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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

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

барып жазылыңыздар.
"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 

теңге, 80 тиын және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Ақсу ауданы бойынша шығып қалғанкомиссия мүшелерінің орнына учаскелік 
сайлау комиссиясының мүшелерін тағайындау туралы

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

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

1) № 5 округтік сайлау комиссиясы бойынша Балтабай Сауык Съезбекұлы.
2) № 11 округтік сайлау комиссиясы бойынша Ерболганова Тогжан Райхановна.
2. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 

аудандық «Ақсу өңірі» газетінде жариялансын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                               Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                           И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА
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Ақсу  ауданы бойынша шығып қалған учаскелік комиссия мүшелері туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

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

1) №11 округтік сайлау комиссиясындағы Есимбекова Айгуль Жалелхановна
2) №5 округтік сайлау комиссиясындағы Наурызбаева Индира Касымжанова
2. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 

аудандық «Ақсу өңірі» газетінде жариялансын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                                   Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                                И.ЖҰМАГЕЛДИЕВА

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, АҚСУ  АУДАНЫ, МАТАЙ  АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАМА
2023 жылы 12 ақпанда  Ақсу ауданы Матай ауылдық округі әкімінің сайлауы өтті. 
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-

лы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 14-бабының 9) тармақшасына, 
44-бабының 2-тармағына, 45-бабына, 113-10-бабына сәйкес ауылдық округтер әкімдерін 
сайлау нәтижелері туралы учаскелік сайлау комиссияларының хаттамаларына сәйкес 
сайлау нәтижелерін анықтады: 

Матай сайлау округі Матай ауылдық округі әкімін сайлау бойынша: 
Округ бойынша сайлаушылар тізіміне 2076 азамат енгізілді, оның 70% дауыс берді, 

жарамсыз бюллетеньдердің саны - 18, «бәріне қарсы» - 188. 
Әр үміткерге берілген дауыстар саны: 
Қуанышев А.А – 9,2 %; Мусағұлов Р.Т – 67,2%; Райханова Ж.І – 10,3%;
Матай ауылдық округінің сайланған әкімі Мусағұлов Рүстем Толғанбекұлы, 1987 ж.т., 

Матай  ауылдық округі әкімі, Ақсу ауданы, Матай  ауылында тұрады, өзін-өзі ұсыну жо-
лымен ұсынылған. 

 Ақсу аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 45-бабына сәйкес 2023 жылғы 12 
ақпандағы шешімімен сайланған Ақсу ауданы Матай ауылдық округі әкімін 2023 жылғы 
13 ақпанда тіркеді. 

АҚСУ  АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

2023 жылы 12 ақпанда Матай ауылдық округ әкімі сайлауы өтті. 2076 азамат сайлау 
учаскелері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізілді, оның ішінде 1453 (70%) дауыс бе-
руге қатысты. 

Әкімге үміткерлер саны - 3 адам. Матай ауылдық округі әкімі сайланды. Оның ішінде 
үсынған:    өзін-өзі ұсыну бойынша - 3 адам. 

АҚСУ  АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ

АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ АКИМА МАТАЙ СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА АКСУСКОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ

Аксуская районная избирательная комиссия в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, 
пунктом 2 статьи 44, статьей 45, статьей 113-10 Конституционного закона Республики Ка-
захстан «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых из-
бирательных комиссий о результатах выборов акимов сельских округов Аксуского района 
установила итоги выборов: 

Матайский  избирательный округ
по выборам акима Матайского сельского округа:
В список избирателей по избирательному округу включено 2076 граждан, из них прого-

лосовали 70%. Число бюллетеней недействительных – 183, с отметкой в строке «Против 
всех» - 188.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Куанышев А.А – 9,2 %; Мусагулов Р.Т – 67,2 %; Райханова Ж.И-10,3%
Избран акимом Матайского сельского округа Мусагулов Рустем Толганбекович, 1987 

года рождения, аким  Матайского селского округа, проживает в селе Матай, выдвинут  
путум самовыдвижения.

 Аксуская районная избирательная комиссия  в соответствии  со статьей 45 Конститу-
ционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» решением 
от 12 февраля 2023 года зарегистрировала избранного 13 февраля 2023 года акима Ма-
тайского сельского округа Аксуского района. 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ АКИМА МАТАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В АКСУСКОМ РАЙОНЕ

12 февраля  2023 года  состоялись  выборы акима Матайского сельского округа. 
В список избирателей по избирательному округу было включено 2076 граждан,  из них 

приняли участие в голосовании 1453 (70 %).
Количество кандидатов в акимы – 3 человек. 
Избран аким в Матайском сельском округе. 
Из них: выдвинуты  
Путем самовыдвижения  - 3 человека.   

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

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 !

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды. 
Биыл Кеңес әскерінің Ауған жерінен  
шығарылғанына 34 жыл. Осыған орай 
15 ақпанда жылдағы дәстүр бойын-
ша интернационалистік борышын 
өтегендер аудандық қорғаныс бөліміне  
жиналды. Қаруластарын, қан кешкен 
құрдастарын еске алды. Ақсу аудандық 
Қорғаныс бөлімінің алдында батырлық 
пен қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, 
қаһармандық танытқан, өздерінің Отан 
алдындағы парызына адал болған, Ауған 
соғысында қаза тапқан жауынгерлерді еске 
алу шарасы өтті.

Шара барысында аудан әкімінің орын-
басары Есжанов Ғазиз Отарбайұлы, 
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Амангелді Айтбаев, Ақсу ауданының 
Қорғаныс істері бөлімінің бастығы, майор 
Дидар Нұртөлеуұлы, аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Қасымбеков Нұрбол 
Нұрбекұлы, Ауған соғысы ардагерлері мен 
аудан жастары және арнайы "Отар" әскери 
бөлімінен келген қонақтар қатысты. 

Шара барысында азаматтық боры-
шын өтеу жолында қапыда қаза болған 
жауынгерлердің жарқын бейнесі ұрпақ 

жадында жаңғырып, ерліктің үлгісі болып 
қала беретінін атап өтіп, батырлар рухы-
на бас иіп, 1 минут үнсіздікпен еске алын-
ды. Ауған ардагерлеріне арналған бес 
жұлдызды ескерткіш тасқа гүл шоқтары 
қойылып, аудандық орталық мешітінің бас 
имамы Мәмбетов Анарбай Тасболатұлы 
құран бағыштады.

Құран бағышталғаннан кейін жеті нан та-
ратылып, шара қорғаныс бөлімінің мәжіліс 
залында жалғасын тапты.

Ақсу ауданының Қорғаныс істері бөлімінің 
бастығы, майор Дидар Нұртөлеуұлы, ау-
дан әкімінің орынбасары Ғазиз Есжанұлы, 
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
50 жыл жастарға патриоттық тәрбие бер-
ген зейнеткер - ұстаз Амангелді Айтбаев 
құттықтау сөз сөйлеп, алдағы жылы 35 
жылдық мерейтойға байланысты үлкен 
шара өтетінін айтып, бір топ жауынгерлерге 
жастарға патриоттық тәрбие берудегі ерен 
еңбегі үшін Жетісу облысы, Ауған соғысы 
ардагерлері ұйымдарының орталық шта-
бы бекіткен Қазақ батыры "Қара майор" 
төсбелгісін тақты.

Ербол СЫМХАНОВ.

ЕРЛІК ҰМЫТЫЛМАЙДЫ
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Жол көліктік оқиғасы - жол қозғалысы 
ережелері бұзылған немесе сақталмаған 
жағдайда қалыптасқан жеке адамдар 
денсаулығына зиян келтірген немесе 
материалдық тұрғыдан және жол жүру 
үрдісін бұзған оқиға. 

Қазіргі таңда жол - көлік оқиғалары 
мен соның салдарынан болатын өлім 
мен жарақат фактілері азаймай отыр. 
Адамдардың көлік құралдарына деген 
сұранысының арту тенденциясымен 
қатар, оны пайдалану барысында қоғам 
өміріне қауіп тудыратын жағдайлардың 
да көбейгендігін байқауға болады. Жол 
қозғалыс оқиғасы өздігінен туындамай-
ды. Ол қозғалыс ережелерінің қандай да 
бір талаптарын сақтамағандықтан бола-
ды.

Жалпы аудан көлемінде жылдан - 
жылға жол - көлік оқиғаларының саны 
азаймауда (2021 ж. – 34; 2022 ж. – 29). 
Оның салдарынан, жыл сайын 10-нан 
аса адам өлімдері (21/ 12) орын алып, 
50-ден аса адамдар дене жарақаттар 
алған (71/58).

Сонымен қатар, жолдарда ауыл 
шаруашылық жануарларын қағу 
фактілері де аз емес (15/15).

Жол-көлік оқиғаларының, оның ішінде 
адам өлімдерінің басым бөлігі «Алма-
ты – Өскемен» республикалық автомо-
биль жолының бойында (Сағабүйен мен 
Қызылағаш ауылдарының арасы) орын 

ЖОЛ - КӨЛІК ОҚИҒАЛАРЫ МЕН ОЛАРДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

алады (24 (70,5%); 22 (75,8%).
Оқиғалардың басым бөлігі негізінен 

жүргізушілердің жол жүрісі қағидаларын 
сақтамаудың, олардың заңға 
мойынсынушылық мінез - құлықтарының 
қалыптас-пауының, зейінсіз болуының, 
ішімдік ішіп жолға шығу және жаяу 
жүргіншілердің рұқсат етілмеген жерден 
өтуі, ауа райының қолайсыздығы кезінде 
жол жабындысының дұрыс болмауының 
және автомобиль жолдарына малдың 
шығып кетуінің салдарынан орын алған.

Жол - көлік оқиғасын қалай азайтуға 
болады? Мамандар максималды 
жылдамдықты 5 пайызға азайтқан 
жағдайда адам шығыны 30% кемитінін 
айтады.   Ал мектептер мен тұрғын 
үйлердің маңында 20 км/с-қа дейін азай-
ту қажет. Алдыңғы орындықта қауіпсіздік 
белдігін қолдану адам шығынын 50% 
азайтатынын зерттеулер дәлелдеген. 
Ал артқы орындықта қауіпсіздік белдігін 
тағу кісі өлімін 75% дейін болдырмайды. 
Сондай-ақ балаларға арналған қауіпсіздік 
құрылғылары балалардың жол-көлік 
оқиғасынан қаза табуын 54 - 80% деңгейде 
болдырмайды. 

Қазіргі таңда жол көлік оқиғаларының 
жиілеуі қайғылы жағдайларға әкеліп 
соғуда. Сондықтан да, барлық автокөлік 
жүргізушілерді жолда мұқият болып, 
жылдамдықты асырмай, жол ережелерін 
қатаң сақтауға шақырамыз.

ЖАЛҒАН ХАБАРЛАМА БЕРГЕНІ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗА
Терроризм актісі – қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, 

халықты үрейлендіру, мемлекеттік органдардың, өзге 
мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың 
шешім қабылдауына ықпал ету немесе мемлекет, 
қоғам қайраткерлерінің қызметін тоқтату және бұрыс 
деп есептеген іс-әрекеті үшін кек алу мақсатында жеке 
тұлғаларға, ұйымдарға қарсы жасалатын немесе жа-
саймын деп қорқыту әрекеті болып табылады.

Қазіргі таңда «ғимаратқа жарылғыш зат қойылды» 
деп жалған хабарлама тарататындар аз емес. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінде                  терроризм актісі туралы көрінеу жалған 
хабарлама үшін жауапкершілік қарастырылғанын ескер-
те кеткен жөн. 

Атап айтқанда, осы Кодекстің 273-бабына сәйкес, 
біле тұра дайындалып жатқан террорлық акт жайлы 
жалған ақпарат бергені үшін қылмыстық жауаптылыққа 
тарту қарастырылған және ол үшін бес мың айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол 
мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі 
мерзімде бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге 
бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. 

Суицид - өзін-өзіне қол жұмсауға икемді 
адамның әрекеті. Суицид дертіне әдетте 
рухани әлсіз, психикалық тұрғыдан 
тұрақсыз адамдар шалдығады. Сондай ақ, 
өз-өзіне қол жұмсауға күнделікті күйзеліс 
түрткі болуы да мүмкін.

Мамандар суицид оқиғасының 
жиiлеуiне әртүрлi себептердi алға тар-
тады. Соның ішінде әлеуметтiк жағдай, 
тиiстi отбасылық және қоғамдық тәрбиенiң 
жоқтығы, моральдық және физикалық 
зорлық-зомбылық, есiрткi қолдану, жоғары 
сынып оқушыларының төменгi сынып 
балаларының намысына тиетiн әрекеттер 
жасауы сияқты жағдайлар негізгі фактор-
лар болып табылады. 

Өз өмірін қиюға бағытталған сана-
лы ерікті түрдегі әрекет қазіргі таңда 
қоғамдық мәселеге айналып отыр. Де-
прессия кезінде адамдар көп сөйлемейді, 
қобалжушылық көрсетіп көңіл-күйі, ұйқысы 
бұзылып, тез шаршайды, кейбіреулері 
шылым шегіп, ішімдік ішуді бастайды, 
ауырғанды жақсы көріп, үнемі бір аурулар-
ды ойлап тауып, жақындарын тыңдамай  
агрессивті мінез-құлық көрсетуі мүмкін.

Суицидті мінез-құлыққа әсіресе екі жас 
топтары бейім болады кәрі адамдар мен 
жасөспірімдік және бозбалалық шақтағы 
жас адамдар. 

Жастар арасында жеке адам аралық 
қатынастары бұзылған: «жалғыздар», ал-
коголь немесе есірткіні шектен тыс пай-
даланатындар, гомосексуалистер сияқты 
суицидальдық  рискісі жоғары жас адам-
дар ерекшеленеді «Суицидтің көп тіркелу 
себебі, біріншіден, қоғамның бір форма-
циядан екінші бір формацияға өтуіне бай-
ланысты болса, екіншіден, қатаң нарық 
пен БАҚ-тардағы адамды рухани аздыруға 
әкеп соқтыратын дүниелер де, жаһандану 

да  айтарлықтай әсер етіп отыр. 
Суицид түрлері:  Шетелдік ғалымдардың 

пікірінше, суицидтің үш түрі бар көрінеді. 
Оның біріншісі - шынайы суицид. 
Мұндай жағдайда адам өмірден түңіледі, 
үнемі көңілсіз жүреді. Өмір сүрудің 
мәнмаңызын жоғалтады. Ақыры өзіне-
өзі қол жұмсауға бел байлайды. Екіншісі 
– жариялы суицид. Әдетте, мұндай жол-
ды таңдағандар өлместен бұрын өлгісі 
келетіндігіне өзгелердің назарын барын-
ша аударуға бейім тұрады. Мәселен, 
біреумен ренжіссе болғаны қолына 
суық қару немесе арқан-жіп ала жүгіріп, 
«өлем» деп өзгелерді үрейлендіргісі 
келетіндер осы топқа жатады. Ал үшінші 
бір түрі - жасырын, яғни құпия суицид. 
Бұған барғандар өзіне-өзі қол жұмсаудың 
жақсы еместігін, абырой әпермейтінін 
жақсы түсінеді. Алайда оларға тірлікте 
кездескен қиындықтан шығатын жол 
жоқ болып көрінеді. Бұған көпшілігінде 
нашақорлар мен ішімдікке салынып кет-
кендер дайын тұрады. Жасырылған не-
месе тікелей емес суицид – бұл өз-өзіне 
қол жұмсаудың бүркемеленген түрі. 
Оның әсерінен адам өзінің санасында 
немесе санасынан тыс өлімге байланы-
сты үрейі арқылы өз-өзін күйреуге әкеп 
соғатын әрекеттер нәтижесінде (немесе 
сыртқы күштер, көбінде өзі арандатып 
жасаған) көз жұмады.

