе, 
екінші- қаралатын мәселелер, үшінші 
-қорытынды деп үш бөлімнен тұрады. 
Курстық жұмысты жазу барысында 
“Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама” 
оқиғасының ерекшеліктерін атап өткен.

Курстық жұмысты жазуда жаңадан 
жарыққа шығып жатқан кітаптар мен оқу 
құралдарынан үзінділер жазылған. 

Жалпы курстық жұмыстың қамтыған 
мәселелері мен пайдаланған 
әдебиеттеріне қарап жұмыс қорғауға 
жіберілді.

Б.ИСАБЕК,
ғылыми жетекші т.ғ.к. доцент м.а.

Ақтабан 
шұбырынды, 

Алқакөл сұлама

Бекболат СЕЙДАЗИМОВТЫҢ
Қазақстан жаңа заман 
тарихы пәні бойынша 

жазылған  курстық 
жұмысынан.
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(Соңы. Басы өткен санда).
Үш облыстың құрылуына байланысты 

Ұлытау, Абай, Жетісу
Жаңа облыстардың құрылуына байланыс-

ты жер салығының мөлшерлемелерін және 
тұрғын үйдің базалық құнын бекіту бөлігінде 
Салық кодексінің 505, 529 және 531-баптарына 
өзгерістер енгізілді (2024 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап қолданысқа енгізіледі);

Ұлытау, Абай, Жетісу үш жаңа облыстың 
аумақтық аймақтарына енгізілуіне байланыс-
ты әртүрлі аумақтардың аймақтары үшін 
жер учаскесінің шекті ауданының мөлшерін 
белгілейтін Салық кодексінің 702-бабының 
2-тармағына өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

«Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Заңының 43-1, 43-3, 43-10-баптары 
жаңадан құрылған жаңа облыстар бойынша 
жер салығының мөлшерлемелері және тұрғын 
үйдің базалық құны Салық кодексінің 505, 529 
және 531-баптарының қолданылуын тоқтата 
тұру кезеңіне белгілеу жөніндегі тармақтармен 
толықтырылды (2022 жылғы 3 мамырдан бастап 
2024 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданысқа 
енгізіледі).

Қаржылық жалға берілген мүлік бойынша 
Салық кодексінің 518-бабының 4 және 

4-1-тармақтарына, Салық кодексінің 
520-бабының 2 және 4-тармақтарына өзгерістер 
енгізілді, Салық кодексінің 519-бабының 
1-тармағы қаржылық жалға берілген мүлікке 
мүлік салығын салу мәселесін реттеуді көздейтін 
7) тармақшамен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), атап 
айтқанда, жалға алушының қаржылық жалдауға 
(қаржылық лизингке емес) берілген мүлік бойын-
ша мүлік салығын төлеушімен айқындауы және 
осындай мүлік бойынша дебиторлық берешектің 
орташа жылдық сомасын, оның ішінде ҚЕХС не-
месе бухгалтерлік есепке сәйкес айқындалатын 
ұзақ мерзімді соманы салық базасы деп тануы.

Алымдар бойынша 
азаматтық авиация саласындағы алымдар-

ды алып тастау бөлігінде Салық кодексінің 553-
бабы 3-тармағының кестелерінің 17., 17.1. және 
17.2.-жолдарына өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

Салық кодексінің 554-бабы 4-тармағының 
кестесі (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі) лицензияланатын 
қызметтің мынадай түрлері бойынша: 

денсаулық сақтау саласында дезинфек-
ция, дезинсекция және дератизация бойынша 
қызметтер көрсету; 

1.51. – 1.53.1., 1.55. – 1.59., 1.79. – 
1.80.-тармақтарда көрсетілгендерді қоспағанда, 
қызметтің барлық түрлеріне; 

1.51. – 1.53.1., 1.55. – 1.59.-тармақтарда 
көрсетілген қызмет түрлері жаңа ставкалармен 
толықтырылды

Төлемдер бойынша 
Салық кодексінің 582 - бабы 3-тармағының 

кестесі балық аулау объектілері болып табыла-
тын жануарлар түрлері бойынша төлемақының 
жаңа ставкаларымен толықтырылды (2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі): 

бекіре (белуга, бекіре, севрюга, стерлет, тікен, 
сібір бекіресі, сырдария жалған патонос) - 0,064 
АЕК; 

лосось (радуга форелі, ленок, хариус, каспий 
лосось, арал лосось, таймен, нельма, белорыби-
ца) - 0,017 АЕК; 

ақ амур, сазан, тұқы, көксерке, берш, сом, бур-
бот, күміс тұқы, шортан, жылан басы, көксерке, 
кутум, шортан тәрізді көксерке (лысач), арал 
усач, түркістан усач - 0,013 АЕК; 

қарақұйрық, қарақұйрық, қарақұйрық, ше-
мая, подуст, осман, язь, крестьян, алабұға, лин, 
кәдімгі және талас елеці, красноперка, густера, 
востробрюшка, ақ көз, синец, чехон, буффало, 
маринка, іле маринка (іле популяциясы), чуй 
остролучка, балқаш алабұғасы (балқаш-іле по-
пуляциясы), чаткал подкаменщик, волжская по-
лихотычинковая майшабақ 0,004 АЕК; 

Салық кодексінің 591-бабына мотоциклдер, 
мопедтер, квадроциклдер үшін Республикалық 
маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды пайдаланғаны үшін – 0,2 АЕК, жеңіл 
автомобильдер үшін – 0,3 АЕК, 16 орынға дейінгі 
шағын автобустар және жүк автомобильдері 
үшін – 1,0 АЕК, 32 орынға дейінгі автобустар – 
2,0 АЕК және 32 орыннан жоғары автобустар 
үшін – 3,0 АЕК ставкаларын белгілеу бөлігінде 
толықтыру енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 605-бабында (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі): 

сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны 
үшін қолданыстағы төлемақы мөлшерлемелерін 
екі есе ұлғайту бөлігінде 3-тармақтың 
кестелерінің 8.1. және 8.2-жолдарына өзгерістер 
енгізілді; 

Ескертпе мынадай редакцияда жазылды: 
«Ескерту. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы ор-

наластыру жағы деп сыртқы (көрнекі) жарнама 
орналасқан жеріне және орналастыру жағының 
ауданына қарай орналастырылатын сыртқы 
(көрнекі) жарнаманың, оның ішінде суреттердің, 
бейне суреттердің, кқазақ және орыс тілдеріндегі 
жүгіртпе жолдардың санына қарамастан, сыртқы 
(көрнекі) жарнама объектісінің жағы түсініледі.

