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Қазақстан Республикасы
Президентінің кезектен тыс сайлауын
тағайындау туралы ЖАРЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы
2022 жылдың 20 қарашасына тағайындалсын.
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және
қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.
4. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың
әкімдері сайлау құқығы бар азаматтардың тізімін уақытында жасауды және дұрыстығын қамтамасыз етсін. Орталық, аумақтық және
учаскелік сайлау комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек
көрсетсін.
5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті

Тағайындау

Қазақстан Республикасы Президенті
Әкімшілігінің келісімімен, аудандық
мәслихаттың шешімімен және Алматы
облысы әкімінің өкімімен ДҮЙСЕНБАЕВ
Берік Фатықұлы Райымбек ауданының
әкімі болып тағайындалды.
Берік Фатықұлы 1981 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол
ауылында дүниеге келген. Білімі жоғары.
2001 жылы Мемлекеттік спорт және туризм Академиясын, 2020 жылы Академик
Е. А. Бөтеков атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің мемлекеттік және
жергілікті басқару мамандығы бойынша
бітірген.
Еңбек жолын 2001 жылы Алматы қаласы, Әуезов ауданының №26 мектебіне
мұғалім болып бастаған.
2006 жылы Әуезов ауданының № 26
орта мектебі директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары болды.
2007 жылы Әуезов ауданының № 169
орта мектебі директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары.
2008 жылы Заречный ауылындағы №
12 орта мектебінің директоры болған.
2011 жылы Шеңгелді ауылындағы Қ.
Жалайыр атындағы № 6 орта мектебінің
директоры.
2013-2020 жылдары Заречный ауылдық округінің әкімі болды.
2020-2021 жылдары Қонаев қаласы
әкімі аппаратының басшысы болды.
2021 жылдан бастап осы уақытқа дейін
Қонаев қаласы әкімінің орынбасары лауазымын атқарған.
Еңбек өтілі 21 жыл. Отбасылы.

Қ.ТОҚАЕВ

Аудан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлының
аудан қарияларын 1 қазан – Қарттар күні
мерекесімен ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қазақта «Төріңнен қарт кетпесін», деген аталы
сөз бар. Ұрпағына шежірелі тәрбие беруде ата-бабаларымыз небір ұлттық тәрбиені ұлттың қазынасына
айналдырғаны белгілі.
Құрметті асыл жандар!
Сіздерді шын жүректен Қарттар күнімен құттықтаймын! Аға ұрпақ адамдары - отансүйгіштіктің, адалдықтың, үлкен шыдамдылық пен жарқын
болашаққа сенімділіктің айқын үлгісін көрсететін
еліміздің алтын қоры, даналық пен дәстүрді сақтаушылар екені анық. Осы керемет және жылы мерекеде Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, бейбітшілік
пен бақ-береке тілеймін! Сіздердің әр күндеріңіз
жақындарыңыз бен айналаңыздағы жандардың мейірімділігі мен сүйіспеншілігіне, қамқорлығына толы
бола берсін! Лайым егде жас еңсені түсірмей, ұзақ та
баянды ғұмырға жетелесін! Төріміздің тамтығын кіргізіп, татулық пен ауызбіршіліктің ілгегі болып отырған абыздарымыз азаймасын!

Аудан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлының
білім саласы қызметкерлерін 2 қазан –
Ұстаздар күні мерекесімен ҚҰТТЫҚТАУЫ

Құрметті Ұстаздар!
Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беріп,
болашағына бағыт көрсететін ардақты тұлғаларды
төл мерекесімен құттықтаймын!
Ұстаздар жайлы ұлы Абай «Адам бойындағы
барлық жақсылық мұғалімнен дариды» деп баға
берсе, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Мағжан
Жұмабаев «Алты алаштың баласы бас қосқанда,
қадірлі орын – мұғалімдікі» деген болатын. Сондықтан да, ұстаздық – қай кезде де сый-құрметке
лайық әрі сұранысқа ие қадірлі де қастерлі мамандық болып қала береді. Сондықтан, ұстаздар күні –
қоғамдағы орны ерек мерекелердің бірі.
«Ұстаз бақыты – озып туған шәкірті» десе, аттарыңызды ай-әлемге паш ететін талантты да білімді
шәкірттеріңіз көбейе берсін!
Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс
тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын!