Осы кезеңде алдын-алу мақсатында: 
жақындары қабылдаушы және қамқоршы 
болу керек, сонымен қатар қайғылы 
жағдайды қажеттілігіне байланысты 
жиірек талқылап отырып, психологиялық 
қолдау жүйесі жөнінде ақпарат беру 
және шығу жолдарына байланысты ақыл 
айту, жағымды эмоцияларды көрсету 
қажеттілігін естеріңізге саламыз. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
және Орталық сайлау комиссиясының Қаулысымен 
2023 жылғы 19 наурызға Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының 
кезектен тыс сайлауы тағайындалды.

Тиісті сайлау комиссияларының шешімдерімен 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі және 
мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлау-
ын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспарлары бекітілді.

Мен «Ақсу өңірі» ЖШС-нің аудандық газетінің бас 
редакторы ретінде Президентіміздің бұл бастама-
сын қолдаймын. Себебі биылғы жылғы  сайлаудың 
ерекшелігі Қазақстан Республикасы Парламенті мен 
барлық деңгейдегі мәслихаттарда партиялық тізім 
және бір мандаттық сайлау бойыншақатыса алады. 
Ол дегеніміз не? Қазақстан Республикасының сайлау 
заңнамасына енгізілген жаңа нормаларға сәйкес Пар-
ламент Мәжілісінің депутаттары аралас сайлау жүйесі 
бойынша сайланады: депутаттардың 70% – біртұтас 
жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша про-
порционалды өкілдік ету жүйесі бойынша, 30% – 
бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сай-
ланады. Яғни, мажоритарлық жүйе бойынша халықтық 
сайлау. Нақтылап айтсам Қазақстан Республикасының 
әрбір азаматы заң талабына сәйкес сайлауда өзін – өзі 
кандидат ретінде ұсынып, халықтың сеніміне ие бола 
алады. Яғни, мәжілістегі сайланатын депутаттардың 
жоғарыда айтқанымыздай 70% – партиялық тізіммен, 
30% – мажоритарлық жүйемен сайланады.   

Ал, облыстық мәслихатының депутаттарының 50% 
мажоритарлық жүйе бойынша, 50% - партиялық тізімдер 
бойынша сайланады.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН САЙЛАУҒА ШАҚЫРАМЫН!
Аудандық деңгейдегі, барлық қалалардың 

мәслихаттары толықтай мажоритарлық жүйе бойын-
ша сайланатын болады. Яғни, бір мандаттық сайлау 
округіне түседі. Мажоритарлық жүйе дегенді жоғарыда 
ашып айттық.

Сайлаудың осылай өтуін өте дұрыс деп санаймын. 
Себебі партиялық тізімде еліміздің көптеген азаматта-
ры өздерінің Конституциялық құқықтарын дұрыс пайда-
лана алмаған, яғни, партияда болмаған азаматтардың 
сайлауға түсуге мүмкіншілігі жоқ еді. Ендігі жағдайда 
облыстық, Республикалық, аудандық, деңгейдегі бір 
мандаттық сайлауға барлық азаматтар түсе алады. 
Әрине, бұл жерде шектеу де жоқ. Өзін – өзі ұсынған 
қанша азамат болса да сайлауға түседі. Алайда, 
күнтізбелік жоспарға сәйкес кандидаттарды ұсыну кезеңі 
сайлауды тағайындау туралы Жарлық жарияланған 
күні басталып сайлауға отыз күн қалғанда, яғни, кеше 
ғана аяқталды. Біз бүгін ауданымыздағы 12 депутаттың 
және облыстық мәслихаттың орнына қанаша кандидат 
түскенін әлі айта алмаймыз.

Сайлау алдындағы үгiт кандидаттар тiркелген 
мерзімі аяқталған кезден басталып, сайлау болатын 
күннің алдындағы күнгi жергілiктi уақыт бойынша нөл 
сағатта аяқталады – 18 ақпанның сағат 18.00-ден 18 
наурыз сағат 00.00-ге дейін. Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының 
кезектен тыс сайлауы 19 наурызда өтеді. Барлық ау-
дан тұрғындарын осы сайлауға бір кісідей қатысып, өз 
таңдауларын жасауға шақырамын.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА, 
«Ақсу өңірі» ЖШС – нің 

директор - бас редакторы.

Аталған қылмысты жасаған азаматтар неме-
се кәмелетке толмаған тұлғалардың ата-анасы ҚР 
Қылмыстық кодексіне сәйкес жауапкершілікке тартыла-
ды. 

Біле тұра дайындалып жатқан террорлық акт жайлы 
жалған ақпарат беру – мекеменің қалыпты жұмысын 
тоқтатып қана қоймай, төтенше жағдайларда ғана 
көмек көрсетуге жасақталған құқық қорғау қызметтері 
мен органдарының күшін алаңдатады және көлік 
қозғалысы мен сауда орталықтары жұмысының немесе 
өндірістің тоқтауына байланысты экономикалық нұқсан 
да келтіреді. 

Осыған байланысты жалған ақпар таратушы айыпты 
адамға мемлекеттік органдардың шеккен зияндарын 
өтеу туралы соттың шешімі шығарылады. 

Осыған орай, тұрғындардан өздерімен бірге жолға 
алып шыққан заттарға бас-көз болып, қараусыз 
қалдырмауды сұрай отырып, аталған                     іс-
әрекеттер халық арасында үрей тудыратындығын және 
көрінеу жалған хабарламалар таратпау қажеттілігін 
қосымша естеріңізге саламыз.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ.
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Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№2 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №2 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Серикова Анар Сериковна, 1977 жылы туған, «Молықбай Байсақұлы» атындағы мәдениет үйінің 

директоры,  Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. 
Тіркелген күні:10.02.2023 ж.

2.  Елубаева Арда Шегеевна, 1979 жылы туған, «Молықбай Байсақұлы» атындағы мәдениет үйі 
«Ақсухалық театрлары» бөлімінің меңгерушісі, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «ҚХП»,  
қоғамдық бірлестігі мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:09.02.2023 ж.

3. Абдырахманов Аблай Канатович,1987 жылы туған, ЖК «Абдырахманов Абылай» басшысы, Ақсу 
ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «Ауыл», партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 
ж.

          
№2 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.                        

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№3 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңының 104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №3 
округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Абдрахманов Кайрат Сакенович, 1964 жылы туған, «Көкиірім» шаруа қожалығы, 

басшысы,  Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының 
мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 ж.

2.  Омирзаков Руслан Омирзакович, 1981 жылы туған, Ақсу ауданының халыққа 
қызмет көрсету орталығының маманы, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  
қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 ж.

№3 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.                   

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№4 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №4 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Шындәулет  Мағжан Мақсатұлы, 1997 жылы туған, "Jetisy jastary" КММ-нің филиалы  "Aqsy jastary" 

жетекшісі,  Ақсу ауданы Есеболатов ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. 
Тіркелген күні:09.02.2023 ж.

2.Уалиев Талгат Сайлаубекович, 1983 жылы туған, Н.Есеболатов атындағы орта мектебі, физика-
информатика пәнінің мұғалімі., Ақсу ауданы Есеболатов ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының 
мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 ж.

№4 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.       

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№5 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №5 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Ибраймова Рахат Нигметбековна, 1968 жылы туған, " Е.Сиқымов атындағы орта мектебі, мек-

теп жанындағы интернатымен КММ-нің директоры, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  
«AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ.Тіркелген күні:13.02.2023 ж..

2. Нурмухамбетова Сауле Мадиловна, 1968 жылы туған, ЖК «Данагүл», басшы, Ақсу ауданы 
Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:13.02.2023 ж.

№5 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.  

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№6 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №6 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Даулетбекова Кулайхан Турсынбековна, 1963 жылы туған, "AMANAT" ҚБ Ақсу аудандық 

филиалының төрағасы, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының 
мүшесі, қазақ.Тіркелген күні:10.02.2023 ж.

2. Омирсейтова Айнур Каскарбаевна, 1986 жылы туған, Ақсу аудандық  жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар мемлекеттік орталығы, маманы, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының 
тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.

№6 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.           

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№7 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №7 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Жексембаев Алтай Токтарович, 1974 жылы туған, "«Айдын» шаруа қожалығыбасшысы, Талдықорған 

қаласының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:10.02.2023 ж.
2. Тиналиев Аскар Леонидович, 1968 жылы туған, «Аюхан» шаруа қожалығының басшысы, Ақсу ауда-

ны Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.
3. Орманов Мурат Жанабекович, 1979 жылы туған, «Нұр-мекен» шаруа қожалығының басшысы, Ақсу 

ауданы Өнім ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:10.02.2023 ж.

№7 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.            

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№8 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №8 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:

1.Смагулов Семсер Уралович 1978 жылы туған, Арасан ауылдық округінің ауылдық мәдениет 
үйінің директоры, Арасан ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген 
күні:14.02.2023 ж.

2. Нургалиев Адилжан Тлектесович, 1978 жылы туған, Суықсай ауылдық округ әкімшілігінің  көлік 
жүргізушісі, Ақсу ауданы  Суықсай ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. 
Тіркелген күні:15.02.2023 ж.

     
№8 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.      

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№9 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Заңының 104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №9 
округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Баянова Сандугаш Есенкельдиевна 1975 жылы туған, Қапал кәсіптік-техникалық 

колледжінің оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Қапал ауылының тұрғыны,  
«AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 ж.

2. Тасбатыров Акылбай Нурмуханбетович, 1954 жылы туған, «Жетісу газ корпо-
рациясы» Қапал газ шаруашылығының басшысы, Ақсу ауданы  Қапал ауылының 
тұрғыны,қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.

     
№9 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.      

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№10 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №10 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Естибаев Марат Даулетович 1990 жылы туған, І.Жансүгіров атындаға орта мектебінің 

денешынықтыру пәні мұғалмі, Қызылағаш ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, 
қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.

2. Исағалиев Мади Әбдіғалиұлы, 1994 жылы туған, І.Жансүгіров атындаға орта мектебінің 
денешынықтыру пәні мұғалмі, Қызылағаш ауылының тұрғыны, қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.

     
№10 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.         

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№11 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №11 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:

1. Аргынбаева Меруерт Нуржатовна 1988 жылы туған, Ақсу аудандық орталық ауруханасының аға 
медбикесі, Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. 
Тіркелген күні:13.02.2023 ж.

   
№11 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.           

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№12 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 
104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №12 округтік сайлау комиссиясы 

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды  тіркеді:
1. Самбетов Эльдар Ермолданович 1983 жылы туған, Матай депосы, локомотив қабылдаушысы, Ақсу 

ауданы Матай ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.
2.  Өмірбеков Марат Сембекұлы, 1983 жылы туған, Зейнеткер, Ақсу ауданы Матай ауылының тұрғыны,  

қазақ. Тіркелген күні:15.02.2023 ж.
3. Кайранбаев Нурлан Сериккалиевич,1985 жылы туған, «ТЭК Қазақстан» ЖШС директоры, Ақсу ау-

даны Матай ауылының тұрғыны «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ. Тіркелген күні:14.02.2023 ж.
          

№12 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.     

Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына  кандидаттарды тіркеу  туралы
№1 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

2023  жылғы  10 ақпан
   
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңының 104 бабының 1-1 және 3-1 тармақтарына сәйкес  №1 округтік сайлау комиссиясы 
Ақсу аудандық  мәслихатының депутаттығына төмендегі  кандидаттарды тіркеді:
1. Сулейменов Бейбит Жанилисович, 1962 жылы туған, Ақсу аудандық мәслихатының төрағасы, Ақсу 

ауданы Алтынарық ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ.
2.  Кырыкбаев Ерик Калдыбаевич, 1963 жылы туған, «Қалдыбай-Ерік» шруа қожалығының жетекшісі, 

Ақсу ауданы Алтынарық ауылының тұрғыны,  «AMANAT»,  партиясының мүшесі, қазақ.

№1 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.      

САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ХАБАРЛАМАСЫ

Ақсу ауданында үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және 
кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй - жайлар беру туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Заңының 28-бабының 4 және 6-тармақтарына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 31-бабының 2-тармағына сәйкес, Ақсу ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясымен (келісім бойынша) бірлесіп кандидаттар үшін 
үгіттік баспа материалдарын орналастыру орындары осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

2. Кандидаттардың сайлаушылармен кездесуі үшін шарттық негізде үй-жайлар осы қаулының 
2-қосымшасына сәйкес берілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Есжанов Газиз Отарбае-
вичке жүктелсін.

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

Аудан әкімі                                                                       Е. БАЗАРХАНОВ.

АҚСУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
Об определении мест для размещения агитационных печатных материалов и предоставле-

нии кандидатам помещений для встреч с избирателями в Аксуском районе
В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 28 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сен-

тября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахс-
тан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить совместно с Аксуской районной территориально избирательной комиссией (по со-
гласованию) места для размещения агитационных печатных материалов кандидатов согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2.  Предоставить кандидатам на договорной основе помещения для встреч с избирателями согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского 
района Есжанова Газиза Отарбаевича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официаль-
ного опубликования.

Аким района                                                                      Е. БАЗАРХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА

 Ақсу ауданы әкімдігінің 2019 жылғы «___» _________ «Ақсу ауданында үгіттік баспа материал-
дарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін 

үй-жайлар беру туралы» № ____ қаулысына 1- қосымша

АҚСУ АУДАНЫНДА ҮГІТТІК БАСПА МАТЕРИАЛДАРЫН 
ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН ОРЫНДАР

 
1. Ақсу ауылдық округі бойынша: 
1) Ақсу ауылы, Күнғали көшесі, №22, ауылдық дәрігерлік амбулатория ғимараты жанындағы стенд;
2) Көкжайдақ ауылы, Орталық көшесі, №1, ауылдық дәрігерлік амбулатория ғимараты жанындағы стенд;
3) Шолақөзек ауылы, Талдыарық көшесіндегі №12 үйдің жанындағы стенд.