Цифрлық майнинг бойынша:
Салық кодексінің 606-4 бабына мынадай 

өзгертулер енгізілді: 2023 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап туындаған қатынастар бойынша тіркелген 
мекен-жайы бойынша мемлекеттік кірістер орган-
дарына есепті тоқсан аяқталған соң екінші айдың 
15 күнінен кешіктірмей цифрлық майнинг бойын-
ша төлемақы декларациясы тапсырылады. 

«Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы Заңының 
44-2-бабымен Салық кодексінің 606-4-бабы 

мынадай редакцияда жазылды, ол 2022 жылы 
туындаған салықтық міндеттемелер бойын-
ша төлемақыны есептеу үшін салық кезеңі 
календарлық жыл болып табылады.

2022 жылдың декларациясы салық төлеушінің 
тіркелген мекен-жайы бойынша мемлекеттік 
кірістер органына есепті жылдан кейін 31 наурызға 
дейін тапсырылады, ал төлемақы 2023 жылдың 
10 сәуіріне дейін төленеді. 

Мысалы, Салық декларациясында 2022 жыл 
бойынша цифрлық майнинг бойынша есептелген 
сомасы көрсетіледі, өз кезегінде 2022 жылдың 
үш тоқсанның нәтижесімен цифрлық майниг 
бойынша төлемақы төленген, соған байланысты 
2022 жыл бойынша есептелген сома мен осыдан 
бұрын декларация ұсынылғанға дейін төленген 
сомалардың оң айырмасы төленуге жатады. 

Салық кодексінің 606-5 бабы 3 тармақпен 
толықтырылды соған байланысты, төлемақы 
салық төлеушінің мекен-жайы бойынша төленетін 
болады (2023 жылдың 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енді). 

бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілердің 
цифрлық майнинг және (немесе) цифрлық 
активтердің айналымы бойынша қызметін жүзеге 
асыруға құқығы жоқ екені көзделетін Салық 
кодексінің 774-бабы 3-тармағының 6) тармақшасы 
алтыншы абзацпен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Резидент еместерге салық салу бойынша
Салық кодексінің 644-бабының 1-тармағы 

Қазақстан Республикасындағы көздерден ре-
зидент еместердің табысы деп танылатынын 
көздейтін 5-1) және 26-1) тармақшалармен 
толықтырылды (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі):

шарттың (келісімшарттың) мерзімі екі жыл-
дан асатын конвенциялық емес елде тіркелген 
тұлғаның алынған аванс (алдын ала төлем) бой-
ынша міндеттемелер түріндегі кірістері;

резидент емес жеке тұлғаларға зейнетақы 
аннуитеті шарты бойынша жүзеге асырылатын 
сақтандыру төлемдері;

Салық кодексінің 645-бабының 6-тармағы 6) 
тармақшамен толықтырылды, (алғашқы ресми 
жарияланған күннен кейін күнтізбелік алпыс күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі), соған сәйкес 
Салық кодексінің 644-бабы 1-тармағы бірінші 
бөлігінің 6) тармақшасында көрсетілген табысты 
төлеген резидент - жеке тұлға тіркелмеген рези-
дент емес заңды тұлғаға қор биржасында бағалы 
қағаздармен мәмілелер жасау жағдайларын 
қоспағанда, салық органында салық төлеуші 
ретінде салық агенті болып танылады.

зейнетақы аннуитеті бойынша сақтандыру 
төлемдері бөлігінде Салық кодексінің 
655-бабының 3-тармағына толықтырулар енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі);

Салық кодексінің 667-бабының 1-тармағы 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі) салық базасын бұлыңғырлауға және 
салық салудан пайданы шығаруға қарсы іс-қимыл 
мақсатында салық келісімдеріне қатысты шара-
ларды орындау жөніндегі көпжақты Конвенцияның 
ережесіне сәйкес келтірілген.

Арнайы мобильді қосымшаны пайдалана оты-
рып, арнайы салық режимін қолданудың басталу 
күні

арнайы мобильдік қосымшаны пайдалана оты-
рып, АСР қолдану басталған күн, қолданылатын 
салық салу режимі туралы хабарлама берілген 
күн болып есептелетінін нақтылауды көздейтін 
Салық кодексінің 679-бабының 8-тармағы 2-1) 
тармақшамен толықтырылды.

Шағын бизнес субъектілері үшін АСР қолдануға 
тыйым салынған қызмет түрлері

Қазақстан Республикасының сауда қызметін 
реттеу туралы заңнамасына сәйкес сауда ба-
зарларына, 1, 2 және 3-санаттағы стационарлық 
сауда объектілеріне жататын сауда объектілерін, 
сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орында-
рын, сауда объектілерін және қоғамдық тамақтану 
объектілерін, сондай-ақ осындай қызметтер 
көрсетілетін бір қонақ үйдің немесе жеке тұрған 
тұрғын емес ғимараттың аумағында қонақ үй 
қызметтерін ұсыну саласындағы екі және одан 
да көп салық төлеушілердің қосалқы жалға беру 
жөніндегі қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 
төлеушілер, шағын бизнес субъектілер үшін АСР 
қолдануға құқығы жоқ екені көзделетін 683-баптың 
2-тармағы 3) тармақшасының он төртінші абзацы-
на өзгерту енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

мобильді қосымшаны пайдалана отырып және 
тіркелген шегерімді пайдалана отырып патент 
негізінде үш түрлі АСР есептелгендіктен, ре-
дакцияны нақтылау бойынша Салық кодексінің 
684-бабы 1-тармағының бірінші бөлігіне өзгерту 
енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі).