Аспантау ақпарат

Облыс әкімі ауданымызда болды

Жуырда Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы
және облыс әкімінің орынбасары Нұржан Құдайбергенов
ауданымызға ат басын бұрды. Аталған іс-сапарларында
аудан активтерімен кездесіп Райымбек ауданына жаңа
әкім тағайындады. Жиынның төрағасы, облыс әкімі Марат
Елеусізұлы сөз тізгінін алып «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңына сәйкес, Президент Әкімшілігінің келісімі
бойынша жаңа ғана өткен Райымбек аудандық мәслихатының кезектен тыс сессиясында депутаттар Берік Фатықұлы Дүйсенбаевтың кандидатурасын Райымбек ауданы әкімінің лауазымына тағайындауға келісім берді. Менің
ұсынысымды қолдап, сенім білдіргендеріңізге рақмет»,
деді. Сонымен қатар, өз сөзінде «жаңа келген аудан басшысы тәжірибесі мол, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, еңбек тәжірибесін өндірісте тиімді қолдана біледі. Енді
Райымбек ауданының әрі қарай дамуына бар тәжірибесі
мен күш-жігерін жұмсайды. Ал сіздер жаңа аудан әкіміне

қолдау көрсетіп, бірге қоян-қолтық жұмыс істейсіздер деп
ойлаймын» дей келе, Райымбек ауданының жаңа әкімі
Берік Фатықұлына сөз кезегін берді.
Аудан әкімі Берік Фатықұлы жерлестерімен амандаса
келе, алдағы уақытта ел сенімін ақтап, ауданымыздың
даму жолында бар күш жігерін салып еңбек ететінін айтты.
Бұрынғы Райымбек ауданының әкімі қазіргі Алматы
облысы әкімінің орынбасары Нұржан Құдайбергенов сөз
кезегін алып, әріптестеріне алғысын айтты.
Келесі сөз кезегін аудандық ақсақалдар алқасының
төрағасы Бірбаев Бекболат Ыбрайымұлы алды. Ел аманатын арқалау оңай шаруа емес екенін, көпшіліктің көңілінен шығу қиынға соғатынын баса айтты. Дегенмен де
Берік Фатықұлына сенім білдіретінін жасырмады.
Жиын соңында облыс әкімі жаңа аудан басшысы мен
аудан қызметкерлеріне тиісті тапсырмалар берді.
Перизат ІЗТЕЛЕУ.

1 қазан, сенбі, 2022 жыл

Аудан активінде

Құрметті актив мүшелері!
Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ»
атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауын жариялады.
Мемлекет басшысы Әділетті Қазақстанды құру жолындағы маңызды
қадамдарды нақтылап, қоғам игілігіне
арналған реформаларды нақтылап өтті.
БІРІНШІ
БАҒДАР.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ.