Приложение 1 к постановлению акимата Аксуского района от  «___»  «___________ 2019 года 
№ ____ «Об определении мест для размещения агитационных печатных материалов и 

предоставлении кандидатам помещений для встреч с избирателями в Аксуском районе»

МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ
 МАТЕРИАЛОВ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ

1. По Аксускому сельскому округу: 
1) село Аксу, улица Кунгали, №22, стенд у здания сельской врачебной амбулатории;
2) село Кокжайдак, улица Орталык, №1, стенд у здания сельской врачебной амбу-

латории;
3) село Шолакозек, стенд возле дома №12 по улице Талдыарыка.
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2. Арасан ауылдық округі бойынша:  
1) Арасан ауылы, Ғ.Мамбетов көшесі, №25, мәдениет үйінің ғимараты жанындағы стенд; 
2) Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі, №20, фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
3. Егінсу ауылдық округі бойынша: 
1) Егінсу ауылы, С.Жақаев көшесі, №7, медициналық пункті ғимараты жанындағы стенд.
4. Есеболатов ауылдық округі бойынша:
1) Есеболатов ауылы Алыбаев және Круценко көшелерінің қиылысындағы стенд;
2) Қызылқайың ауылы, Бұхар Жырау және Мәметова көшелерінің қиылысындағы стенд;
3) Таусамалы ауылы, Ғарышкер көшесі, №1, Бұрыңғы жол жөндеу кәсіпорнының алдындағы стенд.
5. Жаңалық ауылдық округі бойынша: 
1) Жаңалық ауылы, Д.Нұрғалиев және Ш.Бәтенов көшелерінің қиылысындағы стенд.
6. Қарасу ауылдық округі бойынша: 
1) Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі, №27, ауылдық дәрігерлік амбулатория ғимараты жанындағы стенд;
2) Еңбек ауылы, М.Ермектасов көшесі, №28, фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд; 
3) Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі, №23, фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
7. Қаракөз ауылдық округі бойынша: 
1) Қаракөз ауылы, Басқан көшесі, №17, фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд;
2) Кеңғарын ауылы, Е.Сиқымов көшесіндегі №33 үйдің жанындағы стенд.
8. Қарашілік ауылдық округі бойынша:
1) Сағабүйен ауылы, Қ.Терібаев көшесі, №18, ауылдық дәрігерлік амбулатория ғимараты жанындағы 

стенд; 
2) Қарашілік ауылы, Н.Қастекбаев көшесі, №6, фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
9. Қапал ауылдық округі бойынша:
1) Қапал ауылы, Т.Бигельдиев көшесі, №9, Е.Жайсанбаев атындағы орта мектеп ғимараты жанындағы стенд;
2) Қапал ауылы, Ғ.Орманов көшесі, №1, Ғ.Орманов атындағы орта мектеп ғимараты жанындағы стенд;
3) Қапал ауылы, О.Жандосов көшесі, №1, Қапал ауылдық ауруханасының жанындағы стенд. 
10. Көшкентал ауылдық округі бойынша: 
1) Көшкентал ауылы, Н.Түшкенов көшесі, №1, Көшкентал орта мектебі ғимараты жанындағы стенд;
2) Көлтабан ауылы, Орталық көшесі, №15 «Б», фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
11. Барлыбек Сырттанов ауылдық округі бойынша: 
1) Барлыбек Сырттанов ауылы, Мамырбеков көшесінің бойындағы стенд;                           
2) Копа ауылы, Алтай және Қазақстан көшелерінің қиылысындағы стенд. 
12. Қызылағаш ауылдық округі бойынша:
1) Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі, №27, Қызылағаш ауылының «Казпочта» ғимараты жанындағы стенд. 
2) Ақтоған ауылы, Қараторғай көшесінің бойындағы фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
13. Матай ауылдық округі бойынша:
1) Матай ауылы, М.Тынышбаев көшесі, №31, Матай ауылдық ауруханасы ғимараты жанындағы стенд; 
2) Матай ауылы, Б.Нүрпеисов көшесі, №32, «Кәусар» балабақшасы ғимараты жанындағы стенд; 
3) Құрақсу ауылы, Орталық көшесі, №19, ауылдық фельдшерлік пункті ғимаратының жанындағы стенд. 
14. Молалы ауылдық округі бойынша:
1) Молалы ауылы, Құрманғазы көшесі, №12, Молалы ауылдық мәдениет үйі ғимараты жанындағы стенд;
2) Алажиде станциясы, Абай және О.Бөкей көшелерінің қиылысындағы фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты 

жанындағы стенд.
15. Ойтоған ауылдық округі бойынша:
1) Ойтоған ауылы, Мәдіқожа және Чукенов көшелерінің қиылысындағы фельдшерлік акушерлік пункті ғимараты 

жанындағы стенд. 
16. Суықсай ауылдық округі бойынша:
1) Суықсай ауылы, Жақсылық көшесі, №22, ауылдық дәрігерлік амбулатория ғимараты жанындағы 

стенд; 
2) Ащыбұлақ ауылы, Д.Бейсенбаев көшесі, №13, Ащыбұлақ клубының ғимараты жанындағы стенд;
3) Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №8, Баласаз фельдшерлік пункті ғимараты жанындағы стенд;
4) Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі, №5, Ақтөбе фельдшерлік пункті ғимараты жанындағы стенд.
17. Жансүгіров ауылдық округі бойынша:
1) Жансүгіров ауылы, Б.Жидебаев және О.Жұмашев көшелерінің қиылысындағы стенд;
2) Жансүгіров ауылы, Ғ.Мұратбаев және Желтоқсан көшелерінің қиылысындағы стенд;
3) Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр және Ілияс Жансүгіров көшелерінің қиылысындағы стенд;
4) Алтынарық ауылы, Қ.Терібаев көшесінің бойындағы стенд;
5) Көкөзек ауылы, Қ.Терібаев атындағы мәдениет үйінің жанындағы стенд.

   
Ақсу ауданы әкімдігінің 2019 жылғы «___» _________ «Ақсу ауданында үгіттік баспа материалдарын орнала-

стыру үшін орындарды белгілеу және кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру туралы» 
№ ____ қаулысына 2- қосымша

АҚСУ АУДАНЫНДА САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУІ ҮШІН ШАРТ 
НЕГІЗІНДЕ КАНДИДАТТАРҒА БЕРІЛЕТІН ҮЙ-ЖАЙЛАР

1. Ақсу ауылдық округі бойынша:
1) Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі, №13, Мамания орта мектебінің акті залы;
2) Көкжайдақ ауылы, Орталық көшесі, №13, Абай орта мектебінің акті залы; 
3) Шолақөзек ауылы, Талдыарық көшесі, №2, Шолақөзек бастауыш мектебінің акті залы.
2. Арасан ауылдық округі бойынша: 
1) Арасан ауылы, Т.Тұрғанбек көшесі, Б.Сырттанов атындағы орта мектебінің акті залы; 
2) Қызылжар ауылы, Қызылжар бастауыш мектебінің акті залы. 
3. Егінсу ауылдық округі бойынша: 
1) Егінсу ауылы, Ыбырай көшесі, №22, Егінсу орта мектебінің акті залы.
4. Есеболатов ауылдық округі бойынша: 
1) Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, №40, Н.Есеболатов атындағы орта мектебінің акті залы; 
2) Қызылкайың ауылы, Бұхар Жырау көшесі, №19, Қызылқайың негізгі орта мектебінің акті залы; 
3) Таусамалы ауылы, Кошевой көшесі, №4, Ақсу аудандық электр жүйелері ғимаратының акті залы.
5. Жаңалық ауылдық округі бойынша: 
1) Жаңалық ауылы, М.Қойшыбай көшесі, №3, мәдениет үйінің акті залы.
6. Қарасу ауылдық округі бойынша:
1) Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі, №28, Кеңжыра орта мектебінің акті залы;
2) Еңбек ауылы, М.Ермектасов көшесі, №35, Қарасу негізгі орта мектебінің акті залы;
3) Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі, №9, Тарас негізгі орта мектебінің акті залы.
7. Қарақөз ауылдық округі бойынша: 
1) Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі, №19, Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебінің мұғалімдер 

кабинеті; 
2) Кеңғарын ауылы, Шірікарал көшесі, №45, Кеңғарын негізгі орта мектебінің мұғалімдер кабинеті. 
8. Қарашілік ауылдық округі бойынша:
1) Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, № 26, Р. Тәжібаев атындағы мәдениет үйінің акті залы;
2) Қарашілік ауылы, Н. Қастекбаев көшесі, № 7 «А», Қарашілік орта мектебінің акті залы.
9. Қапал ауылдық округі бойынша: 
1) Қапал ауылы, М. Алыбаев көшесі, № 21, мәдениет үйінің акті залы. 
10. Көшкентал ауылдық округі бойынша:
1) Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі, № 30, мәдениет үйінің акті залы;
2) Көлтабан ауылы, Орталық көшесі, № 15, Көлтабан негізгі мектебінің мұғалімдер кабинеті.
11. Б. Сырттанов ауылдық округі бойынша: 
1) Б. Сырттанов ауылы, О. Жандосов көшесі, №1, Ғ.Мұратбаев атындағы негізгі орта мектебінің акті 

залы;
2) Қопа ауылы, Балтабай көшесі, №1 «А», Ш.Уалиханов атындағы негізгі орта мектебінің акті залы.
12. Қызылағаш ауылдық округі бойынша:
1) Қызылағаш, Жастар көшесі, №10, мәдениет үйінің акті залы;
2) Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі, №17, Қызылағаш негізгі мектебінің акті залы.
13. Матай ауылдық округі бойынша:
1) Матай ауылы, Депо көшесі, №1, Депо клубы ғимаратының акті залы; 
2) Матай ауылы, Т.Бейсенбеков көшесі, №4 «А», Матай орта мектебінің акті залы; 
3) Матай ауылы, А. Қисабеков көшесі, №18, ПЧ-41 жол дистанциясы ғимаратының кабинеті;
4) Құрақсу ауылы, Орталық көшесі, №29, фельдшерлік пунктінің кабинеті. 
14. Молалы ауылдық округі бойынша: 
1) Молалы ауылы, Сексенбай батыр көшесі, №25 «А», М.Әуезов атындағы негізгі орта мектебінің 

акті залы; 
2) Алажиде ауылы, Мектеп көшесі, №3, Алажиде атындағы негізгі орта мектебінің акті залы; 
15. Ойтоған ауылдық округі бойынша: 
1) Ойтоған ауылы, Шүкенов көшесі, №10, мәдениет үйінің акті залы; 
16. Суықсай ауылдық округі бойынша: 
1) Суықсай ауылы, Омаров көшесі, №13, мәдениет үйінің акті залы. 
2) Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі, №22, М.Маметова орта мектебінің акті залы; 
3) Баласаз ауылы,  Баласаз көшесі, №7, Баласаз бастауыш мектебінің акті залы;
4) Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі, №3, Ақтөбе бастауыш мектебінің акті залы;
17. Жансүгіров ауылдық округі бойынша: 
1) Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі, №49, Е.Сиқымов атындағы орта мектебінің акті залы; 
2) Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, №42, «Ақын Сара» мәдени жастар орталығының акті залы; 
3) Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №6, Қ. Сәтбаев  атындағы орта-мектеп гимназиясының 

акті залы; 
4) Алтынарық ауылы, Абай көшесі, №2, Қаракемер орта мектебінің акті залы; 
5) Көкөзек ауылы, Мектеп көшесі, №1, Қ.Терібаев атындағы орта мектебінің акті залы. 

2. По Арасанскому сельскому округу:
1) село Арасан, улица Г.Мамбетова, №25, доска у здания дома культуры;
2) село Кызылжар, улица Кызылжар, №20, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта.
3. По Егинсускому сельскому округу:
1) село Егинсу, улица С.Жакаева, №7, стенд у здания медицинского пункта.
4. По Есеболатовскому сельскому округу:
1) село Есеболатов, стенд на пересечении улиц Алыбаева и Круценко;
2) село Кызылкайын, стенд на пересечении улиц Бухар Жырауа и Маметова;
3) село Таусамалы, улица Гарышкер, №1, стенд перед бывшим предприятием по ремонту дорог.
5. По Жаналыкскому сельскому округу:
1) село Жаналык, стенд на пересечении улиц Д.Нургалиева и Ш.Батенова.
6. По Карасускому сельскому округу:
1) село Кенжыра, улица Акимшилик, №27, стенд у здания сельской врачебной амбулатории;
2) село Енбек, улица М.Ермектасова, №28, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта;
3) село Тарас, улица Тауке хана, №23, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта.
7. По Каракозскому сельскому округу:
1) село Каракоз, улица Баскана, №17, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта;
2) село Кенгарын, стенд возле дома №33 по улице Е.Сихимова.
8. По Карашиликскому сельскому округу:
1) село Сагабуйен, улица К.Терибаева, №18, стенд у здания сельской врачебной амбулатории;
2) село Карашилик, улица Н.Кастекбаева, №6, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта.
9. По Капальскому сельскому округу:
1) село Капал, улица Т.Бигельдиева, №9, стенд у здания средней школы имени Е.Жайсанбаева; 
2) село Капал, улица Г.Орманова, №1, стенд у здания средней школы имени Г.Орманова; 
3) село Капал, улица Жандосова, №1, стенд у здания сельской больницы Капал;
10. По Кошкенталскому сельскому округу:
1) село Кошкентал, улица Н.Тушкенова, №1, стенд у здания средней школы Кошкентал;
2) село Колтабан, улица Орталык, №15 «Б», стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта.
11. По Б. Сырттановскому сельскому округу:
1) село Б.Сырттанов, стенд по улице Мамырбекова; 
2) село Копа, стенд на пересечении улиц Алтая и Казахстана.
12. По Кызылагашскому сельскому округу:
1) село Кызылагаш, улица Жастар, №27, стенд у здания «Казпочты» села Кызылагаш;
2) село Актоган, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта по улице Караторгай;
13. По Матайскому сельскому округу:
1) село Матай, улица М.Тынышбаева, №31, стенд у здания сельской больницы Матай;
2) село Матай, улица Б.Нурпеисова, №32, стенд у здания детского сада «Каусар»;
3) село Кураксу, улица Орталык, №19, стенд у здания сельского фельдшерского пункта;
14. По Молалинскому сельскому округу:
1) село Молалы, улица Курмангазы, №19, стенд у здания  сельского дома культуры Молалы;
2) станция Алажиде, стенд у здания фельдшерско - акушерского пункта на пересечении улиц Абая 

и О.Бокей. 
15. По Ойтоганскому сельскому округу:
1) село Ойтоган, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта на пересечении улиц Мадикожа 

и Чукенова.
 16. По Суыксайскому сельскому округу:
1) село Суыксай, улица Жаксылык, №22, стенд у здания сельской врачебной амбулатории;
2) село Ащыбулак, улица Д.Бейсенбаева, №13, стенд у здания клуба Ащибулак;
3) село Баласаз, улица Баласаз, №8, стенд у здания фельдшерского пункта Баласаз;
4) село Актобе, улица Актобе, №5, стенд у здания фельдшерского пункта Актобе.
17. По Жансугуровскому сельскому округу:
1) село Жансугурова, стенд на пересечении улиц Б.Жидебаева и О.Жумашева;
2) село Жансугурова, стенд на пересечении улиц Г.Муратбаева и Желтоксан;
3) село Жансугурова, стенд на пересечении улиц Кабанбай батыра и Илияса Жансугурова;
4) село Алтынарык, стенд по улице Куата Терибаева;
5) село Кокозек, стенд у здания дома культуры имени Куата Терибаева. 

Приложение 2 к постановлению акимата Аксуского района от  «___» «___________ 2019 года № 
____ «Об определении мест для размещения агитационных печатных материалов и предоставле-

нии кандидатам помещений для встреч с избирателями в Аксуском районе»

ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КАНДИДАТАМ НА ДОГОВОРНОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ  ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ

1. По Аксускому сельскому округу: 
1) село Аксу, улица Айсеркенова, №13, актовый зал средней школы Мамания;
2) село Кокжайдак, улица Орталык, №13, актовый зал средней школы Абая;
3) село Шолакозек, улица Талдыарык, №2, актовый зал начальной школы Шолакозек.
2. По Арасанскому сельскому округу:
1) село Арасан, улица Т.Турганбек, актовый зал средней школы имени Б.Сырттанова;
2) село Кызылжар, актовый зал начальной школы Кызылжар.
3. По Егинсускому сельскому округу:
1) село Егинсу, улица Ыбырай, №22, актовый зал средней школы Егинсу.
4. По Есеболатовскому сельскому округу:
1) село Есеболатов, улица Жамбула, №40, актовый зал средней школы имени Н.Есеболатова;
2) село Кызылкайын, улица Бухар Жырау, №19, актовый зал основной средней школы Кызылкайын;
3) село Таусамалы, улица Кошевой, №4, актовый зал у здания Аксуской районной электросети.
5. По Жаналыкскому сельскому округу:
1) село Жаналык, улица М.Койшыбай, №3, актовый зал дома культуры.
6. По Карасускому сельскому округу:
1) село Кенжыра, улица Акимшилик, №28, актовый зал средней школы Кенжыра;
2) село Енбек, улица М.Ермектасова, №35, актовый зал основной школы Карасу;
3) село Тарас, улица Таукехана, №9, доска у здания основной школы Тарас.
7. По Каракозскому сельскому округу:
1) село Каракоз, улица Жамбыла, №19,  учительский кабинет средней школы имени Б. Садырбайу-

лы;
2) село Кенгарын, улица Ширикарал, №45, учительский кабинет средней школы Кенгарын.
8. По Карашиликскому сельскому округу:
1) село Сагабуйен, улица Абылайхана, №26, актовый зал дома культуры имени Р. Тажибаева;
2) село Карашилик, улица Н. Кастекбаева, №7 «А», актовый зал средней школы Карашилик.
9. По Капальскому сельскому округу:
1) село Капал, улица М.Алыбаева, №21, актовый зал дома культуры.
10. По Кошкенталскому сельскому округу:
1) село Кошкентал, улица Амангелды, №30, актовый зал дома культуры;
2) село Колтабан, улица Орталык, №15, учительский кабинет основной школы Колтабан.
11. По Б. Сырттановскому сельскому округу:
1) село Б. Сырттанов, улица О. Жандосова, №1, актовый зал основной средней школы имени 