Чек беру жөніндегі функционалды пайдала-
ну бойынша

оңайлатылған декларация негізінде АСР 
қолданатын жеке кәсіпкер, кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру кезінде мобильді қосымшаның 
функционалдығын пайдалануға, атап айтқанда 
чек беру жөніндегі функционалды пайдалануға 
құқылы, нақтылауды көздейтін Салық кодексінің 
686-1-бабының 2-тармағына, 3-тармағының 5), 
6), 7), 8) және 9) тармақшаларына, 4-тармағының 
бірінші бөлігіне және 8-тармағына өзгерістер 
енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Бірыңғай төлемді енгізу бойынша
жеке табыс салығын есептеудің, ұстап 

қалудың және аударудың, сондай-ақ Салық 
кодексінің 89-1-тарауына сәйкес бірыңғай төлемді 
төлеушілер үшін салық есептілігін ұсынудың 
жекелеген тәртібін анықтауды көздейтін Салық 
кодексінің 317-бабы жаңа 1-1-тармақпен 
толықтырылды (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі);

ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер 
мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін 
арнаулы салық режимін қолданатын салық 
агенттері бірыңғай төлемнің есептелген сомала-
рын жеке табыс салығы және әлеуметтік салық 
жөніндегі декларацияда көрсетілуінн көздейтін 
Салық кодексінің 358-бабы жаңа 4-тармақпен 
толықтырылды (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі);

жекелеген арнаулы салық режимдерін 
қолданатын микро және шағын кәсіпкерлік 
субъектісі болып табылатын жұмыс беруші (салық 
агенті) есептеген жұмыскерлердің табысынан 
ЖТС және әлеуметтік төлемдерді ұстап қалу және 
аудару жөніндегі міндеттемелерді орындауды 
оңайлату мақсатында бірыңғай төлемді енгізуді 
көздейтін Салық кодексі 24-1-бөліммен толықтыру 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі);

Салық кодексін 89-1-тараумен толықтыру ар-
наулы салық режимдерін қолданатын микро және 
шағын кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын 
жұмыс беруші (оңайлатылған декларация негізінде 
АСР, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер 
мен ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін АСР, 
шаруа немесе фермер қожалықтары үшін АСР) 
есептеген жұмыскерлердің табысынан ЖТС және 
әлеуметтік төлемдерді ұстап қалу және аудару 
жөніндегі міндеттемелерді орындауды оңайлату 
мақсатында, 2023 жылы 1 қаңтардан бастап 
жалақыдан 2023 жылы 20% мөлшерінде және 
ставканың кезең-кезеңімен ұлғаюымен бірыңғай 
төлем енгізіледі: 2024 - 21,5%, 2025 – 23,8%, 2026 
– 24,8%, 2027 – 25,8% және 2028-26,3%).

Бірыңғай төлем Мемлекеттік 
корпорацияның шотына түсетін болады, 
ол белгіленген тәртіпке сәйкес төлемдерді 
бөлетін болады.

Бұл ретте ЖТС және әлеуметтік төлемдердің 
әрқайсысы бойынша дербес шоттарды 
Мемлекеттік корпорация (әрбір салық төлеуші 
және әрбір жеке тұлға бойынша), сондай-ақ 
мемлекеттік кірістер органдары (әрбір салық 
төлеуші бойынша) жүргізетін болады.

Жеке шоттарға салықтар мен төлемдерді есеп-
теу бірыңғай төлем түрінде салық есептілігінің 
осы нысандары негізінде жүргізілетінін атап өткен 
жөн. Тиісінше, салықтар мен әлеуметтік төлемдер 
бойынша берешек болған кезде берешекті өндіріп 
алу Салық кодексінің қолданыстағы нормалары 
шеңберінде жүргізілетін болады.

Бірыңғай төлемді енгізу салық міндеттемелерін 
орындауды жеңілдетеді, салық жүктемесін 
азайтады және жалдамалы жұмысшыларды 
заңдастыруға ықпал етеді.

АЭА салық салу бойынша 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен, 

бұрын Қазақстан Республикасының Инвестиция 
және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
бұйрығымен бекітілген арнаулы экономикалық 
аймақты құру мақсаттарына сәйкес келетін ар-
наулы экономикалық аймақтар бөлінісінде басым 
қызмет түрлерінің тізбесін және оны қалыптастыру 
қағидаларын бекіту бөлігінде Салық кодексінің 
708-бабының 1, 2 және 3-тармақтарының екінші 
бөлігіне өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Инвестициялар туралы келісімдер бойын-
ша 

Салық кодексінің 712-1-бабында (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі): 

2) тармақшада оны алып тастауға байланысты 
инвестициялар туралы келісім үшін көзделген ба-
сым қызмет түрлерінің тізбесінде сілтеме алынып 
тасталды (14.01.2016 ж. № 13 ҚРҮК бекіткен инве-
стициялар туралы келісімдер үшін басым қызмет 
түрлерінің тізбесінің үшінші бөлігі). 

3) тармақшаға инвестициялар туралы келісім 
шеңберінде жүзеге асыруға тыйым салынған 

қызмет түрлерінің тізбесін кеңейту бөлігінде 
толықтырулар енгізілді: 

есірткі құралдарының, психотроптық заттар 
мен прекурсорлардың айналымына байланысты 
қызмет; 

акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) 
көтерме сату; 

лотерея өткізу; 
ойын бизнесі саласындағы қызмет; 
радиоактивті материалдардың айналымына 

байланысты қызмет; 
банк қызметі (немесе банк операцияларының 

жекелеген түрлері) 
және сақтандыру нарығындағы қызмет 

(сақтандыру агентінің қызметінен басқа);
аудиторлық қызмет; 
бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;
цифрлық майнинг саласындағы қызмет;
кредиттік бюролардың қызметі;
күзет қызметі; 
азаматтық және қызметтік қару мен оның 

патрондарының айналымына байланысты 
қызмет; 

жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет, 
оның ішінде іздеушілердің қызметі; 

пайдалы қазбаларды сату, оның ішінде 
трейдерлердің қызметі, көмір, мұнай сату 
жөніндегі қызмет. 