ЖАҢА

Ел Президенті экономикамыздың
шикізатқа әлі де тәуелді екендігін баса
айта отырып, оны шешудің нақты жолдарын ұсынды.
Жаңа экономикалық бағдарымыздың басты басымдықтарын нақтылап
берді.
Атап айтқанда, жеке кәсіпкерлік бастамаларды ынталандыру, мемлекеттік
капитализмнен және мемлекеттің экономикаға шектен тыс араласуынан бас
тарту ;
– бәсекелестікті дамыту, яғни бәріне
бірдей мүмкіндік беру;
– сондай-ақ, ұлттық табысты әділ
бөлу – мәселелеріне ерекше тоқталып
өтті.
Елімізде кәсіпкерлікті дамытуға
қамқорлық барынша жасалуда. Мемлекет кәсіпкерлікті қолдауды одан әрі
арттыра бермек. Себебі, кәсіпкерліктің көркеюі ел экономикасына оң әсер
ететіні анық.
Президентіміздің бизнесті жөнсіз тексеруге мораторий жариялағаны
кәсіпкерлікті дамытуға мол септігін тигізетіні анық.
Ауданда шағын және орта бизнес
ашуға жағдай жасау кезеңі жасалуда.
Бірақ, «Кәсібімді бастап, нәсібімді табамын» деген қарапайым азаматтарға
қолдау аз. Осы ретте, гранттық қолдау
шараларын қолға алу қажет. Бұл, күн
тәртібіндегі басты мақсат болуы тиіс.
Ниеті, бизнес идеясы бар ауданның
азаматтары кейбір істерін жүзеге асыра алмай келеді. Оларға пайызсыз,
қайтарымсыз қаржылай көмек көрсету
жағдайын ойластыру қажет.
Сонымен қатар, ауданнан шыққан
қалталы азаматтар аз емес осы азамматтардың қаражатын ауданға бизнеске
тартудың тетіктерін ойластыру керек.
Бизнесті мемлекет тарапынан қолдау
шаралары барысында, бизнес жобаның
өміршеңдігіне көз жеткізіп алу керек.
Бұл ретте, кәсіпкерлік саласында жұмыс
істейтін комиссиялар аудан экономикасына серпіліс әкеле алатын жобаларды
іріктей білуі керек, әрі оны қажетінше
қолдаулары қажет. Облысымыздың
кейбір өңірлерінде кәсіпкерлік жоғары
деңгейде дамуда, сол аудандардың
экономикасы кәсіпкерліктің арқасында
алдыңғы қатардан көрінуде. Өкінішке
қарай, біздің ауданда жағдай басқаша.
Аудандағы кәсіпкерлікті қолдау
мақсатында тың кешенді жоспар жасау,
оны кезеңімен іске асыру мақсатында
нақты жұмыстар жүргізуді аудан әкімінің
орынбасары С.Сатылғановқа, аудандық
«Кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Н. Оралқұловқа тапсырамын.
Бүгінгі күнде бюджеттің шығыс бөлігіндегі міндеттемелерді орындау үшін
бюджет тапшылығы ұлғайып, Ұлттық
қордан алынатын трансферттер көбейгендігіне орай Мемлекет басшысы
бюджеттің кірісін арттыру үшін шаралар
қабылдау қажеттілігін, әсіресе мемлекеттік шығыстардың ауқымын және
оның тиімді жұмсалуын бақылауда ұстау
керектігін тапсырды.
Осыған орай аудандық бюджетке
түсетін салық көлемінің өз деңгейінде
орындалуын, ауданда бөлінген қаржының нақты бағытында жұмсалуын бақылауды аудан әкімінің орынбасарлары
Ғалым Жусанбаев пен Самат Сатылғановқа тапсырамын.
ЕКІНШІ БАҒДАР. НАҚТЫ СЕКТОРДЫ ДАМЫТУ.
Ел Президенті Жолдауда жер мәселесіне баса назар аударды. Ауылдық
жерде мал саны артқан сайын жер дауы
жиілей бастайтыны анық. Жайылымның
тарлығы, шабындықтың жоқтығы күн
тәртібінен түспейтін мәселе. Бүгінде,
малы бар азамат жер таппай, ал малы
жоқ азаматтар гектарлаған жерлерді

Жолдау! Жолдауға – қолдау!