Г.Муратбаева;
2) село Копа, улица Балтабай, №1 «А», актовый зал основной средней школы имени Ш. Уалиханова.
12. По Кызылагашскому сельскому округу:
1) село Кызылагаш, улица Жастар, №10, актовый зал дома культуры;
2) село Актоган, улица Досет ата, №17, актовый зал основной школы Кызылагаш.
13. По Матайскому сельскому округу:
1) село Матай, улица Депо, №1, актовый зал у здания клуба Депо;
2) село Матай, улица Т. Бейсенбекова, №4 «А», актовый зал средней школы Матай;
3) село Матай, улица А. Кисабекова, №18, кабинет у здания дистанции пути ПЧ-41;
4) село Кураксу, улица Орталык, № 29, кабинет фельдшерского пункта;
14. По Молалинскому сельскому округу:
1) село Молалы, улица Сексенбай батыра, №25 «А», актовый  зал основной средней школы 

имени М. Ауезова;
2) станция Алажиде, улица Мектеп, №3, актовый зал основной средней школы Алажиде.
15. По Ойтоганскому сельскому округу:
1) село Ойтоган, Шукенова, №10, актовый зал дома культуры;
16. По Суыксайскому сельскому округу:
1) село Суыксай, улица Омарова, №13, актовый зал дом культуры;
2) село Ащыбулак, улица Достык, №22 «А», актовый зал средней школы имени М. Маметовой;
3) село Баласаз, улица Баласаз, №7, актовый зал начальной школы Баласаз;
4) село Актобе, улица Актобе, №3, актовый зал начальной школы Актобе.
17. По Жансугуровскому сельскому округу:
1) село Жансугурова, улица О. Жумашева, №49, актовый зал средней школы имени Е. Сихимова;
2) село Жансугурова, улица Кабанбай батыра, №42, актовый зал культурно-молодежного центра 

«Акын Сара»;
3) село Жансугурова, улица Желтоксан, №6, актовый зал средней школы-гимназии имени К. Сат-

баева;
4) село Алтынарык, улица Абая, №2, актовый зал средней школы Каракемер;
5) село Кокозек, улица Мектеп, № 1, актовый зал средней школы имени К.Терибаева.  
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№1 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
АҚСУ  АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 

ҮМІТКЕР БЕЙБІТ ЖАҢЫЛЫСҰЛЫ 
СҮЛЕЙМЕНОВТЫҢ  ӨМІРБАЯНЫ

Еңбек жолымды 1985 жылы №18 
кәсіптік-техникалық училищесінің 
мұғалімі болып бастадым. 1986 – 
2009  жылдары аудандық «Агро-
промэнерго» шаруашылығында 
инженер, №4 кәсіптік техникалық 
лицейдің директорының  
ауылшаруашылық саласы бой-
ынша орынбасары, Ақсу «МТС 
Агро» мекемесінің «Алтынарық» 
учаскесі меңгерушіcі жұмыстарын 
атқардым. 2009 – 2016 жылдары  
«Келешек» шаруа қожалығының 
төрағасы болдым.      

Ақсу  аудандық мәслихаттың  
IV–VІІ шақырылымдарының депу-
таты,  2016 жылдың наурыз айы-
нан Ақсу аудандық мәслихатының 
хатшысы болып сайландым. 

«Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Қазақстан Республикасының 
мәслихаттарына 20 жыл»,  
«Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік 
медальдарімен, Алматы облы-
сы және Ақсу ауданы әкімдерінің 
"Алғыс хаттарымен" марапаттал-
дым. 

1962 жылы Алматы облы-
сы, Ақсу ауданы, Алтынарық 
ауылында дүниеге келдім. 
1985 жылы Қазақ Мемлекеттік 
ауылшаруашылық институтын 
«агроном» мамандығы, 2008 
жылы академик Ө.Жолдасбеков 
атындағы экономика және 
құқық Академиясын «заңгер» 
мамандығы бойынша бітірдім. 

№1 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
АҚСУ  АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР

БЕЙБІТ ЖАҢЫЛЫСҰЛЫ СҮЛЕЙМЕНОВТЫҢ  
БАҒДАРЛАМАСЫ

Қымбатты жерлестер! 
Мен қасиетті Ақсу жерінде туып-өстім. Туған өлкемнің тарихын да, 

халқымның басынан өткен  қиын-қыстау кезеңдерді де жақсы білемін. 
Жоғары оқу орнын бітіріп, өндірістік жұмысқа тұрғаннан бері осы өңірді 
дамыту жолындағы сан алуан жұмыстарға, әсіресе, ауылшаруашылық 
саласын дамытуға  белсене араласып келемін. 

Ауданымызды жан-жақты дамытудың барлық мәселелері аудандық 
мәслихат депутаттары арқылы шешіліп келеді. Ақсу ауданында да 
шешімін күткен мәселелер жетіп-артылады. Өлкеміздің қай жерінде де 
тұрғындар өздерін толғандырып жүрген ірілі-ұсақты барлық мәселелерін 
алдымен өздері сайлаған депутаттарға айтып жатады.  Өйткені, депутат 
– халық сенімін иемденген тұлға, аманат жүгін арқалаған азамат.

Бүгінгідей күрделі  кезеңде осындай зор сенім мен жауапкершіліктің 
үдесінен табылу кім-кімге де сын болатынын жақсы сезінемін.

Мен сайлаушылардың сенімін иемденіп, депутат деген мәртебелі 
мандатқа қол жеткізсем, Жансүгіров, Алтынарық ауылындағы өзекті 
мәселелердің  және аудан аумағындағы өзекті мәселелердің оң 
шешімдерін табуға еңбек етемін: 

- аудан экономикасын өркендету барысында қант қызылшасының тех-
нологиясын жақсы білгендіктен төл өнімімізді өндіруге ат салысу;

- Ақсу қант зауытының және шаруа қожалықтары арасында 
ынтымақтастық негізінде жұмыс істеу және қант қызылшасын өндіру 
саласындағы халықтың ұсыныстарына қолдау көрсету;

- Алтынарық ауылынан 2000 га суармалы алқаптарды суландыру 
мақсатында Бүйен платинасын іске қосуға өз тарапымнан ықпал ету;

- мал шаруашылығы саласын дамытуға ықпал ету, мал бордақылау 
алаңдарына және мемлекеттік тарапынан берілетін жеңілдіктерді 
қарастыруға және жұмыс орындарын ашуға ат салысу;

- өзіміздің ауданда өндірілген өнімдерді шығаратын жаңа шағын 
кәсіпорындар ашуға күш салу;  

- Жансүгіров, Алтынарық  ауылдарының көшелерінің  орташа жөндеу  
жұмыстарын жүргізуге ықпал ету;

- Жансүгіров ауылында сапалы жаңа үйлер салынуына және алдағы 
уақытта газбен қамтылуына ат салысу;

- Ақтоған каналы үстіндегі көпірді жөндеуден өткізу;
- Алтынарық ауылына балаларға, жасөспірімдерге арналған футбол  

және ойын алаңын салу;
- ескі балабақша ғимаратының құжаттарын қалпына келтіріп,  бизнес 

өкілдерін орынмен қамтамасыз ету және жас отбасыларға жатақхана 
ретінде жабдықтау үшін жобалық-сметалық құжаттарға қаражат 
қарастыру;

- жастар бастамаларын барынша қолдауға және жергілікті жас маман-
дарды тұрақты жұмыспен қамту;

- әлеуметтік салада тұрмысы төмен жанұяларға, зейнеткерлер мен 
мүгедектерге, көп балалы отбасыларға, жалғыз басты аналар мен жетім 
балаларға әр түрлі деңгейде  көмекті ұйымдастыру;

- тұрғындардың  білім және денсаулық деңгейін жоғарлату, салауатты 
өмір сүруді насихаттау шараларына белсенді түрде қатысу;

- барлық салада  Сыбайлас жемқорлықпен күресуде жемқорлық 
әрекеттерге жол бермеу, адамдарда жемқорлық әрекеттерге төзбестік 
ахуал қалыптастыру;

- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе 
отырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал 
етемін.

Алдағы бес жыл ішінде  осы бағыттар аясында ауданымыздың 
өркендеуіне бұған дейін жинақтаған білім-тәжірибемді, іскерлік қарым-
қабілеттерімді аянбай жұмсаймын. 

Реформаларды жүзеге асыру арқылы және Партияның Сайлауал-
ды бағдарламасының толықтай орындалуы арқылы  біз ұлттық сана-
ны өзгертеміз, отаншылдықты арттырамыз, ел бірлігін нығайтамыз, 
Тәуелсіздігіміздің тұғырын нықтай отырып, Қазақстанды өркениетті ел-
дер санатына көтеріп, Әділетті елге  айналдырамыз.  

Сондықтан мен жерлестерімді алдағы сайлауға бір кісідей белсене 
қатысып, дауыс беруге шақырамын.

Қымбатты жерлестер!
Сіздер 2023 жылдың 19 наурыз күні сайлау учаскелеріне келіп, өз 

таңдауыңызды жасайды деп сенемін.
«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 

шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы-1972 дана. 
Тапсырыс беруші Б.Сүлейменов. Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен 

№4 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША 
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНА ҮМІТКЕР 
ШЫНДӘУЛЕТ МАҒЖАН МАҚСАТҰЛЫНЫҢ

 ӨМІРБАЯНЫ
Мен, Шындәулет Мағжан 

Мақсатұлы 1997 жылы 11 
қаңтарда Талдықорған облы-
сы Ақсу ауданы Жансүгіров 
кентінде дүниеге келдім. 
2014 жылы Н.Есеболатов 
ауылындағы  Н.Есеболатов 
атындағы орта мектебін бітірдім. 
2014-2018 жылдар аралығында 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
Мемлекеттік Университетінде  
журналистика мамандығы бой-
ынша білім алдым. 

Көпбалалы отбасынанмын. 
Үйдің үлкенімін, өзімнен кейін 
інім және төрт қарындасым 
бар.  Қазіргі таңда бойдақпын. 
Қазақ, орыс тілдерін жақсы 
білемін. Бос уақытымда әдеби 
кітаптарды оқығанды ұнатамын. 
Компьютердің бірнеше 
бағдарламасын меңгергенмін.                                                       

2019 жылы Ақсу ауданы 
әкімдігінің баспасөз хатшысы 
ретінде еңбек жолымды ба-
стадым. Қазіргі уақытта осын-
да еңбек етіп келемін. 2022 
жылдың 15 қазанынан бастап 

Ақсу аудандық маслихат 
депутаттығына кандидат болып 
тіркелуім - мен үшін білдірген ең 
үлкен сенім деп білемін.

Жер жаннаты - Жетісуымның, 
оның ішінде өзім туып-өскен, 
бақ қонып, кие дарыған Ақсу 
ауданының тыныс-тіршілігі өзекті 
мәселесі мен әлеуметтік жағдайы 
маған жақсы мәлім. Осы өңірді 
дамыту жолындағы, әсіресе, 
еліміздің ертеңін сеніп тапсы-
ратын жалындаған  жастармен 
жұмыс жасап, бос уақыттарын 
тиімді пайдалануына көңіл бөліп, 
басшылық етіп, қызмет атқарып 
келемін.

 Өзіме артылған міндеттерді 
асқан жауапкершілікпен орындап, 
үміттеріңізді ақтауға жұмыс жа-
саймын және мына мәселелерді 
шешуге бар күшім-жігерімді сала-
мын:

-Президент тапсырмаларында  
көрсетілген басым бағыттар бой-
ынша жұмысты толық көлемде 
орындауға; 

- «AMANAT»  партиясының 
Сайлауалды бағдарламасының 
жүзеге асуына, орындалуына;

- ауылшаруашылығы сала-
сы мен кәсіпкерлерге қолдау 
көрсетуге;

1964 жылы 01 қыркүйекте 
Талдықорған облысы, Сарқан ау-
даны, Бақалы ауылында дүниеге 
келдім. 1994 жылы Талдықорған 
қаласындағы заң институтын 
«заңгер» мамандығы бойын-
ша бітірдім. Еңбек жолымды  
1985 жылы Ақсу ауданының сот 
орындаушысы болып бастадым, 
1990-1997 жылдары Сарқан ау-
даны Бақалы совхозы халықтық 
бақылау комитетінің төрағасы, 
1997-2004 жылдары Ақсу ауда-
ны прокурорының аға көмекшісі, 
2007-2019 жылдар аралығында 
Ақсу ауданының Халыққа қызмет 
көрсету орталығының бастығы 
қызметін атқардым. 2019 
жылдан қазіргі уақытқа дейін 
"Көкиірім" шаруа қожалығының 
басшысымын. 

Аудандық мәслихаттың бюд-
жет, әлеуметтік – мәдениет 
салалары, жастар саясаты, 
заңдылық және құқық қорғау 
мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссиясының мүшесі бол-
дым,  Ақсу аудандық партия 
филиалы жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

№3 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  

ҮМІТКЕР АБДРАХМАНОВ ҚАЙРАТ САКЕНҰЛЫНЫҢ 
ӨМІРБАЯНЫ

жөніндегі қоғамдық  кеңес 
төрағасымын.

2021 жылдың қаңтар айынан 
Ақсу аудандық мәслихатының 
VII шақырылымының депутаты 
болдым.

« Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Конститу-
циясына – 20 жыл» мерекелік 
медалімен, облыстық басқарма 
және аудан әкімінің алғыс хаты-
мен марапатталдым.

№3 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР

АБДРАХМАНОВ ҚАЙРАТ СӘКЕНҰЛЫ
БАҒДАРЛАМАСЫ

Құрметті сайлаушылар!
Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер ретінде мына мәселелерге 

назар аударамын:
- Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын, мемлекеттік 

бағдарламаларды  жүзеге асыруға;
- “AMANAT” партиясының  Сайлауалды бағдарламасының жүзеге 

асуының орындалуына;
- мемлекеттік бағдарламаларға бюджет тарапынан бөлінетін 

қаражаттың тиімді және мақсатты жұмсалуын бақылауға алуға; 
- ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына;
- №3 бірмандаттық сайлау округіне қарасты Жансүгіров ауылдық 

округіне қарасты елді мекендердің әлеуметтік – экономикалық  даму 
мәселесіне шешуге ықпал етуге, соның ішінде:

- Ауылының ішкі жол тораптарының жөндеу жұмыстарының жүргізуіне;
- Жансүгіров ауылында  арендалық жеке үй құрылыстарының салы-

нуына;
- Жансүгіров ауылының тұрмыстық  қалдығының (қоқыс) сортау 

линиясының салынуына;
- Жансүгіров ауылының кәріс жүйелерінің құрылысы, арық 

жүйелерінің, су жолдарының  жұмыстарының  жүргізілуіне;
- Ақын Сара мәдениет үйінің  күрделі жөндеу жұмысының жүргізілуіне  

ықпал етемін.   
Ауылымыздың әлеуметтік  дамуы жолында   тұрмысы төмен 

жанұяларға, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға, көп ба-
лалы отбасыларға, жалғыз басты аналар мен жетім балаларға қолдау 
көрсетуге;

-  ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлерге заң аясында тұрғындарға 
қажеттік болған жағдайда сапалы түрде құқықтық кеңес беру 
жұмыстарын жүргізуге; 

- отбасы құндылықтарын дәріптеу  мақсатында  әр түрлі шаралар,  ак-
циялар ұйымдастыруға;

- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен 
бірлесе отырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алулары-
на ықпал етемін.

- жастармен  бірлесе отырып оларды толғандырып жүрген өзекті 
мәселелерді бірлесе шешуге,  жастар саясатының іске асуына  ықпал 
етуге, оларға қолдау көрсету бағытында жұмыстар жүргізетін боламын.