Инвестициялық міндеттемелер тура-
лы келісімдерге салық салу бойынша 
инвестициялық міндеттемелер туралы келісім 
жасасу үшін сәйкес келуге тиісті шарттарды 
өзгертуді көздейтін Салық кодексінің 712-4-
бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларына 
өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын 
салық бойынша салық салу объектісін айқындау

Пайдалы қазбаларды есепке алу 2024 жылдан 
бастап мемлекеттік сараптама мен мемлекеттік 
баланстың орнына CRIRSCO кен орындарының 
қорлары туралы есептіліктің халықаралық стан-
дарттарына көшті.

Бұл ретте қолданыстағы салық заңнамасы 
(ПҚӨС салық салу объектісі) ҚР пайдалы 
қазбалар қоры жөніндегі мемлекеттік комиссия 
жүргізетін сараптамаға және 2024 жылдан ба-
стап таратылуға жататын пайдалы қазбалардың 
мемлекеттік балансына негізделген. Осыған бай-
ланысты, 

2024 жылдан бастап қолданысқа енгізіле 
отырып, 1-баптың 45), 49) тармақшаларына, 
1-баптың 49-1) тармақшасына, 260, 744, 745, 
746-баптарына (мемлекеттік баланстың өтелген 
қорларынан нақты өндіруге көшу) ПҚӨС салық 
салу объектісін өзгерту жөнінде түзетулер 
қабылданды.

Күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді 
барлауға және өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын 
пайдаланушыларға салық салу

Мемлекет басшысының тапсырмасын орын-
дау мақсатында күрделі жобалар бойынша 
көмірсутектерді барлауға және өндіруге не-
месе өндіруге арналған келісімшарттар бой-
ынша жер қойнауын пайдаланушылар үшін 
реттеушілік және фискалдық преференция-
лар пакеті шеңберінде ұсынылған инвести-
цияларды құқықтық қорғау және ынталанды-
ру шараларын енгізу мақсатында 225-баптың 
2-тармағының 26-1) тармақшасына, 258-баптың 
2, 4, 6-тармақтарына, 2-1-тармаққа 268-бапқа, 
270-бапқа 15-тармаққа, 271-баптың 7, 
7-1-тармақтарына, 293-баптың 1-тармағының 
7) тармақшасына, 293-баптың 4-4-тармағына, 
517-баптың 3-тармағының 5) тармақшасына, 
713, 721, 722-1-баптарына, 766-баптың 1, 
4-тармақтарына, 767-баптың 3-тармағына, 
Салық кодексінің 768-бабына өзгерістер енгізілді.

Жалпыға бірдей декларациялау бойынша 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-

ралы» Қазақстан Республикасы Заңының та-
лаптарына сәйкес банк салымының сомасына 
қарамастан, Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлердегі шетелдік банктердің, мемлекеттік 
қызметшілердің және оларға теңестірілген 
адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шек-
теулер қабылдауы үшін ақшаны декларациялау 
жөніндегі талапты енгізуді көздейтін «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-2-ба-
бына және Салық кодексіне (Салық кодексінің 
631, 634-баптары) толықтырулар енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі).

Лотерея қызметіне ҚҚС салу бойынша 
«Салық және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 2018 жылғы 1 қаңтардан 
бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін лоте-
рея операторы лотерея билеттерін, түбіртектерді 
немесе өзге де құжаттарды өткізген кезде айна-
лым мөлшері өткізілген лотерея билеттерінің, 
түбіртектердің және өзге де құжаттардың құны 
мен лотереяға қатысушыларға төленген ұтыстар, 
сондай-ақ салықтық емес төлем түрінде бюджет-
ке есептелуге жататын талап етілмеген ұтыстар 
арасындағы оң айырмашылық мөлшерде 
айқындалатынын көздейтін жаңа 57-13-баппен 
толықтырылды.

Қазақстан Республикасының аумағына 
2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген көлік 
құралдарын заңдастыру үшін, көлік құралдарын 
алғашқы тіркегені үшін алым ставкаларын бекіту 
бойынша 

Қазақстан Республикасының аумағына 2022 
жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген механикалық 
көлік құралдарының жекелеген санаттарын 
алғашқы тіркегені үшін алым мөлшерлемесі 
Заңның 2-бабымен белгіленген 200 000 теңге 
мөлшерінде. 

Механикалық көлік құралдарының санаттарын, 
алым мөлшерлемесін қолдану тәртібін, шартта-
ры мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды. 

АҚСУ АУДАНДЫҚ КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ  НАЗАРЫНА!

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

Тіл өлсе, ұлттың да өмір сүруі 
мүмкін емес. Сондықтан сіз қай 
ұлттың өкілі болмаңыз, тіл үшін 
күресуге міндеттісіз. Сол тілде 
сөйлейтін соңғы адам болсаңыз 
да, тіліңіз жайында аманат 
қалдыруға, мұра қалдыруға 
тырысуыңыз керек. Ендеше 
сіздің де тіліңіз  өлмесе, ертеңгі 
ұрпақ үшін, жалпы адамзат үшін 
үлкен мәнге ие болары сөзсіз.

Өшсе тілім, мен де бірге 
өшемін! – деп , ақын Әбілдә 
Тәжібаев ағамыз жырлағандай 
тіл қай елде болса да қастерлі, 
құдіретті. Ол достықтың кілті, 
ынтымақтастықтың баста-
уы, ырыс – берекенің алды, 
ұлттың әрі жаны, әрі ары. 
Тіл жай сөз емес, өмірдің та-
лай сынынан өткен, өскелең 
талаптарға сәйкес өрістей 
түскен толыққанды ақиқат де-
сек, жаңыла қоймаспыз. Тілсіз 
қоғамның қандай түрі болса 
да өмір сүре алмақшы емес, 
ол тілдің өзі қоғам бар жерде 
ғана пайда болып, өмір сүреді. 
Демек, қоғамнан тыс, бөлек 
тіл жоқ. Тіл – қоғамның жемісі. 
«Тіл – біздің тұтастығымыз”, 
«Тіл тағдыры – ел тағдыры” 

отансүйгіш те ұлтжанды 
тұлға етіп қалыптастыруда 
мемлекетік тілдің атқаратын 
қызметі орасан зор. Егеменді 
ел болып, ес жиып, етек жия 
бастаған бұл күндері осын-
дай ойға қонбайтын, солақай 
сорақыларды көзбен көріп, 
қолмен ұстай отырып қазақ тілі 
мәселесі жөнінде толғанбай тұра 
алмаймыз.Ұлттың мәдениеттің 
гүлденуі мен адамдардың та-
рихи қалыптасқан тұрақты 
қауымдастығы ретінде ұлттың 
өзінің болашағы ана тілдің даму-
ына, оның қоғамдық қызметінің 
кеңеюімен тығыз байланысты. 
Сондықтан туған тілге деген 
сүйіспеншілік бала кезеңнен ба-
сталуы тиіс. Айналаңды танып 
білу, туған тіліңді білуден баста-
лады.