Жуырда аудан әкімдігінде ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты
Жолдауын талқылау жөніндегі актив отырысы өтті. Аудандық актив жиналысына аудандық мемлекеттік мекеме және
аудандық аурухана қызметкерлері, мектеп директорлары, ауылдық округ әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының
өкілдері қатысты. Күн тәртібінде «Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан
халқына Жолдауында белгіленген тапсырмаларды іске асырудағы аудандық атқарушы органдарының жұмысы туралы» бір мәселе қаралды. Күн тәртібіне қойылған бір мәселе бойынша аудан әкімі Дүйсенбаев Берік Фатықұлы баяндама жасады.
0-6 жас аралығында 3747 бала
есепте тұрады. 3-6 жас аралығында
2322 бала бар. Балаларды мектепке
дейінгі қамту көрсеткіші 96,6%.
Биылғы жылы Тұзкөл, Көмірші,
Көксай, Көкбел, Сарыбастау ауылдарындағы мектептерге күрделі жөндеу
жұмыстары жүргізілуде.
Бүгінгі күнде ұстаздар үлкен қолдауға ие болып отыр. Ұстаздардың шәкіртке алаңсыз білім беруіне барлық жағдайлар жасалуда.
2020 - 2021 жылғы білім сапасы
64,6% құрап, мектеп бітіруші түлектердің 91% жоғарғы және арнайы оқу
орнына түссе, 2021-2022 жылы білім сапасы 65% құрап, мектеп бітіруші түлектердің 93% жоғарғы және арнайы оқу
орнына түсіп отыр.
Аудандағы білім сапасын арттыру
мақсатында нақты шаралар қабылдауды орынбасарым Нұрбол Сағатбекұлына, аудандық білім бөлімінің басшысы
иеленіп отырған жағдайлар кездеседі. отыр. Мамыр айында автокөлік жолына Саят Үмбетәлиевке тапсырамын.
Сондықтан да, аудандық жер комиссия- басталған ағымдағы жөндеу жұмыстары
сы пайдаланылмай отырған жерлерді бүгінгі күнге дейін созылып отыр. Осы
ТӨРТІНШІ БАҒДАР. МЕМЛЕКЕТТІК
анықтап нақты жұмыстар жасаулары мәселеге орай, аталған жолға күрделі БАСҚАРУ ІСІН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТУ.
қажет. Бүгінде аудан көлемінде соңғы жөндеу жұмыстарын жүргізуге нақты
2 жылда пайдаланылмаған 13 мың га. жұмыстар атқару, қажетті құжаттарды
Билік халыққа жақын болуы керек.
жер учаскесі мемлекетке қайтарылған, жинақтап тиісті мекемелермен жұмыс Мемлекет басшысы халыққа кедер20 мың га. жайылымдық жер учаскесі атқаруды орынбасарым Ғалым Жусан- гісіз қолайлы ортаны қалыптастыру
соттың қарауында.
баевқа тапсырамын.
және мемлекеттік қызмет көрсетудің
Сонымен қатар, былтырғы жылы
ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында
ауа-райының қолайсыздығы мал шаруаҮШІНШІ БАҒДАР. ЕЛ БОЛАШАҒЫ- нақты тапсырмалар берді. Мемлекет
шылығына кері әсерін тигізгенін бәріңіз НА
АРНАЛҒАН
СТРАТЕГИЯЛЫҚ басшысы «Халық үніне құлақ асатын
жақсы білесіздер. Ауданда жағдай өте ИНВЕСТИЦИЯ.
мемлекеттің» басты қағидаты – мемушықпаған күннің өзінде де, бізді айналекеттік аппарат азаматтар мүддесі
лып кеткен жоқ. Алдымызда қыс мезБұл бағдар аясында, ерікті медици- үшін жұмыс істеуге тиіс екендігін атап
гілінің қалай болатыны белгісіз. Сон- налық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Ел өтті. «Халық үніне құлақ асатын үкімет»
дықтан біз, қандай жағдайда да жедел Президенті мемлекет кепілдік берген тұжырымдамасын жүзеге асырудың бір
шара қабылдап, жем-шөп тапшылығына және сақтандыру пакеті (медсақтан- жолы - халықтың мемлекеттік мекемебайланысты ахуалды реттеуге жүйелі дыру) деп екіге бөлінген қолданыстағы лерге кіру мәселелерін шешу жолдарын
жұмыс атқаруға дайын болуымыз қажет. медкөмекке тиімділігі төмен жүйе деп жеңілдету. Бұл ретте ауданда мемлеАуданда жем-шөп дайындауға қажет- нашар баға берді. Осыған орай, 2023 кеттік мекеме басшыларының, мектеп
ті жер көлемін ұлғайту, егіс алқабына жылдан ауыл тұрғындарының сұраны- директорларының қызметтік бөлмелері
әр жылы әр түрлі дақыл егу талабын сын қанағаттандыруға арналған ұлттық бірінші қабатқа көшірілген. Халыққа
сақтау үшін тиісті бақылауды күшейту, жоба жүзеге асады. Еліміз бойынша кедергісіз қолайлы ортаны қалыптастыжайылымдық жерді тиімді пайдалану, емдеу мекемесі жоқ 650 ауыл мен кент- ру және мемлекеттік қызмет көрсетудің
игерілмей жатқан жерлерді қайтару,
жерді нағыз шаруаға беру жұмыстары
бойынша нақты шаралар қабылдауды
орынбасарым Самат Сатылғановқа
тапсырамын.
Аудан аумағында 66 шақырым республикалық маңызы бар, 240 шақырым
облыстық маңызы бар, 282 шақырым
жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары бар, оның ішінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың
үлесі 47,7%.
Бүгінгі күнде облыстық маңызы
бар, Қарасаз-Тұзкөл ауылдарының аралығындағы 19 шақырымдық автокөлік
жолына күрделі жөндеу, Қарасаз-Шәлкөде-Талас ауылдарының аралығындағы 19 шақырымдық автокөлік жолына,
Сарыжаз-Көмірші ауылдарының аралығындағы 22 шақырымдық автокөлік
жолдарына орташа жөндеу жұмыстары
жүргізілуде. Сонымен қатар, Жамбыл,
Қақпақ , Қызылшекара, Нарынқол, Талас, Шәлкөде ауылдарының көше жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
те 2 жылда медициналық және фельд- ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында
Өздеріңізге белгілі Райымбек ауда- шерлік-акушерлік бөлімшелер салынып, аудан әкімдігінде, ауылдық округтерде,
ны облыс орталығы – Қонаев қаласынан қажетті құрал-жабдықпен толық қамты- білім беру мекемелерінде «Ореn space»
360 шақырым қашықтықта, ірі мегапо- лады.
форматындағы кеңселер жұмыс жасаулис Алматы қаласынан 330 шақырым
Ауданда денсаулық сақтау сала- да. Сонымен қатар аудан орталығында
қашықтықта орналасқан. Райымбек ау- сы бойынша 18 нысан бар. 2019 жылы «Сервистік әкімдік» қызмет көрсетеді.
данына ең жақын қала Алматы қаласы Жамбыл, Қақпақ ауылдарынан дәрігерАлайда, жергілікті жерлердегі әкімболып есептеледі, сондықтан аудан лік амбулаториялар салынып, пайдала- дердің, кейбір мекеме басшыларының
тұрғындарының тыныс-тіршілігі Алматы нуға берілген. Үстіміздегі жылы Жаңа өз жұмысына салғырт қарап, тұрғынқаласымен тікелей байланысты. Орта Текес, Көмірші ауылдарындағы медици- дарға өз деңгейінде қызмет көрсетпеесеппен алғанда Райымбек ауданынан налық пункт ғимараттарының құрылысы, уінің нәтижесінде халық тарапынан
Алматы қаласына күніне 700 – ге жуық Қаратоған, Талас ауылдарында ФАП наразылықтар туындап жатады. Бұл
көлік, 4000-ға жуық адам қатынайды құрылысы жасалуда.
мәселенің алдын алуға нақты жұмыстаекен. Алматы қаласына, Алматы –
Нарынқол ауылынан 250 орындық ры жүргізілуі қажет.
Көкпек – Кеген – Нарынқол республи- емхананың құрылыс жұмыстарына ресАудан әкімінің аппарат басшысы
калық маңызы бар автокөлік жолы ғана публикалық бюджеттен 1 млрд. 489,0 Гуля Кенебаеваға әкімдікке тұрғындар
байланыстырады. Бүгінгі күнде Кеген – млн. теңге бөлініп құрылыс жұмыстары тарапынан келіп түскен арыз-шағым,
Нарынқол арасындағы республикалық жүргізілуде. Алдағы уақытта да меди- өтініштерге сараптама жүргізіп, қандай
маңызы бар 66 шақырымдық автокөлік циналық қызмет көрсету нысандары сала бойынша мәселе
өз деңгейінжолының сапасы өте нашарлап, ау- кезең кезеңімен жасалып, пайдалануға де шешімі табылмағандығы жөнінде
дан халқының наразылығын тудыруда. берілетін болады.
анықтама жасауды тапсырамын.
Қазіргі уақытта аталған автокөлік жоАуданда 19 орта, 1 негізгі және 2
лының сапасы аудан халқының бірінші бастауыш мектеп бар. Оларда 6076
БЕСІНШІ БАҒДАР. ЗАҢ ЖӘНЕ
кезекте көтеретін мәселесіне айналып оқушы білім алады.
ТӘРТІП.