Құрметті   сайлаушылар!
Осы ауылдың тұрғыны ретінде  Жансүгіров ауылының өзекті 

мәселелерін жақсы білемін.  Сіздерді  2023 жылдың 19 наурыз күні №3  
сайлау учаскесіне келіп маған, демек Абдрахманов Қайрат Сәкенұлына 
дауыс беріп аудандық мәслихат   депутаттығына  сайласаңыздар,  
осы бағдарламаны және қосымша туындайтын өзекті мәселелерді   
өздеріңізбен берге тығыз байланыста   жүзеге асыруға еңбек ететін бо-
ламын.

«Ақсу өңірі» ЖШС -да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы-1972 дана. 

Тапсырыс беруші  Қ.Абдрахманов. Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен 

«Jetіsý jastary» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі филиа-
лы – «Aqsý jastary» жетекшісі 
қызметін атқарамын. 

ҚР Президентінің,  облыс 
әкімі орынбасарының, Қоғамдық 
даму басқармасы басшысының 
«Алғыс хаттарымен», аудан  
әкімінің Құрмет грамотасымен  
марапатталдым. 2020 жылы ау-
дан әкімінің «Жыл үздігі – 2020» 
жастар сыйлығының иегерімін.

№4 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША 
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНА ҮМІТКЕР 
ШЫНДӘУЛЕТ МАҒЖАН МАҚСАТҰЛЫНЫҢ

 БАҒДАРЛАМАСЫ
- округке қарасты елді-

мекендерде ауыл іші жолдарының 
жөндеуден өтуіне;

- Қызылқайың, Энергетик, 
Еңбек ауылдарында медициналық 
мекемесінің салынуына қаржы 
бөлуге; 

- Есеболатов ауылында  
мәдениет үйінің салынуына;

- Қарасу негізігі  мектебінің 
күрделі жөндеуден өткізілуіне 
ықпал етемін.

Жастармен тығыз жұмыс 
жүргізетін болғандықтан жа-
старды мемлекеттік қолдау 
бағдарламаларымен таны-
стырып, оларға кеңес беру, 
және алдағы уақытта жастарға 
берілетін 2,5 пайыздық 
жеңілдетілген несие, «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасы, 
«Жасыл ел», «Жастар практика-
сы» бағдарламалары аясында 
жұмыссыз жастарды жұмысқа ор-
наласып , қоғамнан өз орындарын 
табуға барынша көмек көрсетуге;

– жерлестерімнің өзіме ама-
наттап берген өзекті мәселелері 
төңірегіндегі сауалдардың  

және халықтың өтініштері мен 
мұқтаждықтарының   шешілу жол-
дарын қарастыруға;

- тұрғындардың талап-
тілектерін дер кезінде 
қанағаттандыру мақсатында   же-
дел желілер арқылы кері байла-
ныс жүйесін пайдалана отырып, 
арыз-шағымдарда көтерілген 
мәселелердің тез әрі тиянақты 
шешілуі жолында жұмыс жасауға;

- тұрғындардың өмір сүру 
деңгейін көтеру мақсатында 
қажетті шаралар мен жұмыс 
түрлерін қолдана отырып, 
халықтың әлсіз топтарын, 
мүмкіндігі шектеулі жандар мен 
жетім балаларға қолдау көрсету 
және жастарды соған ат салысуға 
шақыру;

- жас отбасыларға, жетім 
және ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларға мемлекеттік 
бағдарламалар аясында тұрғын 
үй алуға жәрдемдесуге;

- «Ауыл аманаты» жоба-
сы бойынша  тиісті мекеме-
лермен бірлесе отырып ауыл 
тұрғындарына 2,5 пайыздық не-

сие алуларына ықпал етемін.
-  бұқаралық спортты да-

мыту мақсатында тұрғындар 
арасында спорттық іс-
шараларды мейілінше көп 
ұйымдастырып, балалар мен 
жастардың бос уақытын тиімді 
пайдалануына,олардың ру-
хани және физикалық да-
муына жағдай жасауға, 
жастардың патриоттық рухта-
рын қалыптастыруға ықпал етіп, 
Қазақстандық патриотизмнің 
импульсін құруға ат салысамын.

Құрметті   сайлаушылар!
Осы ауданның тумасы 

ретінде   ауыл  тұрғындарының 
өзекті мәселелерін жақсы 
білемін,  Сіздер маған сенім 
артып, 2023 жылдың 19 науры-
зында  сайлау учаскесіне келіп 
дауыс беріп аудандық мәслихат 
депутаттығына  сайласаңыздар  
осы бағдарлама көрсетілген 
мәселелерді бірлесе шешу-
ге білімім мен тәжірибемді 
жұмсаймын! 

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. 
«Ербол-Али» баспаханасында басып 

шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік 
көшесі 108. Таралымы -1972 дана.  
Тапсырыс беруші   М.Шындаулет. 

Республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен 

Мен, Серікова Анар Серікқызы 
1977 жылы 12 қазанда Талдықорған 
облысы Ақсу ауданы Жансүгіров  
ауылында дүниеге келдім.   

Білімім жоғары, 2014-2017жыл-
дары Мемлекеттік  І.Жансүгіров 
атындағы  Талдықорған  
университетін, музыка және ән-
күй мұғалімі мамандығы бойынша   
тәмәмдадым. 

Еңбек жолымды  1995 жылы 
Ақсу завод клубында хореограф 
болып бастадым. 2006-2018 
жылы аудандық мәдениет үйіне 
үйірме жетекшісі, 2019-2022 жыл-
дары аудандық  М.Байсақұлы 
атындағы мәдениет үйінің   әдіскері   
2022 жылдың  қазан айында  
М.Байсақұлы атындағы аудандық 
мәдениет үйінің  директоры лауа-
зымына  тағайындалдым.  

ҚР Президентінің,  облыс, аудан  
әкімінің, мәдениет үйінің директо-

№2 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  

ҮМІТКЕР СЕРІКОВА АНАР СЕРІКҚЫЗЫ ӨМІРБАЯНЫ

ры Құрмет грамотасы, Алғыс хатта-
рымен марапатталдым, 2015жылы  
«Үздік әдіскер» номинациясы 
жеңімпазы атандым.

№2  БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР

СЕРІКОВА АНАР СЕРІКҚЫЗЫНЫҢ   БАҒДАРЛАМАСЫ
 Құрметті сайлаушылар!
Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер  ауданымыздағы өзекті 

мәселелерді және мен сайлауға түсіп отырған Жансүгіров ауылы бойын-
ша  етінде мына мәселелерге назар жұмыстарды ұйымдастартын бола-
мын:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын, мемлекеттік 
бағдарламалардың орындалуын;

- “AMANAT” партиясының  Сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыруға;
- мемлекеттік бағдарламаларға бюджет тарапынан бөлінетін 

қаражаттың тиімді және мақсатты жұмсалуын бақылауға алуға; 
- ауыл  іші орташа жөндеуден өткізуге;
- аудандық орталық аурухананың жөндеуден өтуіне;
- жалпы аудан көлемінде мәдениет саласы бойынша мәдениет 

үйлерінің салынуы мен жөндеуден өтуіне;
- аудан орталығында балалар мен орталық кітапхананың салынуына;
- білім ордасы Қ.И.Сатпаев атындағы мектеп-гимназиясының күрделі 

жөндеуден өткізілуіне;
- экологиялық тәрбиеге мән бере отырып ауылды аббаттандыру, күл-

қоқыстан тазартужұмыстарын жүргізуге;
- ауыл тұрғындарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету бағытында өзекті 

мәселелерді шешуге  ықпал ету бағытында жұмыс жүргіземін. 
Ауылдағы қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып ауылымызды дамы-

туда:
- мәдени-ұлттық құндылықтарды насихаттау бағытында әр түрлі ша-

раларды;
- ауданның  әлеуметтік-экономикалық   деңгейін көтеруге  бағытталған  

шараларына;
- тұрғындардың  осал  топтары, оның  ішінде   аз  қамтылған   жанұяларға, 

ерекше қажеттілітері бар адамдарға   қолдау  көрсетуге; 
- білім  және  денсаулық  деңгейін  жоғарылатуға, салауатты  өмір  сал-

тын насихаттау  шараларына  белсенді  түрде  қатысуға; 
 - жастарға қолдау көрсету, мемлекеттік жастар саясатының орында-

луына;
- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе 

отырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал 
етемін.

-  салауатты  өмір салтын насихаттауға бағытталған шараларды 
ұйымдастырамын.

Құрметті   сайлаушылар! 
Осы алдыға қойған мақсаттарымды орындау үшін маған сіздердің 

қолдауларыңыз қажет. Сіздерді  2023 жылдың 19 наурыз күні   сайлау 
учаскесіне келіп дұрыс таңдау жасап туған  ауылымыздың дамуына бірге 
үлес қосуға шақырамын. 

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы -1972 дана.  

Тапсырыс беруші   А.Серікова. Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен



- Білім саласында Көшкентал, Көлтабан, Молалы. Алажиде ауылда-
рында мектептің жаңа құрылыстарының жүргізілуіне;

- Осы округке қарасты елді мекендердің ауыл ішкі және кірме 
жолдарының жөнделуіне;

- Құрақсу, Молалы, Көшкентал, Көлтабан ауылдарында медициналық 
пунктердің салынуына;

- Көшкентал ауылыда мәдениет үйінің күрделі  жөндеуден өтуіне 
ықпал етемін.

Өзім көпбалалы ана болғандықтан бірінші кезекте ана мен бала 
денсауылығына мән бере отырып, профилактикалық шаралар өткізуге;

- Тұрмысы төмен жанұяларға, зейнеткерлерге және мүгедектерге, 
жалғыз басты аналар мен жетім балаларға  тұрақты түрде  мемлекет 
тарапынан және демеушілер тарапынан көмек беруге;

- Денсаулық сақтау саласы бойынша бағдарламаларға бюджет та-
рапынан бөлінетін қаражаттардың тиімді және мақсатты жұмсалуын 
бақылауға алуға;

-  Жас отбасыларға  қолдау көрсетуге, жастар саясатын жүргізуге;;

- Салауатты өмір сүру  тұрақты түрде насихаттау бағытында  шара-
лар өткізуге, насихаттау және белсенді түрде қатысу сияқты жұмыстар 
жүргізетін боламын.

- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе от-
ырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал етемін.

Құрметті   сайлаушылар!
Құрметті  ауыл  тұрғындары көпбалалы ана, медицина саласының 

қызметкері ретінде  ауыл тұрғындарын толғандырып жүрген өзекті 
мәселелерді  жақсы білемін және осы мәселелерді оңтайлы шешілуіне 
өз ықпалымды тигіземін.

Құрметті ауылдастар! 
Сіздерді  2023 жылдың 19 наурызында  сайлау учаскесіне келіп  

маған дауыс беруге шақырамын. Сенім білдіріп аудандық мәслихат                    
депутаттығына  сайласаңыздар  осы бағдарламаны  жүзеге асыруға  бар 
білімім мен тәжірибемді арнаймын!

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы - 1972 дана. 

Тапсырыс беруші  М.Арғынбаева. Республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен
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Мен, Ибраймова Рахат 
Нығметбекқызы     1968 жылы 
01 шілдеде Талдықорған  об-
лысы, Ақсу ауданы, Қаракөз  
ауылында дүниеге келдім. 1985 
жылы Қаракөз ауылындағы 
Қызылорақ орта мектебін 
бітіріп, осы жылы І.Жансүгіров 
атындағы Талдықорған 
педагогикалық  институты-
на түсіп, 1990 жылы қазақ 
мектептеріндегі орыс тілі мен 
әдебиеті мамандығы бойынша 
бітіріп шықтым.  2004 жылы 
М.Әуезов атындағы Семей 
университетін «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы бой-
ынша бітірсем, 2014 жылы 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің 
педагогика және психология 
факультетінің магистратурасын 
тәмәмдадым. 

Педагогикалық еңбек жолым-
ды 1990 жылы Талдықорған 
қаласындағы  М.Горький  
атындағы орта мектепте 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі болып бастадым.  1991 
- 1993 жылдар аралығында 
Сарқан ауданы, Қойлық 
селосындағы М.Жұмабаев 
атындағы орта мектепте 
орыс сыныптарындағы қазақ 
тілі пәнінің мұғалімі, 1993-
2002  жылдар аралығында  
Талдықорған қаласындағы 
М.Жұмабаев атындағы  №19 
мектеп–гимназиясында қазақ 
тілі пәнінің мұғалімі болып 
қызмет істедім. 2002 - 2004 жыл-
дар аралығында Жансүгіров 
поселкесіндегі  Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебінде 
қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып 
қызмет еттім. 2004-2005 жылда-
ры Алматы облыстық мамандар 
кәсібін дамыту институтының 
аймақтық әдістемелік кабинет 
меңгерушісі қызметін атқардым. 

2005 - 2007 жылдары  
Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебінде директордың оқу ісі 
жөніндегі орынбасары, 2007 - 
2008 жылдары аудандық білім 
бөлімі әдістемелік кабинетінің 
меңгерушісі,. 2008 жылы 
Қаракемер орта мектебінің 
директоры қызметіне 
тағайындалдым. Осы мектепте 
басшылық еткен төрт жыл ішінде 
мектеп айтулы нәтижелерге 
қол жеткізді: аудандық «Үздік 
ауыл мектебі» байқауында І 
орынды жеңіп алып, облыстық 
байқауда ІІІ орынға ие бол-
ды. Аудандық «Үздік мектеп 
директоры» байқауында  І 
орынға ие болдым. «Ауыл 

мектебі-ауыл жүрегі» атты жинақ 
кітапшамды шығарып, мектептің 
іс-тәжірибесін облыс көлемінде 
тараттым. 

2012 - 2015 жылдар 
аралығында Мамания  орта 
мектебінің  директоры қызметіне 
тағайындалдым.  2014 жылы 
магистрлік диссертациям-
ды қорғап, «Мамания-қазақ  
мектебінің қара шаңырағы» 
атты кітапшам жарық көрді және 
мектептің іс-тәжірибесі облыс 
көлемінде таратылды.

Облыстық ғылыми-
тәжірибелік конференцияла-
рына, педагогикалық оқуларға 
қатысып,  «Ұлттық онамастика 
және мемлекеттік мүдде», «Білім 
беру қызметкерлерінің кәсіби 
өсуі – білім берудің жаңа сапа-
сын қамтамасыз етудің шарты», 
«Инновациялық технологиялар-
ды тәжірибеге енгізу – нәтижеге 
бағытталған оқытудың кепілі», 
«Білім беру жүйесін дамыту 
жағдайында менеджменттік 
басқаруды жүзеге асыру»    
тақырыптарында  мақалаларым 
облыс, республика, халықаралық  
деңгейінде жинақтарға енді.  

2015 жылғы қараша айынан ба-
стап  Е.Сиқымов атындағы орта  
мектептің директоры қызметіне 
тағайындалдым. Бүгінгі күнге 
дейінгі уақытта мектебім айтулы 
жетістіктерге қол жеткізді: 2016 
жылы  аудандық «Үздік ауыл 
мектебі» байқауында І орынды 
жеңіп алып, облыста  ІІІ орын-
ды иелендік. Облыстық «Үздік 
көшбасшы-2018» байқауының 
жеңімпазы атандым.  2017 жылы 
облыстық «Үздік ресурстық 
орталық» байқауында ІІ орын, 
ал 2018 - 2019 оқу жылында 
республикалық «Үздік ресурстық 
орталық» байқауынан «Білім 
және тәрбие» номинациясы бой-
ынша марапатталса,  облыстық 
«Үздік мектеп жанындағы ин-
тернат» байқауынан жүлделі 
І орын, облыстық «Білім беру 
ұйымының үздік жоспары» 
байқауынан ІІ орынды иелендік.  
Мектеп жанындағы интер-
нат оқушыларына қолдау мен 
көмек көрсету мақсатындағы 
облыстық мәслихат депутаты 
ретінде жолдаған депутаттық 
сауалым оң шешімін тауып, 
50 миллион қаражат бөлініп, 
2020 жылы 10 орында монша 
қолданысқа берілді. Ерекше 
қуанышты жағдай – биылғы 2022 
- 2023 оқу жылында мектебіміз 
«Ауылдық аймақтардағы тірек 
мектептерінің әлеуетін дамыту» 
республикалық қайырымдылық 
жобасына еніп, 250 мил-
лион қаражатқа мектептің 
материалдық-техникалық база-
сы толығымен жаңартылды.