Ана тілі – ананың ақ сүтімен 
әр қазақ баласының бойына 
сіңген тіл емеспе еді. Ана тіліміз 
арқылы ғана біз халқымызды, 
Отанымызды танып білеміз. Әр 
адамның азаматтық қасиеті – өз 

деп те айтып жүрміз. Сондықтан 
әр адам өз ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға, оның 
орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса да қарсы 
тұруға тиіс.

Туған тілдің абыройын 
асқақтату — әрбір адамзаттың 
абзал борышы. Біздің барша 
ұлттық келбетіміз бен болмы-
сымызды, салт - санамыз бен 
дініміз осы ұлттық мәдениет пен 
тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің 
елдігі жас ұрпағын парасатты 
да білімді, іскер де қабілетті, 

халқын, өзінің атамекенін қалай 
сүюімен, өз ана тілін қалай 
білуімен өлшенбек. Әркімнің 
тілге деген құрметін өз ана-
сына, өз ұлтына, өз Отанына 
деген құрметінен білуге бола-
ды. Өз ана тілін ұмытқан адам 
– өз халқының өткенінен де, 
болашағынан да қол үзеді.

А.ТҮСТЕБАЕВА,
Көшкентал ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы. 

«Бір ел – бір кітап» 
Республикалық акциясына 
2007 жылдан бері ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің 
қолдауымен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
академиялық кітапханасымен 
ҚР кітапханалар 
қауымдастығының бастамасы-
мен өткізіліп келеді. Мақсаты: 
оқырмандарға жазушының 
өмірін,еңбектерін, әңгімелері 
мен романдарының тәрбиелік 
мәнін ұғындыру арқылы 
білімділікке тәрбиелеу.

Биыл 2023 жылы жыл 
кітабы болып жазушы Төлен 
Әбдіктің шығармаларын 
оқу бекітілді.Осы орай-
да  11 қаңтар күні Көкөзек  

«БІР ЕЛ – БІР КІТАП» 
АКЦИЯСЫ

Су тасқыны дегеніміз – өзендегі судың көтеріліп, 
қардың еріп, желдің қатты соғуынан өзеннің тасуы 
немесе сел жүру кезінде кейбір елді мекендердегі 
су басуы.

Су тасқынының келтірер зардаптарының 
қатарына үйлер мен ғимараттардың, көпірлердің 
қирауын, темір жолдар мен автокөлік жолда-
рын су шайып, инженерлік желілердегі апат, 
тұрғындар арасындағы зардап шегушілер мен 
жан - жануардың қырылуы сынды оқиғаларды 
жатқызуға болады.

Су тасқыны кезінде жұмыс орындары мен 
пәтерлерде радио желісі тәулік бойы жұмыс 
атқарып тұруға тиісті, себебі, тұрғындар ал-
дын ала хабардар болуы керек. Хабарландыру 
сигналдары, эвакуация жасау шаралары мен 
ережелерімен танысып, соған алдын ала дайын 
болыңыз.

Су тасқыны қаупі туындаған жағдайдағы іс 
әрекеттерінің:

Төтенше жағдайлар мен іс - әрекет жөніндегі 
нұсқаулықтар мен ақпараттарды мұқият тыңдаңыз, 
телефон желісін қажетінсіз қолданбаңыз, сізбен 
байланысар кезінде желі бос болуы керек. Жасан-
ды және электродабылқаққыш іске қосылған кез-
де қауіпсіз орындарға жиналу.

Сабырлық сақтап, көршілерге ескертіңіз, 
мүгедектерге, балаларға және де егде жастағы 
адамдарға көмек көрсетіңіз.

Құжаттарыңызды, киім, қажет заттарыңызды, 
бірнеше күнге арналған тамақтар мен дәрі-
дәрмектерді дайындаңыз. Барлығын бір 
шабаданға жинаңыз. Құжаттарды су өткізбейтін 
пакеттерде сақтаңыз.

Электрлік тоқтарды тоқ көзінен ажыратып, газды 
жабыңыз.

Бағалы заттарыңыз бен азық - түлік өнімдерін 
жоғары бөлікке көтеріп қойыңыз, есік - терезені 
жабыңыз.

Су тасқыны кезіндегі 
қауіпсіздік шаралары 
мен қорғану жолдары

Көмек келгенше үйдің төбесінде, ағаш ба-
сында немесе қауіпсіз орындарда болыңыз, 
құтқарушыларға белгі беріңіз, сізді тезірек тауып 
алуына мүмкіндік жасаңыз.

Айналаңызда зардап шегушілер жоғына көз 
жеткізіңіз, болған жағдайда шамаңыз келгенше 
көмек қолын созуға тырысыңыз.

Көмек келгенше жоғарғы қабаттарда, төбелерде, 
ағаш немесе басқа да жоғарылықта болыңыз, 
мүмкін болса ұялы телефонмен хабарласыңыз, 
құтқарушыларға Сізді мүмкіндігінше тез табу үшін 
белгі беріңіз.

Аумақты су басу қаупін байқаған кезде ТЖ 
қызметінің 112, 101 нөмірі бойынша қоңырау 
соғып, хабарлау қажет. Есіңізде болсын, 
қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы өзіңіз 
бен жақындарыңыздың өмірін арашалап қалу 
мүмкіндігіңіз көбейеді. 