g.hantaniri@mail.ru
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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
Парламент палаталарының бірлескен
отырысында судьялар мен қазылар
қайта іріктеліп, жаңаша жасақталатынын айтты. Мемлекет басшысы
Жолдауда Сот төрағасы жəне Сот алқасының төрағасы лауазымына үміткерді
судьялар өздері сайлайтын тəсіл енгізуді ұсынып, Жоғарғы Сот судьяларын да
сайлау арқылы таңдау қажеттігін айтты.
Сонымен қатар, мемлекет басшысы Жолдауында Қаңтар оқиғасына
байланысты қозғалған қылмыстық іс
бойынша айыпталғандарға бір реттік
рақымшылық жариялауды ұсынды.
Кездейсоқ құрбандар мен өз кінәсін
түсінген жастарымыздың болашағын
қорғау – мейірлі мемлекеттің қамқорлығы. Халқымыз «адасқанның айыбы жоқ, айналып үйірін тапқан соң»
дейді. Арандап қалған азаматтарға
рақымшылық жасау – парасаттылық
белгісі деп түсінеміз.
Қаңтардағы еліміздің батысында әлеуметтік мәселелерді айтумен
басталған бейбіт шерудің әп-сәтте бұзақылардың бүлігіне айналғанына куә
болдық. Жалдамалы жаналғыштар
әп – сәтте бейбіт жерді жайпап өтті.
Оларға елдің қамы да, ұлттың арманы
да, мемлекеттің мүддесі де қажет емес
екендігін көзіміз көрді. Бүлікшілер билікті басып, тәуелсіздік туын таптап өтуге
тырысты. Қаңтардың қаралы күндері
бізге қаншалықты қымбатқа түскеніне
өздеріңіз куә болдыңыздар. Қаншама
азаматымыз құрбан болды, боздақтарымыз қыршын кетті. Әрине, қаралы қаңтардағы жағдайға байланысты
сұрақ көп. Оның бәріне алдағы уақытта
жауап табылады деп сенеміз. Ал қазіргі
кезде ес жиып, жұрт болып жұмылып,
тағдырлы шешімдер қабылдаған Президентіміздің жанынан табылып, толық
қолдауымыз қажет. Мемлекетімізде
әлеуметтік әділдік, заң үстемдік құрса,
халқымыздың әл-ауқаты әлдеқайда
жақсарып, бірлігі де нығая түсері анық.
Біз тек ел үшін жер үшін аянбай еңбек
етуіміз қажет! Алдағы жылдар қоғам
үшін сындарлы жылдар болмақ. Үлкен
өзгерістер басталып жатыр, алда бізді
мемлекеттің, экономика мен қоғамның терең өзгерісі күтіп тұр. Жаңа Қазақстан сенімді қадамдармен басу үшін
ең алдымен бізге ауызбіршілік қажет.
Бізге өткеннен сабақ алып, жұмысты
жаңа бағытта бастау керек. Ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін барлықтарыңы-