Қазақстан Республикасы 
Президентінің Құрмет грамо-
тасымен, Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым  
министрінің Құрмет грамотасы-
мен,  «Белсенді қызметі үшін» 
Партияның  төсбелгісімен, 
«Қазақстан Республикасының 
мәслихатына 25 жыл»,  
мерейтойлық төсбелгісімен, 
«Қазақстан  халқы Ассамблея-
сына   25 жыл» медалімен мара-
патталдым.

№5 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР ИБРАЙМОВА РАХАТ 
НЫҒМЕТБЕКҚЫЗЫНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ

№5 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР

ИБРАЙМОВА РАХАТ НЫҒМЕТБЕКҚЫЗЫНЫҢ  
БАҒДАРЛАМАСЫ

Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер ретінде төмендегі  
мәселелерге назар аударатын боламын:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын, мемлекеттік 
бағдарламалардың орындалуын  жүзеге асыруға;

- “AMANAT” партиясының  Сайлауалды бағдарламасының орында-
луына;

- Округке қарасты  елді мекендердің ауыл іші жолдарын жөндеуге;
- Округке қарасты елді мекендердегі емдеу мекемелерінің жөндеуден 

өтуіне, Қаракөз ауылындағы фельдшерлік акушерлік пунктің  салынуы-
на;

- Округке қарасты елді мекендердегі мектептердің  жөнделуіне,  
І.Жансүгіров атындағы орта мектептің  жөндеуден өтуіне тікелей ықпал 
етемін.  

Өзгермелі заманда қоғам сұранысына және  жаңа заман талабына 
сай жасөспірімдердің сапалы білім мен саналы тәрбие алуының кепілі- 
білім беру саласын дамытуға өзіндік үлес қосуға;

- мәдени-рухани жаңғыру бағытында  шаралар ұйымдастыруға, 
мәдениет ошақтарының жұмысына;

- ауылшаруашылығы саласы мен кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге;
- халықтың өмір сүру сапасын арттыруға,  денсаулық саласының да-

муына;
- тұрғындардың арасында  салауатты өмір сүруді насихаттау шарала-

рына қатысуға, бұқаралық спортты дамыту ісін қолдауға;
- жастарға қолдау көрсетуге, жастар саясатын  жүргізуге;
- әлеуметтік көмек қажет ететін жанұяларға, қарттар мен зейнеткер-

лер мүмкіндіктері шектеулі жандарға, көп балалы отбасыларға, жалғыз 
басты аналар мен жетім балаларға қолдау көрсетіп, ерекше бақылауда 
ұстауға;

- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе от-
ырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал етемін.

- ауыл инфрақұрылымын  жақсартуға, елді мекендерді көгалдандыру, 
көркейту  жұмыстарына    үлес қосу    мақсатындағы  шараларды 
ұйымдастырып, жүзеге асыру бағытында жұмыстар жүргіземін.     

Құрметті   сайлаушылар!
Сіздерді  2023 жылдың 19 наурыз күні   сайлау учаскесіне келіп  

сенім артып  аудандық мәслихат  депутаттығына  сайласаңыздар  осы 
бағдарламадағы шараларды   өздеріңізбен бірге  жүзеге асыру жолында 
еңбегімді жалғастыратын  боламын.

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы - 1972 дана. 

Тапсырыс беруші  Р.Ибраймова. Республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен 

№9 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  

ҮМІТКЕР БАЯНОВА САНДУҒАШ 
ЕСЕНКЕЛДІҚЫЗЫНЫҢ  ӨМІРБАЯНЫ

ник» мамандығына оқуға 
түсіп, 1996 жылы оқуды бітірдім. 
«Туған жеріңе туыңды тік» 
демекші Қапал ауылыма келіп, 
Қапал кәсіптік – техникалық 
колледжіне өндіріс шебері бо-
лып жұмысқа орналастым.   2003 
– 2006 жылдары М.Тынышпаев 
атындағы Қазақ көлік және 
коммуникациялар академия-
сы «Автомобильдер және ав-
томобиль шаруашылығы» 
мамандығы бойынша оқуды 
бітірдім, 2006-2009жылда-
ры  Қазақ Мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институтының 
«Биология»  пәнінің оқытушысы 
мамандығын бітіріп диплом ал-
дым. Бүгінгі таңда Қапал кәсіптік 
– техникалық колледжінде 
директордың оқу- тәрбие 
жөніндегі орынбасарымын. 

Алматы облыстық білім 
басқармасының, «AMANAT» 
партиясының аудан әкімінің, ҚР 
кіші ғылым академисяының, Ақсу 
аудандық Ішкі саясат бөлімінің 
Құрмет грамотасы, Алғыс хатта-
рымен марапатталдым.

№9 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР

БАЯНОВА САНДУҒАШ ЕСЕНКЕЛДІҚЫЗЫНЫҢ  
БАҒДАРЛАМАСЫ

Бұл өмірде әр адамның мақсаты болады. Мақсатқа жету әркімге 
әрқалай. Алдыңа қойған мақсаттарыңа жету үшін тынбай еңбек ету ке-
рек. Көптеген кедергілерден өтесің, еңбек ету арқасында қол жеткізу 
өзіңнің кім екеніңді көрсетесің. Өмірде алынбайтын асу, бағынбайтын 
белес, шешілмейтін түйін жоқ. Сол сияқты менің де алдымда көптеген 
мақсаттар бар. Аудандық мәслихат депутаттығына үміткер ретінде мына 
мәселелерге назар аударамын:

- Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын, мемлекеттік 
бағдарламалардың орындалуын  жүзеге асыруға;

- “AMANAT” партиясының  Сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыруға;

- мемлекеттік бағдарламаларға бюджет тарапынан бөлінетін 
қаражаттың тиімді және мақсатты жұмсалуын бақылауға алуға;

- ауылдың ішкі орташа жөндеуден өткізуге;

- ауылдық дәрігерлік амбулаторияның  жөндеуден өтуіне;

- ауылда спорт комплексінің салынуына тікелей ықпал ететін боламын.
Ауылдағы қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып ауылымызды дамы-

туда:

- ауылда туризмды дамытуға;

- шағын және орта  бизнес өкілдері мен шаруа қожалықтарына қолдау 
көрсетуге;

- туған ауылымды аббатандыру, көріктендіру жұмыстарына белсенді   
араласу,а;

- тұрғын үйлер салуға ықпал етуге;

-  ауданның  экономикалық   деңгейін көтеруге  бағытталған  шараларға  
белсенді түрде  қатысу;

-  ауыл тұрғындарын    таза   ауыз су  мәселесіндегі өзекті мәселенің 
шешілуіне; 

-  тұрғындардың  осал  топтары, оның  ішінде   аз  қамтылған   жанұяларға   
көмек  көрсетуге, қайырымдылық  шараларды ұйымдастыруға;

-   білім  және  денсаулық  деңгейін  жоғарылатуға, салауатты  өмір  
салтын насихаттау  шараларына  белсенді  түрде  қатысу;

- жастарға қолдау көрсету, мемлекеттік жастар саясатының орында-
луына ықпал етуге;  

- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе от-
ырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал етемін.

- салауатты  өмір салтын насихаттауға, спортпен  айналысу 
белсенділігін  арттыру бағытында жұмысты ұйымдастырамын.

Құрметті   сайлаушылар! 
Сіздерді  2023 жылдың 19 наурызы күні   сайлау учаскесіне келіп 

маған дауыс беріп аудандық мәслихат  деппутаттығына  сайласаңыздар  
тұрғындардың   мүдделерін  жоғары  қоя  отырып, аудан  экономикасын  
көркейту үшін жұмыс жүргізетін боламын. 

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы - 1972 дана. 

Тапсырыс беруші  С.Баянова. Республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен 

Мен, Баянова Сандуғаш 
Есенкелдіқызы, 1975 жылы 
Талдықорған обылысы, Қапал 
ауданы, Калиновка ауылын-
да қызметкерлер отбасында 
дүниеге келдім. 1982-1992 жыл-
дар Қапал ауылындағы  Ғ. Ор-
манов атындағы орта мектепте 
оқыдым. Мектепті бітірген соң 
Талдықорған қаласындағы  Ин-
дустиральды – техникалық  тех-
никумына «Техник - меха

Мен, Естібаев Марат 
Дәулетұлы 1990 жылы 13 
шілдеде Ақсу ауданы, Қапал 
ауылында дүниеге келдім. 1996 
жылы Қызылағаш ауылындағы 
Жансүгіров атындағы орта 
мектептің 1 сыныбына барып, 
2005 жылы негізгі мектепті бітіріп, 
Талдықорған қаласындағы 
Политехникалық колледжінің 
экономика факультетіне 
түстім. 2008 жылы экономист-
бухгалтер мамандығын 
алып, 2012 жылы Алматы 
қаласындағы Абай атындағы 
Мемлекеттік Университетінің 
дене шынықтыру және спорт 
факультетінің дене шынықтыру 
пәні мамандығы  бойынша 
тәмәмдадым. 2010жылдан ба-
стап Ақсу аудандық Балалар 
Жасөспірімдер спорт мектебінің 
футбол жаттықтырушысы, 
Қызылағаш ауылындағы  
Жансүгіров атындағы орта 

№10 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША 
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 

ҮМІТКЕР  ЕСТІБАЕВ МАРАТ ДАУЛЕТҰЛЫНЫҢ  
ӨМІРБАЯНЫ

мектепте дене шынықтыру 
пәнінің  мұғалімі, 2022 
жылдың 01 қарашасынан ба-
стап  директордың   тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары міндетін 
атқарамын. 

№10 БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША 
АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР
 ЕСТІБАЕВ МАРАТ ДАУЛЕТҰЛЫНЫҢ   БАҒДАРЛАМАСЫ

Құрметті жерлестер!
Ақсу аудандық мәслихатына депутаттыққа кандидат ретінде 

ұсынылып отырғандықтан алдағы уақытта алдымамынандай мақсаттар 
қоямын:

- Қазақстан Республика Президентінің елімізді дамытуға арналған 
бағдарламаларын, Жолдауларын, мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыруға:

- «АMANAT» партиясының Сайлауалды бағдарламасының жүзеге 
асырылуын қадағалап, орындалуын жүзеге асырылуына;

- Ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық  дамуына үлес қосамын.
- Қызылағаш ауылында суармалы жерлердің көлемін  ұлғайтуға;
- Қызылағаш негізгі мектебіне жөндеу  жұмыстарын жүргізуге; 
- Ауыл балаларына арналған ойын алаңын салуға;              
- Ақтоған ауылында интернет жылдамдығы төмен болғандықтан 

антенна-матчалық құрылғы орнатуға;
- Ауыл тұрғындарын баспанамен қамтамасыз ету мақсатында тиісті 

мемлекеттік органдарымен бірлесе отырып шара қабылдауға
- «Ауыл аманаты» жобасы бойынша  тиісті мекемелермен бірлесе от-

ырып ауыл тұрғындарына 2,5 пайыздық несие алуларына ықпал етемін.
Ауылымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуы  үшін қоғамдық 

ұйымдармен, бірлестіктермен бірлесе отырып:
- білім, денсаулық, мәдениет, спорт саласындағы мәселелердің 

шешімін табуға;
- жастарға қолдау көрсетуге, ауыл жастары  арасында салауатты өмір 

салтын насихаттау және әр түрлі шаралар өткізуге;
- тұрмыс деңгейі төмен жанұяларға, зейнеткерлер мен мүмкіндігі 

шектеулі азаматтарға, көп балалы отбасыларға, жалғыз басты аналар 
мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға   қолдау  көрсетуге;

- Ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған шараларды 
ұйымдастарамын.

Құрметті сайлаушылар!
Туған  ауылымыздың өркендеуі үшін   Сіздерді 2023 жылдың 19 наурыз 

күні сайлау учааскісіне барып  таңдау жасап  маған сенім артсаңыздар  
өздеріңізмен бірге алға қойған мақсаттарды жүзеге асыратын боламын!

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындалды. «Ербол-Али» баспаханасында басып 
шығарылды. Сарқан қаласы, Тәуелсііздік көшесі 108. Таралымы - 1972 дана.  

Тапсырыс беруші  М.Естібаев. Республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен

Мен, Арғынбаева Меруерт 
Нұржатқызы 22 қаңтар 1988 
жылы Талдықорған облысы, 
Ақсу ауданы, Ойтоған ауылында 
қарапайым еңбек адамдарының 
отбасында дүниеге келдім.

1994 жылы 1 сыныпқа бар-
дым, 2005 жылы орта мектепті 
аяқтап, сол жылы Талдықорған 
қаласындағы Жетісу 
мемлекеттік университетіне 
түсіп, 2009 жылы қаржыгер 
мамандығын, 2012жылы Жар-
кент қаласындағы медициналық 
колледжіне түсіп, 2015 жылы 
мейірбике  мамандығы бойын-
ша бітірдім. 2015-2019жылдары 
Қорғас шекарасында қызмет жа-
садым.    2020-2021жылдары 
«Ескелді аудандық орталық 
ауруханасы» МКК-де медби-
ке, Алматы облыстық орталық 
ауруханасының нейроинсульт 
бөлімінде медбике,   2021жыл-

№11 БІРМАНДАТТЫҚ  САЙЛАУ ОКРУГІ  БОЙЫНША 
АҚСУ АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТЫНА ҮМІТКЕР

АРҒЫНБАЕВА МЕРУЕРТ НҰРЖАТҚЫЗЫ ӨМІРБАЯНЫ

дан бастап «Ақсу аудандық 
орталық ауруханасы» МКК бас 
медбике болып  қызмет  атқарып 
келемін. 

Тұрмыстамын.  Жұбайым 
және 4 балам бар. 

№11 БІРМАНДАТТЫҚ  САЙЛАУ ОКРУГІ  БОЙЫНША АҚСУ 
АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТЫНА ҮМІТКЕР АРҒЫНБАЕВА 

МЕРУЕРТ НҰРЖАТҚЫЗЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                    
Мен, №11 Егінсу  сайлау округі  бойынша Ақсу аудандық мәслихатына   

депутаттыққа кандидат ретінде  ұсынылып  отырғандықтан алдағы  
уақытта алдыма мынандай мақсаттар қоямын;

- Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауын жүзеге асыруға;

- “AMANAT” партиясының  Сайлауалды бағдарламасының  жүзеге  
асырылуын қадағалап, орындалуын жүзеге асырылуына;

***



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ19 ақпан 2023 жыл

Мен, Самбетов  Эльдар 
Ермолдаұлы,  1983 жылы 20 
қаңтарда  Талдықорған  облысы  
Ақсу  ауданы   Матай     стан-
циясында дүниеге  келдім. 1990 
жылы  Матай орта мектебіне  
барып, 1998 жылы  9 сыныпты  
аяқтадым, 1998 - 2002 жыл-
дары  Жансүгіров ауылында 
№4 Ақсу  кәсіптік – техникалық  
лицейіне түсіп, бухгалтерлік  
есеп және ас дайындау тех-
нологиясы мамандығын, 2004 
- 2007 жылдар  аралығында 
Алматы  көлік  және ком-
муникациялар колледжінде 
оқып, техник-электромеханик 
мамандығын, 2011 - 2013 жыл-
дары Д.А.Қонаев  атындағы  
көлік және  құқық  Гуманитарлық  
Университетінде техник 
және технологиялар бака-
лавр  мамандығы бойынша 

№12  БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
 АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР 

САМБЕТОВ ЭЛЬДАР ЕРМОЛДАНҰЛЫНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ

Мен, №12 Матай  сайлау 
округі  бойынша Ақсу аудандық 
мәслихатына   депутаттыққа 
кандидат ретінде  ұсынылып  
отырғандықтан алдағы  уақытта 
алдыма мынандай мақсаттар 
қоямын;

- Қазақстан Республикасы  
Президентінің   елімізді дамытуға 
арналған бағдарламаларын,     
Жолдауларын  жүзеге асыруға;

- “AMANAT” партиясының  
Сайлауалды бағдарламасының  
жүзеге  асырылуын қадағалап, 
орындалуын жүзеге асырылуы-
на;

- Өзімнің туып өскен ауылым 
Матай ауылының әлеуметтік-
экономикалық дамуына үлес 
қосуға; 

- ауыл  тұрғындарының 
тұрмыс тіршілігін жақсартуға, 
тұрмыс деңгейі  төмен және 
көп   балалы  отбасыларының 
әлеуметтік жағынан   қорғалуына 
көмектесуге;

- мүмкіндігі  шектеулі  жандарға 
әлеуметтік қолдау көрсетуге;

- ауыл жастарымен әр түрлі 
деңгейде  шаралар өткізуге, 
патриоттық  елжандылық тәрбие 
беруге;

№12  БІРМАНДАТТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГІ 
БОЙЫНША АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТЫҒЫНА  ҮМІТКЕР САМБЕТОВ 

ЭЛЬДАР ЕРМОЛДАНҰЛЫНЫҢ 
БАҒДАРЛАМАСЫ                    

мен   теміржол саласы 
қызметкерлерінің тұрмыс-
тіршілігін, ауыл тұрғындарын 
толғандырып жүрген өзекті 
мәселелерді  жақсы білемін.