Арасан ауылдық округіне қарасты Арасан 
ауылының орталық бөлігіне электродабылқаққыш 
«сирена) орнатылды. Ауыл тұрғындарына оқу-
жаттығу тоқсан сайын өткізілді және халық одан 
толық хабардар. Арасан ауылында өрт сөндіру 
бекеті жұмыс істейді. Онда штаттық төрт қызметкер 
жұмыспен қамтылған, контейнер толық құрал-
саймандармен жабдықталған. Қызметкерлер 
тәулік бойы кезекшілік атқарып ауданмен тығыз 
байланыста отырады. Арасан ауылдық округі әкім 
аппараты қызметкерлері мен Арасан өрт сөндіру 
бекеті қызметкерлері арасында тығыз байланыс 
бар, Біздер өзара ай сайын жоспарға сәйкес жина-
лыстар өткізіп, округ аумағын аралап, су өткізгіш 
құбырлар мен көпірлерді тексеріп, сонымен қатар 
қауіпті учаскерелдің бар, жоғын қадағалап анализ-
дер жасап отырамыз. 

Ержан СЕИТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі аппаратының 

бас маманы. 

Б.Сырттанов ауылдық кітапханасында «Адалдық - ардың 
ісі» атты адалдық сағаты ұйымдастырылды. Шара барысында 
кітапханашы сыбайлас жемқорлықтың зияны туралы қысқаша 
мағлұмат берді. «Парасат жол: адалдық алаңы» жобасының 
мүшесі Болысбаева Гүлшат сыбайлас жемқорлықтың қазіргі 
кезде ең өзекті мәселесіне айналып тұрғанын айта келіп, жа-
старды қоғамымызға жат қылықтардан аулақ болуға шақырды, 
оқырмандарға сыбайластықтың адам өміріне тигізер әсері, келе-
шек өмірлеріне оның зардаптары туралы түсіндірілді.

Назира АУБАКИРОВА,
«АMANAT»  партиясының мүшесі, Б.Сырттанов ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы.

АДАЛДЫҚ -АРДЫҢ ІСІ

Заңнама талаптары-
на сәйкес, БЖЗҚ жаңа жыл 
басталғанға дейін бір ай 
бұрын 2023 жылға арналған 
зейнетақы жинақтарының ең 
төменгі жеткіліктілік шектерін 
(ТЖШ) бұқаралық ақпарат 
құралдарында және Қор сай-
тында жариялады. Атап кету 
керек, 2023 жылға белгіленген 
ТЖШ жас мөлшеріне  байланы-
сты 3-тен 10 миллион теңгеге 
дейінгі соманы құрайды.

Кейбір шекті мәндердің 
өзгеруі оларды есептеу кезінде 
жыл сайын индекстелетін ең 
төменгі жалақы, ең төменгі 
зейнетақы, ең төменгі күнкөріс 
деңгейі сияқты әлеуметтік 
көрсеткіштердің ескерілуімен 
түсіндіріледі.  

2023 жылға ең төменгі жалақы 
70 мың теңгені, ең төменгі 
зейнетақы 53 076 теңгені, 
мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің ең төменгі мөлшері 24 
341 теңгені, ең төменгі күнкөріс 
деңгейі 40 567 теңгені құрайды 
деп көзделген. Шекті мәндерді 
есептеу кезінде ескерілетін 
басқа да әлеуметтік маңызды 
көрсеткіштердің де мөлшері 
көтерілді. 

Естеріңізге сала кетейік, 
ҚР «Қазақстан Республи-
касында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Заңда 
«зейнетақы жинақтарының 
ең төменгі жеткіліктілік шегі – 

Зейнетақы жинақтарының 
2023 жылға белгіленген ең 
төменгі жеткіліктілік шегі

республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген ең төменгі 
зейнетақы мөлшерінен төмен 
емес ай сайынғы зейнетақымен 
қамсыздандыру үшін қажетті 
міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы жинақтарының 
ең төмен мөлшері» деп 
айқындалған. 

ТЖШ есептеу әдістемесі 
Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2013 жылғы 2 
қазандағы №1042 Қаулысымен 
бекітілген  (2021 жылғы 6 
қаңтардағы өзгерістер мен 
толықтырулармен). 

Бекітілген Әдістемеге сәйкес, 
ең төменгі жеткілікті шек ша-
малары әр жас мөлшері үшін 
жеке анықталады және болашақ 
зейнетақы төлемдері мен 
зейнетақы жарналарының өсуін 
(индекстелуін) ескереді. 

Басқаша айтқанда, ең 
төменгі жеткіліктілік шегі - 
бұл салымшының зейнетке 
шыққаннан кейін ең төменгі 
базалық зейнетақымен қоса ең 
төменгі зейнетақыдан кем емес 
жиынтық төлемдер алуы үшін 
шотында қалуға тиісті ең төменгі 
сома. 

Мади БӘЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу 

облыстық филиалының 
Операциялық бөлімінің 

Жансүгіров ауылындағы 
жетекші маманы.

ауылдық кітапханасында 
«Ұлт руханиятының жемісі» 
тақырыбында  кітап көрмесі 
ұйымдастырылып кітапханашы 
оқырмандарды кітап көрмесіне 
библиографиялық шолу жа-
сады. Төлен Әбдік  — қазақ 
жазушысы, драматург, қоғам 
қайраткері. Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері. Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
сыйлығының иегері. Құрметті 
оқырмандар! Баршаңызды 
Төлен Әбдіктің шығармаларын 
оқуға шақырамыз.