зды Отан алдында аянбай еңбек етуге
шақырамын.
Жоғарыдағы баяндамадан кейін
актив жиынына Мемлекет басшысының Жолдауының кейбір бағыттары
бойынша өз пікірлерін білдіру үшін бірнеше адамдар сөзге жазылды. Осыған
сәйкес, аудандық Аналар кеңесінің
төрайымы Омарова Балжан Әбуқызы,
«Ретай» шаруа қожалығы төрағасы,
аудандық мәслихат депутаты Сәлім
Руслан Еренсізұлы, аудандық «Жастар
ресурстық орталығының» директоры
Нартай Мұратұлы, Нарынқол ауылдық
ақсақалдар алқасының төрағасы Қанат
Ахметовтар Жолдауға байланысты түйінді ой-пікірлерін ортаға салды. Жиын
барысында аудандағы атқарылған жұмыс- тар айтылып, шешімі табылмай
тұрған мәселелер де ортаға салынды.
Осы орайда тиісті тапсырмалар да
берілді.
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

www.hantengrigazeti.kz

1 қазан, сенбі, 2022 жыл

1 қазан – Халықаралық қарттар күні!

Қарттарым аман-сау жүрші!

Неменеге жетістің
бала батыр,
Қариялар азайып
бара жатыр,
Бірі мініп келместің
кемесіне.
Бірі күтіп әнекей жағада тұр,-деген екен ақиық
ақын Мұқағали. Қазыналы
қарттарымыздың қатарын
сиреткен, тау мүсін тұлғаларымыздың қадірін түсінбеген мына заманда көкірегі
шежіреге толы қарттарымыздың қадірін біліп жүрміз бе?
Өмірден көргендері көп,
түйгендері мол бұл жандардың тұлғасы тұнған тарих
дерсіз. Және осы күнге жеткізген тарғыл жолды тағдырларына мұңайып қайғырған

емес.
1-қазан бұл - ата жолын
жалғап келе жатқан ақсақал
аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміздің келіп
жеткен мерекесі. Осы өмір
жолында
барлығымызға
қатысы бар мерейлі шақ.
Бірақ бақытсыз балалық
шақтарын соғыстың күреңсіз
күндеріне арнаған қарттарымызды тек мерекеде еске
алып қана қоймай, әр уақыт
құрмет көрсетуді парызымыз
деп білу қажет.
Ендеше, «Бір ауылда
болмаса бір қария, сонда
орнайды жетімдік басымызға»- дегендей абыз аталарымыз бен ақ жаулықты аналарымыз бақытты күн кешіп,