Құрметті ауылдастар!  
Сіздер маған сенім артып, 
2023 жылдың 19 наурызында  
сайлау учаскесіне келіп дау-
ыс беріп аудандық мәслихат                    
депутаттығына  сайласаңыздар  
осы бағдарламаны  жүзеге 
асыруға  бар білімім мен 
тәжірибемді арнаймын!

«Ақсу өңірі» ЖШС - да дайындал-
ды. «Ербол-Али» баспаханасын-
да басып шығарылды. Сарқан 

қаласы, Тәуелсііздік көшесі 
108. Таралымы - 1972 дана.  

Тапсырыс беруші   Э.Самбетов. 
Республикалық бюджеттің 

қаражаты есебінен 

тәмәмдадым. 2013 - 2015 жыл-
дары магистратураны бітірдім.

Еңбек  жолымды  2002 - 2004 
жылдар аралығында «Локомотив  
Матай» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  мекемесінде күзетші 
болып бастадым. 2004 - 2013  
жылдар  аралығында «ЮБС-
Матай» ЖШС - гі  мекемесінде 
жөндеуші, шебер, өндіріс 
бөлімінің басшысы, директордың 
орынбасары қызметінде, ал 
2013 жылдың  сәуір айынан  ба-
стап  «Матай – ТУ» мекемесінде 
директор, 2014 - 2022 жылға 
дейін    «СКД - 7»  мекемесінің 
директор қызметін атқардым. 
2022 жылдың 01 желтоқсанынан 
бастап   ТЧЭ - 26 Матай пайда-
лану локомотив депосының  те-
пловоз қабылдаушысы қызметін 
атқарамын.

Жанұялымын, 2 қыз, 1  ұлым бар.        

- жұмыссыз  жастарды   
жұмыспен   қамтамасыз ету 
ықпал  жасауға;

- Ауылда     көптен  шешілмей  
отырған  мәдениет үйін  қайта 
жаңғыртуға; 

- ауыл тұрғындарын соның 
ішінде көп балалы отбасыларын  
тұрғын  үймен қамту мәселесіне  
шешуге ықпал етуге;

- ауылды көріктендіруге 
бағытында  көше шамдарын 
орнатуға;

- «Ауыл аманаты» жоба-
сы бойынша  тиісті мекеме-
лермен бірлесе отырып ауыл 
тұрғындарына 2,5 пайыздық не-
сие алуларына ықпал етемін.

- ауыл  іші көшелерін  жолда-
рын жөндеуден өткізуге ықпал 
етемін.

Құрметті   сайлаушылар!
Матай ауылының азама-

ты ретінде  ауыл  тұрғындары 

Ауыл шаруашылығындағы әр дақылдың өз 
зиянкестері болады. Сол себепті зиянкестердің 
таралуына жол бермеу және олармен 
күресу үшін  химиялық  өндеу жұмыстарын  
жүргізу қажет. Мемлекеттік қор жерлеріне 
химиялық өндеу жұмыстары Республикалық 
бюджет есебінен қаржыландырылады, ал 
арнайы тізбеге енгізілмеген зиянкестерді 
жою жұмыстары жер және егістік иелері 
есебінен жүргізіледі. Пестицидтерді (ұлы 
химикатар) қолданушы шаруа қожалықтар 
фитосанитариялық нысан бойынша есептерін  
тиісті уақытында Ақсу аудандық аумақтық 
инспекцияға тапсыру міндетті.

Фитосанитариялық есепке алу нысандары 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2016 жылғы 19 маусымдағы 
№225 бұйрығымен бекітілген 8 нысан бойын-
ша тапсырылады. Олар:

ФУ-1 Пестицидтерді,биопрепараттарды  
және  энтомофактарды  өндіру  және өткізу  ту-

ФИТОСАНИТАРЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК 
ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

ралы  есеп. Жылына  екі  рет  тапсырады: 10  
шілде мен 10 қаңтарға  дейін.

ФУ-2 Пестицидтердің, биопрепараттардың 
және энтомофактардың қозғалысы  туралы  
есеп. Жылына   екі  рет  тапсырады:  10 шілде 
мен 10 қаңтарға  дейін.

ФУ-3Пестицидтерді,биопрепараттарды және 
энтомофактарды сақтау туралы  

есеп. Жылына  бір  рет  тапсырады:  10 
қаңтарға  дейін.

ФУ-4  Бүріккіш  және  дәрілегіш  техникалардың  
бар  жоғы  туралы  есеп. Жылына  бір  рет  тап-
сырады: 10 қаңтарға  дейін.

ФУ-5  Химиялық өңдеулер жүргізу туралы 

есеп. Наурыз бен қыркүйек аралығы, әр айдың 
10 жұлдызына дейін. 

ФУ-6  Химиялық  өңдеу  бойынша   қызмет  
көрсету  туралы  есеп. Наурыз  бен  қыркүйек  
аралығы, әр айдың  10 жұлдызына дейін.

ФУ7  Тиым  салынған  және  жарамсыз  пе-
стицидтер  мен  олардан  босаған  ыдыстарды 
залалсыздандыру. Жылына бір  рет  тапсыра-
ды:10 қаңтарға дейін.

 ФУ-8 Қоймалық үй-жайлардың бар - жоғы ту-
ралы есеп. Жылына  бір  рет  тапсырады: 10 
қаңтарға дейін.

Осы көрсетілген нысандар бойынша, 
көрсетілген мерзімде қызметі мемлекеттік 

фитосанитариялық бақылау обьектілеріне 
байланысты жеке және заңды тұлғалардың 
барлығы фитосанитариялық есеп тапсырып 
тұруға міндетті. Олай болмаған жағдайда 
есеп бермегендер ҚР 2002 жылғы 3 шілдедегі 
«Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңының 
(13 және 14-5 баптар) талаптарын бұзған, 
орындамаған болып табылады. Осыған 
байланысты өсімдіктерді қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инспекторы есеп бермеген жеке 
және заңды тұлғаларға ҚР «Әкімшілік құқық 
бұзушылық» туралы кодексінің 403 бабының 
тиісті тармақтарына сәйкес айыппұл салады. 

Фитосанитариялық есептілікті тапсыру тура-
лы және туындаған сұрақтар болса  Жансүгір 
ауылы, Сатпаева көшесі, 2 б мекен-жайында 
орналасқан ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясына тел.: 2-00-32 aksu.
rti@mail.ru  хабарласуыңызға болады.

Руслан БЕГЛОВ,
инспекция басшысы.

Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 19-бабына сәйкес өз 
құзыреті шегінде келесіні хабарлайды.

БКМ есепке қою және тіркеуден шешу.
Салық органы бақылау-касса машинала-

рын есепке қою кезінде, фискалдық дерек-
тер операторының мәліметтерін алған күннен 
бастап үш жұмыс күнi iшiнде, бақылау-касса 
машинасының тіркеу нөмірін беруді және тіркеуші 
органның лауазымды адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында 

бақылау-касса машинасының тіркеу карточка-
сын қалыптастыруды жүргізеді.

Бақылау-касса машинасының тiркеу карточка-
сында көрсетiлген мәлiметтерді өзгертуді салық 
төлеушi өзгерістер туындаған кезден бастап 
бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Салық 
органы, бақылау-касса машинасының есепке 
қойылған жерi бойынша,  фискалдық дерек-
тер операторының мәліметтерін алған күннен 
бастап, бір жұмыс күні ішінде бақылау-касса 
машинасының тіркеу карточкасын ауыстыруды.

Салық органы деректерді тіркеу және 
беру функциясы бар бақылау-касса машина-
сын есептен шығаруды, фискалдық деректер 
операторының мәліметтерін алған күннен бастап, 
бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.

Деректерді тіркеу және беру функциясы бар 
бақылау-касса машиналарын салық органын-
да есепке қою, тiркеу деректерiне өзгерістер 
енгізу, есептен шығару фискалдық деректер 
операторының мәліметтері бойынша жүзеге асы-
рылады

Кассалық аппаратты кім қолдануы керек.
Қазақстан Республикасының аумағында 

ақшалай есеп айырысулар (қолма-қол ақша және 
(немесе) төлем карточкаларын пайдалана оты-
рып есеп айырысулар) модельдері мемлекеттік 
тізілімге енгізілген, деректерді тіркеу және беру 

Салық төлеушілер назарына!
функциясы бар бақылау-касса машиналары 
мiндеттi түрде қолданыла отырып жүргiзiледi.

Жеке тұлғалардың, жеке сот 
орындаушылар,адвокаттар мен медиаторлардың, 
уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойын-
ша билеттерді бере отырып, қалалық тасымалдау 
бойынша халыққа қызмет көрсететін қоғамдық 
көліктердің,  Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінің, қызметі ортақ пайдаланылатын теле-
коммуникация желiлерi жоқ жерлердегі салық 
төлеушілердің, екінші деңгейдегі банктердің, діни 
бірлестіктер, жалпыға ортақ телекоммуникация 
желісі жоқ жерлерде жүзеге асырылатын қолма-
қол есеп айырысуды қоспағанда, ұлттық пошта 
операторы, арнаулы мобильді қосымша арқылы 
жүргізілетін ақшалай есеп айырысуларына онлайн 
бақылау-касса машинасынқолданылмайды.

Қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуни-
кация желiлерi жоқ жерлердегі салық төлеушілер 
ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру кезінде 
модельдері мемлекеттік тізілімге енгізілген, дерек-
тер беру функциясы жоқ бақылау-касса машина-
ларын қолданады.

Сауда операциялары немесе қолма-қол ақша 
арқылы қызметтер көрсету кезінде ақшалай есеп 
айырысуларды жүзеге асыратын сауда автомат-
тары мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 
терминалдары деректерді тіркеу және  беру 
функциясы бар бақылау-касса машиналарымен 
жарақтандыруға жатады.

Фискалдық түбіртек қандай мәліметтерді 
қамтуы керек.

Бақылау-касса машинасының чегі салық 
төлеушінің атауын, салық төлеушінің сәйкестендіру 
нөмірін, бақылау-касса машинасының зауыттық 
нөмірін, бақылау-касса машинасының салық 
органындағы тіркеу нөмірін, чектің реттік нөмірін, 

тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, 
қызметтерді көрсету жасалған күн мен уақытты, 
тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің 
бағасын және сатып алу сомасын, фискалдық 
белгіні, деректерді тіркеу және беру функциясы 
бар бақылау-касса машиналарының бақылау 
чегінің төлнұсқалығын тексеру үшін фискалдық 
деректер операторының атауын және фискалдық 
деректер операторы интернет-ресурсының 
деректемелерін қамтуға тиіс.

Валюта айырбастау, металл сынықтарын, шыны 
ыдысты қабылдау пунктерінде, ломбардтарда 
қолданылатын бақылау-касса машиналарының 
чегі сату сомасы және сатып алу сомасы туралы 
ақпаратты қосымша қамтуға тиіс.

2022 жылдан бастап мемлекеттік тізілімге 
енгізілген онлайн бақылау-касса машиналарын 
пайдаланатын салық төлеушілер сатып алушының 
ЖСН енгізу функциясын қосу арқылы бақылау-
касса машиналарын қайта бағдарламалауы қажет.

Деректерді тіркеу және (немесе) беру функция-
сы бар бақылау-касса машинасының чегі тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді са-
тып алушының (клиенттің), алушының талап етуі 
бойынша сатып алушының (клиенттің), алушының 
сәйкестендіру нөмірін де қамтуға тиіс.

Осылайша, тауарды сату (қызмет көрсету) 
кезінде сатушы бақылау-касса машинасының 
чегін беруге және сатып алушының өтініші бой-
ынша бақылау-касса машинасының чегінде сатып 
алушының, алушының ЖСН көрсетуге міндетті.

Сатып алушының өтініші бойынша 
фискалдық түбіртек қазақ тілінде берілуі 
тиіс.

«Қазақстан Республикасындағы тіл ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан әрі – Заң) 4-бабына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
Мемлекеттік тіл - мемлекеттің бүкіл аумағында 
қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, 
сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі.

Заңның 10-бабына сәйкес, ҚР мемлекеттік 
органдары жүйесінде, ұйымдарында, меншік ны-
санына қарамастан, статистикалық есеп, қаржы 
және техникалық құжаттама жүргізу мемлекеттік 
тілде және орыс тілінде қамтамасыз етіледі.

Мемлекеттік тізілімге,техникалық талаптарға 
сәйкес келетін, бақылау-касса машиналары 
енгізіледі. Яғни, мемлекеттік тілді ауыстыру 
техникалық талаптармен қарастырылған.

БКМ қайта бағдарламалау мерзімі.
Бұдан бұрын,2022 жылғы 15 қыркүйекке 

дейінгі мерзімде 2.0.2 - нұсқадағы хаттамаға 
бақылау-касса машиналарын қайта 
бағдарламалау қажеттігі туралы хабарланған бо-
латын.

Салық төлеушілердің өтініштеріне байланысты, 
Мемлекеттік кірістер комитеті деректерді тіркеу 
және (немесе) беру функциясы бар бақылау-
касса машиналарын қайта бағдарламалау 
мерзімін 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту 
туралы, шешім қабылдады. Бұл туралы ҚР ҚМ 
Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады.    

Деректерді тіркеу және (немесе) беру функция-
сы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын 
барлық жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 
барлық тіркелген бақылау-касса машиналарын 
қайта бағдарламалау бойынша жұмыстарды 
аяқтауы қажет.

2023 жылғы 7 қаңтардан бастап 2.0.2-ден 
басқа хаттамаларға Фискалдық деректер опера-
торлары қолдау көрсетпейді.

Барлық сұрақтар бойынша 87283221629 теле-
фон арқылы хабарласуға болады. 

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК 
КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

Мұғалімдердің физика пәнін оқытудағы 
педагогикалық технологияның тиімділігін арттыру, 
жаңа әдіс- тәсілдерді қолдану мақсатында  Жаңалық 
ауылы, Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен коммуналдық мекемесінде 25 
қаңтар күні  «Физика сабағын оқыту және оқудағы жаңа 
әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділігі» тақырыбында 
аудандық семинар өтті.