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық 

кітапханасының  
кітапханашысы. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОЛАШАҒЫ - ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ!
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Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 
Ербол СЫМХАНОВ

«Сөздерінде жалын бар, 
көздерінде от ойнар. Мен 
жастарға сенемін» - деп Мағжан 
Жұмабаев жырлағандай біз 
жастарға үлкен сенім артамыз. 
Болашақ жастардың қолында. 
Көне қарияларымыздың 
асыл сөздеріне құлақ түрсек, 
үлкендер айтушы еді. «Жас 
жүрсе қунайды, кəрі жатса 
қунайды»,- деп. Ендеше, осы 
сөздің өзінде үлкен мағына 
бар екенін бүгін сезінгендей 
болып отырмын. Бүгінгі күні 
өзім қызмет атқарған Қарасу 
негізгі орта мектебінде «Са-
лауат» бірлестігінің мүшесі, 
дене шынықтыру пəнінің 

мұғалімі дипломмен ауылға 
келген жас маманның еңбегін 
мақтанышпен айта кетсек артық 
болмайды. Сондай - ақ, əр күн 
сайын ақ таңмен таласа тұра, 
күн бойы тыным таппайтын жас 
маманның еңбегі бір жыл болса 
да ауыл балаларының атағы 
алатаудай болып көрініп, ауыл 
ақсақалдары шексіз қызметіне 
алғыстарын айтып жатыр. Жас 
маманды жетістіктері алға жете-
легендей өзіне нық сеніммен ша-
бытына - шабыт қосып, мектепте 
күрес үйірмесін бар ынтасымен 
өткізіп жүр. Үйірменің үйрететіні 
көп дегендей, оқушылар да 
бос уақытын үйірмемен өткізіп 
жатқан жайлары бар. «Жас 
келсе іске!» дегендей, жастық 
қайратын жас бүлдіршіндермен 
үнемі жаттығу үстінде өзін де, 
шəкіртерін де көрсетіп келеді. 
Жаттығудың нəтижесінде ау-
дан көлемінде оқушыларымыз 
жүлделі орындармен марапат-
талып жатқанының куəсі бо-
лып отырмыз. Менің пікірімше 
болашақта жастарымыздың 
еңбегі жанып, еңсесі көтеріліп 
жарқын болашаққа жол баста-
са нұр үстіне нұр болар еді. Біз 
жастармен көркейіп, гүлденетін 
қазақпыз. Қазақ жастары тек 
алға! 

Ш.АТАМБАЕВА,
Қарасу негізгі мектебінің 

педагог- психологы, 
бірлестік жетекшісі.

Биыл 2023 жылға «Бір ел 
-  бір кітап» акциясына қазақ 
жазушысы, драматург, қоғам 
қайраткері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
сыйлығының иегері  Төлен 
Әбдіктің шығармалары 
таңдалды. Жаңалық ауылдық 
кітапханасында «Құдіретті 
кемеңгер қаламгер» Төлен 
Әбдіковтың шығармаларын 
насихаттау мақсатында кітап 
көрмесі қойылған. Төлен 
Әбдікұлы 1942 жылы 4 
қыркүйекте Қостанай облысы, 
Жангелді ауданы, "Еңбек" ауы-
лында дүниеге келген.

1965 жылы Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университеті (бұрынғы Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің) филология 
факультетін бітірген.

Төлен Әбдіковтің "Рай-
хан" атты тұңғыш əңгімесі 
жас жазушылардың “Таңғы 
шық” əңгімелер жинағында  
жарияланды. “Көкжиек”, 
“Күзгі жапырақтар”, “Ақиқат”, 
“Айтылмаған ақиқат” атты 
əңгімелер мен повестер 
жинақтары бар.

Қазақстандағы ұжымдастыру 
науқанының қасіретін суреттеу-
ге арналған “Өліара”, “Ақшоқыда 
қыс қатты” романдары, таңда-
малы шығармаларының бір 
томдығы жарық көрді.

“Біз үшеу едік” атты дра-
ма шығармасы Ғ.Мүсірепов 
атындағы Жастар жəне 
жасөспірімдер театрында 
қойылды.

 «БІР ЕЛ – БІР КІТАП» АКЦИЯСЫ

Құдіретті кемеңгер 
қаламгер 

“Ақиқат” атты кітабы орыс 
тіліне, жекелеген əңгіме, 
повестері украин, өзбек, қырғыз 
тілдеріне тəржімаланды. 

Әбдіков шығармалары адам 
мінезінің құпия сырларына 
үңілуі, өмірдің мəн - мағынасына 
философия тұрғыдан 
қарауымен ерекшеленеді. Ал, 
соңғы жылдары «Ардагер» 
атты пьеса мен «Тұғыр мен 
ғұмыр» атты повесті жарыққа 
шығарды. «Ардагер» пьесасы 
Ел тəуелсіздігінің 20 жылдығына 
арналған драматургиялық 
шығармалар байқауында Бас 
жүлдені жеңіп алғандығын 
оқырмандар жақсы біледі. 
Шығармашылығымен қатар 
жазушы Мемлекеттік жауапты 
қызметтерді де атқарғандығын 
айта кеткен жөн. 

Төлен Әбдікұлы – қазақ 
əдебиетіне 1960 - 1970 
жылдары келген жазушы. 
Жазушының шығармалары 
адамгершілікке, ізгілікке, 
мейірімге, еңбексүйгіштік сынды 
қасиеттерге арналған.

Б.ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы. 

 Кітап - адамзат баласының баға жетпес рухани құндылығы. Кітап 
білім мен тəрбие құралы ретінде жеке тұлғаны қалыптастыруда 
ерекше ықпалға ие. 

Елімізде Республикалық «Бір ел –бір кітап» акциясы 2007жылдан 
бастап өткізіліп келеді. Биылғы жылы 2023 жылы ел болып оқуға 
көрнекті жазушы Төлен Әбдіковтың шығармалары ұсынылып отыр. 
Кез - келген ұлттың, халықтың тағдыры, басынан өткерген тарихи 
кезеңдері ең алдымен сол халықтың əдебиетінде із тастайтыны 
ақиқат. Қазіргі таңда қазақ əдебиетінің əрқилы кезеңдерінде рухани 
дамуымызға, мəдени өркениетке, əсіресе, ұлттық жан дүниемізге 
өз шығармаларымен айтулы үлес қосқан қаламгерлеріміздің бірі 
– Төлен Әбдік. Жазушының шығармалары адам мінезінің құпия 
сырларына үңілуімен, өмірдің мəн-мағынасына философиялық 
тұрғыда қарауымен, өмірдің қайшылықты құбылыстарының күрделі 
шындығын ашумен ерекшеленеді. 