Семинарға келушілерді жылы құшағын жайып, 
мектептің директоры Нургожина Айгүл Нұрхановна 
бастаған, жалынды жастар қостаған мұғалімдер тобы 
қарсы алды.Семинарды аудандық білім беруді дамы-
ту оқу-әдістемелік орталығының әдіскері Бегалин Та-
лап Ақылұлы ашып, физика пәні бойынша ассоцация 
жұмысының есебімен таныстырды.

«Ашық сабақтар алаңы бөлімінде Жаңатілеу орта 
мектебі, МДШО КММ-нің физика пәнінің мұғалімі 
Еркинбекова Фарида Советбекқызы 7-сынып 
оқушыларымен «Сұйықтар мен газдардағы қысым. 
Паскаль заңы» тақырыбында шебер сынып сабағын 
өткізді. Сабақ барысында білімнің жаңартылған 
бағдарламасы бойынша сынып оқушылары топтарға 
бөлініп, жаңа заманауи технологиялар арқылы жұмыс 
жасады. Оқушылар өз беттерімен ізденістің және 
бірлескен жұмыстың нәтижесінде жақсы білімдерін 
көрсетті. 

Сабақтың өту барысында «Суреттер сөйлейді» 
әдісі, «Ойлан - жұптас - бөліс» әдісі, «Пирамида» 

Физика сабағын оқыту және оқудағы 
жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың 

тиімділігі

әдісі, «Wordwall» бағдарламасы және «Барлық 
оқушылармен жұмыс» әдіс - тәсілдері арқылы 
өткізілді. 

Е.Сиқымов орта мектебінің ұстазы Бейсенбае-
ва Шұғыла Нұрқасымқызы «Бұл – фокус емес,бұл-
физика» атты қызықты тәжірибелер алаңын 7-8 сы-
нып оқушыларымен құрды. Ғ.Орманов атындағы орта 
мектептің мұғалімі Тұткышева Н.К «Физика сабағын 
оқыту және оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың 
тиімділігі, TIMSS тапсырмалары» тақырыбында коу-
чинг ұйымдастырса, Қаракемер  орта мектебінің фи-
зика пәнінің мұғалімі Салиева Марал  «физика пәнін 
оқытудағы педагогикалық технологияның тиімділігін 
арттыру» тақырыбында коучингтер  жоғары деңгейде 
өтті.

Семинар соңында ұстаздардан кері байланыс алы-
нып, қорытынды сөз кезегін аудандық білім беруді 
дамыту оқу-әдістемелік орталығының әдіскері Та-
лап Ақылұлы тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне 
келгенде, өткен семинардың әр ұстаз үшін берер 
жемісі   мол, шығармашылық жұмыстарына тигізер 
әсері зор екеніне көзі жеткендігін ,сабақтарын жоғары 
деңгейде өткізген ұстаздарға әлі де талмай, жастарға 
көшбасшы болуға, түрлі әдіс-тәсілдерді көпшілікпен 
бөлісуге шақырды.

 Қарлығаш САНСЫЗБАЕВА,
Жаңатілеу орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі. 
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Жансүгір ауылындағы Жансүгіргаз кәсіпорнындағы туындаған мәселелерге бай-
ланысты облыстық Жетісугазкорпорациясының шешімімен Жансүгіргазсервис 
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Осындай өзгерістерге орай газ тұтынушыларының газ жеткізу Қапалгаздың 
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Газ алуға сұраныс мына байланыс телефондары арқылы тіркеледі. Қапалда 3 11 
04, 87053399204 тел. Жансүгірде 2 20 33, 87774332703 телефондары.             

Құрметті біздің газ тұтынушы!
Өткен жылдың ішінде жеке газ тұтынушылардың және жеке шағын орта кәсіп 

иелерінің көгілдір отынды /газды/ қолдану және газ балондарына газ толтыру 
тәртібін өрескел бұзып отыр. Газ қауіпсіздігінің бузылуы ауаға мөлшерден тыс газ 
тарап жарылысқа өртенуге әкеп соғуда. Адамдар зардап шегіп үй - мүліктер өртеніп 
адамдарға көптеп шығын әкелуде. Рұқсат етілмеген автогаз бөшкесінен газды толты-
ру мөлшерін сақтамаудың салдарынан жарылыс, өрт шығу оқиғалары  тіркеліп жа-
тыр.  Мұндай жағдайлар  Қызылағаш, Қапал, Жансүгір ауылдарында орын алғанын 
білеміз. Біздің газ тарату көліктерінің жургізушілері арнаулы газ қауіпсіздігін сақтау 
жөнінде сынақ /экзамен/ тапсырған, рұқсаттары бар жігіттер.                     

Газ балондарын арнаулы көліктен басқа жеңіл көліктің багаж таситын орнына салып 
тасып, өз өмірлеріңізге қауіп тудырмағандарыңыз дурыс болады. Газ қондырғыларын 
арнаулы рұқсат етілген желдеткіші бар бөлмеге қоюға болады. Ол бөлмелерде жер 
төле болмауы керек. Ақсу, Ойтаған, Жаңалық, Қаракөз және т б ауылдық округтеріне 
ауыл округтері әкімшіліктерімен келісе газ жеткізу кестесі жасалады.             

Құрметті газ тұтынушылары! 
Газға байланысты сұрақтарыңыз болса, жоғарыдағы байланыс телефондары 

арқылы хабарласуға болады.                 
А.ТАСБАТЫРОВ,        

Қапалгазсервис кәсіпорнының бастығы.

Құрметті газ тұтынушылары! 

құқықтары мен мүдделерін қорғау бой-
ынша жұмысты жалғастыруда.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 
жүргізілген сыртқы талдау шеңберінде 
ӘҚБтК-нің 92-бабы бойынша әлеуметтік 
аударымдар сомаларын уақтылы 
аудармағаны үшін заңсыз әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған кәсіпкердің 
құқықтары қорғалды.

Салық кодексінің 211-бабы 
3-тармағына сәйкес салық төлеуші 
немесе салық органы камералдық 
бақылау нәтижелері бойынша анықтаған 
салық есептілігін хабардар ету бойын-
ша қосымша және қосымша табыс ет-
кен жағдайда салық төлеуші әкімшілік 
жауапкершіліке тартылуға жатпайды. 
Бұл талаптарды кәсіпкерлер орындады.

Талдау нәтижелері бойынша 
кәсіпкерлердің іс-әрекеттерінде әкімшілік 
құқық бұзушылық құрамы жоқ екені 
анықталды.

Жолдаған хат бойынша Антикор 
қызметтері заңсыз актілердің күшін жою 
жолымен кәсіпкерлердің құқықтарын 
қалпына келтірді.

Антикор фискалдық саладағы 
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғады

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
парасатты бизнес субъектілерінің заңды 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 
12 қазандағы №728 қаулысымен бекітілген «2021 
– 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жобасына» сәйкес.

«Әлеуметтік жұмыс орындары», «Алғашқы 
жұмыс орны», «Ұрпақтар келісімшарты» және 
«Күміс жас» жобасы шеңберінде де құрылады.

Қатысу мерзімі:
- «Алғашқы жұмыс орны» жобасы бойынша 18 

айдан;
- «Күміс жас» жобасы бойынша 36 айдан;
- «Ұрпақтар келісімшарты» жобасы бойынша 6 

айдан аспайды.
Мыналар:
- жұмыс тәжірибесі жоқ жастар, оның ішінде NEET 

санатындағы жастар «Алғашқы жұмыс орны» жоба-
сына;

- 2 (екі) жыл ішінде оқуын аяқтаған білім беру 
ұйымдарының түлектері «Ұрпақтар келісімшарты» 
жобасына;

- 50 жастан асқан жұмыссыз адамдар «Күміс жас» 
жобасына қатысушылар болып табылады, олардың 
арасында «Халықты жұмыспен қамту туралы» 
Заңның 20 - бабы 2 - тармағының 2) тармақшасында 
көрсетілген адамдар басым құқық пайдаланады.

«Қысқа мерзімді 3 айлық кәсіптік оқуға» жұмыс 
берушілердің сұранысы негізінде жұмыссыз азамат-
тар оқуға ниет білдіре алады.

Қатысушыларға мемлекет тарапынан шәкіртақы, 
жатын орны 3 ай және жолақысы  1 рет төленеді.

Толық ақпаратты: №5 Желтоқсан көшесі, I - қабат  
Халықты жұмыспен қамту орталығынан аласыз-

дар. 
Төмендегі байланыс телефондарынан: 2-15-29, 

87769798852, 87021298035, 87762031986.

АУДАНДЫҚ ХАЛЫҚТЫ 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 

ОРТАЛЫҒЫ.

101 ХАБАРЛАЙДЫ

Өрт қауіпсіздік сенбілігі жалғасуда
Сенбілік жүргізу кезінде Ақсу ауданы Төтенше 

жағдайлар бөлімімен Өрт сөндіру және авариялық-
құтқару жұмыстары қызметі, «Ішкі істер бөлімі, 
жергілікті атқарушы органдардың, қызметкерлерімен 
бірлесіп атқарылатын бірқатар іс шаралар жоспар-
ланды. 

Жоспарланған шараларды жүргізудің негізгі 
мақсаты – жазатайым оқиғалардың алдын алу, 
қауіпсіз өмір салтын насихаттау, сондай-ақ, өскелең 
ұрпақ арасында ғана емес, сондай-ақ, ересек 
тұрғындардың арасында қауіпсіз тіршілік әрекеті 

мәдениетін қалыптастыру.
Ағымдағы жылы ӨС және АҚЖҚ қызметкерлерімен 

бірлесіп, Жансүгіров ауылының көпшілік адам жина-
латын «Долана» және «Орталық базар» базарла-
рында өрт қауіпсіздігі шаралары жөнінде жадына-
малар тарату арқылы жалға алушылар арасында 
кезекті нұсқама жүргізілді. 

Сондай-ақ, «Өрт қауіпсіздігін сақтау» 
тақырыбында радиорубка арқылы сөз сөйлеулер 
ұйымдастырылды. Шара барысында 150 адам 
қамтылды. Аталмыш жұмыс жалғасуда.

 Сайлау учаскесi телефон бай-
ланысымен қамтамасыз етiледi. 
Әрбiр телефон аппаратының 
жанында жақын орналасқан 
өрт сөндiру бөлiмiнiң телефон 
нөмiрi бар тақтайша орнатылады 
(iлiнедi).

Дауыс беруге арналған 
үстелдердi, кабиналарды, 
жәшіктер мен жабдықты орнала-
стыру адамдар мен материалдық 
құндылықтарды қауiпсiз эвакуа-
циялауды қамтамасыз етудi еске-
ре отырып, үй-жайдың периметрi 
бойынша жүзеге асырылады. 

Сайлау учаскелерiнiң жұмысы 
қарсаңында құрылыс, жөндеу 
және ашық отты (алау жағу, 
қоқыс, қалдықтарды, ыдыстарды 
өртеу және электрмен, газбен 
дәнекерлеу жұмыстарын жүргiзу) 
пайдаланумен байланысты өзге 
де жұмыстарды жүргiзуге жол 

берiлмейдi. Көрсетiлген жұмыстар 
қызмет көрсетушi персоналдың 
тұрақты бақылауымен жүргiзiледi.

Сайлаушыларды тiркеу, 
бюллетеньдердi беру, дауыс  бе-
руге арналған кабиналардың, 
уақытша сауда нүктелерiнiң (бу-
феттер, ұяшықтар және өзге де 
осыған ұқсас үй-жайлар) орында-
ры әр жерге орналасқан кемiнде 
екi эвакуациялау жолы бар үй-
жайларда орналастырылады.

Сайлаушылардың қозғалысы 
қиылысатын және қарсы 
лектi болдырмайтындай етiп 
ұйымдастырылады. Адам-
дар легінің қозғалыс бағыты 
нұсқағыштармен белгiленедi.

Сайлау учаскелерiн пайдалану 
кезiнде: 

Эвакуациялау жолдарын, 
өрт сөндiру және байланыс 
құралдарына, электр энергиясын 

өшiру құрылғыларына қол жеткiзу 
жолдарын үймелеуге, сондай-ақ, 
дауыс берумен байланысты iс-
шараларды өткiзу кезiнде қосалқы 
эвакуациялық шығу жолдарының 
есiктерiн жабуға жол берiлмейдi.

ӨРТ ШЫҚҚАН ЖАҒДАЙДА 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ:

Өрт шыққан туралы дабыл 
қағылған жағдайда ғимараттағы 
барлық адамдар жедел көшіру 
жоспарына сәйкес бөлмелерден 
шығып, ең қысқа жолдармен 
ғимараттан шығу керек. Көшіру 
кезінде сабырлық сақтау қажет.

Өрт шықан кезде дереу "101" 
нөмеріне қоңырау шалу қажет 

Т.ЗЕЙНОЛДАНОВ,
аудандық ТЖБ бас маманы, 

азаматтық қорғау майоры.                                                                     

САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРIНДЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК 
ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ ТӘРТIБI

Әлеуметтік жобаларға қатысыңыздар!
ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!

Қашанда әрбір халықтың 
құнды қазынасының болғанын 
біз тарихтан жақсы білеміз. 
Сондай асыл да киелі 
қазынамыздың бірі сонау ата-
бабамыздан бізге мирас болып 
жеткен ұлттық тіліміз – қазақ 
тілі.

Ана тілі – бұл туған әкеңнің, 
анаңның тілі. Шыр етіп дүниеге 
келген сәттен, есіміміз кіре 
бастағанан-ақ адамдық қасиетті 
қалыптастыратын әдептілікті, 
халықтың ізгілік пен ізеттілікке 
толы нұрлы, асыл сөздерін, 
тілдің жан тербетер әсер-күшін 
ана тілінде ұғып үйренеміз.

Халық – тіл мұрасын бар 
байлығымен, көркемдік 
қуатымен ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізуші, әрі қарай өркендетіп 
дамытушы қозғаушы зор күш. 
Қазақ халқын құраған ру мен 
тайпалар тарихта өте ерте-
ден, біздің жыл санауымыздан 
бұрын-ақ мәлім болған. Со-
дан бастап тіл халқымыздың 
қарыштап алға басуының 
бірден - бір қуатты құралы бо-
лып келе жатыр. Тіл байлығы - 
әрбір елдің ұлттық мақтанышы. 
Ол атадан балаға мирас болып 
қалып отыратын баға жетпес 
мұра. Демек, әр адам ана тілін 
көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса, да қарсы 
тұруы тиіс.

Тіл - ұлттың жан дүниесі. Ра-
сында қазақ халқының басында 

Тіл – ұлт айнасы
талай қиын нәубет, зұлматтың, 
қайғылы күндердің болғаны та-
рихтан белгілі. Сондай ауыр 
сәттерде, сын сағаттарда ата-
мекен қонысын тастап босқан 
халықтың өзімен бірге алып 
жүрген байлығы - ана сүтімен 
санасына дарыған ана тілі 
ғана. Халқымыздың тілге беріп 
жүрген бағасы бұл ғана емес, 
ана тілге деген мейірім, махаб-
бат сезімін білдіретін сөздер 
көп-ақ. Оған жүздеген мысал-
дар келтіруге болады. Осы 
сияқты ой тұжырымдардың 
баршасы ел аузына түспей, 
ғасырлар өтсе де ұрпақ жадын-
да сақталған қанатты сөздер.

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – 
ұлттың тілі, діні, ділі. Тәңірдің 
адам баласына жасаған  сыйы 
да — тіл. Ол - қасиетті де 
қастерлі. Оның бойында өзекті, 
жанды өзіне тартып тұратын 
керемет күш бар. Тілде бүкіл 
тіршілік тұрғандай.  Тіл – 
ұлттың аса игілікті әрі оның 
өзіне тән ажырағысыз белгісі. 
Тілдің тағдыры – баршамыздың 
қолымызда.

Тіл тағдыры - ел тағдыры 
екенін еш уақытта ұмытпайық. 
Әрбір адам өз ана тілін білу 
және мемлекеттік тілін меңгеру 
міндетті.

                                                              
А.РАЗБЕКОВА,

аудандық сотының 
бас маманы, сот 

отырысының хатшысы.                                                             