Екі ғасырдың куәгері болған 
жазушы

Осы орайда жазушының шығармаларын жан – жақты на-
сихаттау, қазақ əдебиетін дəріптеу, қоғамның кітап оқуға деген 
қызығушылығын арттыру, сондай-ақ, өскелең ұрпақтың зияткерлік-
рухани дамуына ықпал ету  оқырмандарды Т.Әбдіковтың əдеби 
мұрасымен таныстыру мақсатында кітапханашы А.Түстебаева 
Т.Әбдіковтың өмірі мен шығрмашылық қызметіне қатысты мате-
риалда, энциклопедиялар, өмірбаяндық анықтамалар, суреттері, 
буклет жасалынып, жыл бойына арналған «Екі ғасырдың куəгері 
болған жазушы» тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылып 
қойылды.

 А.ТҮСТЕБАЕВА,
Көшкентал ауылдық кітапханасының кітапханашысы. 

Құрметті кітап сүйер қауым! Сіздерді Ақсу 
аудандық балалар кітапханасында  жаңадан 
түскен кітаптармен танысуға шақырамыз. 
Мақсаты - жаңа түскен кітаптармен таныстырып, 
жас оқырмандарды бос уақыттарында  кітап оқуға 
тарту. 

Қадірлі ертегі сүйер қауым! Сіздерге 
Б.Қайымованың "Қазақстан халықтарының 
ертегілері» атты ертегісі  Егеменді елімізде  өсіп 
келе жатқан əрбір ұлттың  өскелең ұрпақтары да 
өзара етене жақын өсулері үшін осы бір тəлімді  
туындыдан  сусындап, бір - бірінің тарихы мен 
тағылымын, салты мен дəстүрін осы ертегілерден 
оқып, толық білгені абзал.  Жинақтағы ертегілер 
-  Қазақстан жерін мекен еткен бауырлас 
халықтардың ежелгі ауыз əдебиеті жаhұттарының 
озық үлгілерін ұсынған.

2022 жылы  Алматы қаласының «Алма-
ты болашақ» баспасынан шыққан Ернар 
Сейдағыметтің «Жалқау құмырсқа» атты кітабы. 
Бұл туындының негізгі мақсаты тəлім - тəрбиеге 
мол əр баланың сүйіп оқуына  болады. 

«Дəуір баспасынан» шыққан «Әлем 
халықтарының ертегілері»  бұл кітапта  Отан-
ды сүюге, туған жерді аялауға, мейірімділікпен  
қайырымдылыққа  үйретеді, жазушының қиял – 
ғажайып ертегілері тартымды, əрі қызықты, тілі 
жеңіл оқылады. 

Жаңа кітап оқырмандар игілігіне
Алматы қаласындағы «Орхон» баспа үйінен 2022 

жылы 104 беттен  тұратын Кеңес Оразбекұлының  
«Жарғақбас, Қылкеңірдек, Шибұттың шым - 
шытырықты хикаялары» - бұл ертегілер бала-
ларды жаңа сапада қайта шығарып, қызықты да, 
тілі  жеңіл, əрі жатық жəне   халық аузында си-
рек кездесетін қанатты сөздермен, үлкен - кіші 
демей баурап алатын шым - шытырық оқиғалы 
мазмұнды  шығарма.

Астана қаласынан «Фолиант» баспасынан, 
белгілі балалар ақыны Серікбол Хасанның «Күшті 
бала»  өлеңдер жинағы балаларға арналған.  Бұл 
өлеңдер жинағын  оқыған балалар  қанаттанып, 
тəлім алып, бойына қайсар рух жиып, елін - жерін 
сүйетін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін 
тəрбиелі  болып қалыптасары анық. 

Кітап адам өміріндегі ең қажетті құндылық жəне 
ондағы білімді, заман талабына сай жүйе арқылы 
бойымызға сіңіріп, сол арқылы өзімізді тəрбиелей 
аламыз. Сондықтан көп кітап оқып, кітап жанашы-
ры болуға шақырамыз.           

Құрметті оқырман! Сіздерді қызықты, тартымды, 
танымды кітаптар топтамасын аудандық балалар  
кітапханасында күтуде!

Сәбира РАХЫПБЕКОВА,
аудандық балалар кітапханасының 

кітапханашысы.  

кітапханамызға     көптеген  
жаңа кітаптар түсіп жатыр.  
Соның  ішінде Салтанат Ми-
лайхан  «Жеңілмейтін  махаб-
бат», Әлізхан Нұршайықовтың  
«Махаббат қызық мол жылдар» 
тағы басқа жаңа кітаптармен 
толықтырылды. 

Құрметті кітап сүйер қауым! 
Сіздерді жаңа əдебиеттермен 
танысуға, кітап оқуға 
шақырамыз! Сіздер үшін 
кітапхана есігі əрдайым ашық.

 
С.ЖҰМАҒҰЛОВА,

аудандық кітапхананың 
библиографы. 

Жаңа  кітапттар  әлемі шақырады
Кітап – адамзат баласының 

баға жетпес асыл құндылығы. 
Кітап білім  бұлағы болса,  
кітапхана - рухани  байлықтың  
ордасы.    Кітап - адамзат ақыл - 
ойының інжу - маржанын бойына 
жинайды да, оларды ұрпақтан - 
ұрпаққа жеткізеді, дəл бір темір 
мен тастан қашалып жасалған 
ескерткіштердей ғасырлар бой-
ына сақталады.

«Артық ғылым кітапта, ерінбей 
оқып көруге», -  деп ойшыл Абай 
Құнанбаев айтып кеткендей, 
түйсігі бар əрбір адамдар үшін 
ғылым мен білімнің қайнар көзі 
кітапта екенін ұғамыз.

Қазіргі уақытта кітапханамыз  

жан - жақтылықты талап етуде  
оқырмандар саны да  көбейген. 
Жаңа  кітаптарда  оқырмандар 
жас ерекшеліктеріне қарай     
ертегілер,  өлеңдер, аудармалар,  
прозалар  бар.   Ақсу аудандық 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Біз жастармен көркейіп, 
гүлденетін халықпыз

Газетіміздің келесі саны 10 ақпанда шығатынын ескертеміз!