қай кезде де халқына - сүйеу, жұртына қамқор болып,
жүздерінен қуаныш пен күлкі
кетпей, балалары мен немерелерінің қызығын көріп,
аман-сау күн кешкей.
Ал біз қолымыздағы алтынымыздың, еш байлыққа
тең келмейтін асылдарымыздың қадірін біліп, олардың барына шүкіршілік етейік.
«Атасыз үй - батасыз, ал
анасыз үй - панасыз» дейді қазақ. Осы күйге түсуден
сақтасын бізді!
Балжан ОМАРОВА,
аудандық аналар
кеңесінің төрайымы.

Арнау

Қарттарымызды
қадірлейік!

Көпті көрген көне көз қариялар,
Парасатты, пайымды дариялар.
Өткен өмір жолынан сөз сұрасақ,
Жақсылығын халқына жариялар.

Жат қылықты жастарға
тыйым еткен,
Жақсылықты жанына жиып өткен.
Бір ауылда болмаса бір қария,
Қиқым болып әулеттің сыйы
кеткен.
Жоқшылық, кедейліктің дәмін
татқан,
Су ұстап аңыздарда шөп те
шапқан.
Қарттарым біз Сіздерге
қарыздармыз,
Біз үшін жаяу жүріп мал да баққан.
Барымды ұрпағыма берсем деген,
Еңбегі еш нәрсемен өлшенбеген.
Аман болсын әр үйдің қариясы,
Немеремнің қызығын көрсем деген.
Әр сөзінен жылылық таралатын,
Алланың орындаған аманатын.
Барға разы, жоғыңа тәуба деген,
Жанына серік еткен қанағатын.
Қызықпаған ақшаға, алтынға да,
Ұстанған ата-баба салтын ғана.

g.hantaniri@mail.ru

Салиқалы сабырлы мінезі бар,
Ризамын сіздердей нар тұлғама.

Ырыс кетіп қалмаған баталы елден,
Ынтымақта кетпеген аталы
елден.
Ақсақалдар ортада аман жүрші,
Сөз бастап, той жиында бата
берген.
Жақсыларын көзінше мақтамаған,
Ешкімді ғайбат айтып даттамаған.
Ұлтымның айналайын ұлылары ай,
Ақиқаттың жолынан аттамаған.
Намысын бермеген ғой жаттарына,
Өнегелі іс қалдырған арттарына
Ел бірлігін ойлаған әрқашан да,
Ризамын мен бүгін қарттарыма.

2 қазан – Ұстаздар күні!

Ұстаздың бақытышәкіртінің жетістігінде

«Ғалымда, шахтерда бас иетін,
Ұстазым бар сенің қасиетің»-демекші расымен, бәрімізде 42-әріпті үйретіп,
тәлім-тәрбие беретін ұстаздың алдынан өттік. Еңбектерін қанша айтсақта, қалай рахмет
айтсақта артық болмайды. 2-қазан ұлағатты
ұстаздарымыздың мерекесі, яғни осы бір мереке ұстаздарымызға жүрек жарды тілегімізді
білдіру үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын.
Мерекені байланыстыра отырып, Қызылшека-

дағы медицина университетінің студенті. Қанат қаққан 11 түлектің қазір 8-і ЖОО-да грантта,
1 түлек ақылы, ал 2 түлек арнаулы оқу орнында грантта оқып жатыр. Әр оқушының адаспай
өмірден өз орындарын тауып қана қоймай,
білім нәрімен сусындап, белгілі бір мамандықтарды сіңіріп жатқандары осы бір ұлағатты
ұстаздардың толағай еңбектерінің арқасы деп
айтсақ артық емес. Ұстаз үшін еткен еңбек пен
төккен тердің ақталғанынан артық бақыт жоқ

ра ауылындағы Көдек Байшығанұлы атындағы
мектепті және ұстаздарын тілге тиек еткім келіп
отыр.
Мектеп қабырғасында жүріп, өз балаларынан кем қылмай әр баланы білім нәрімен сусындатып жүрген ұстаздарымыздың еңбектерін
айтпау қателік деп ойлаймын. Жас ұрпаққа
сапалы білім мен саналы тәрбие беруде тек
алдыңғы қатардан көрініп аудан мектептерінің
көшін бастап жүрген бұл білім ұйымының өткен
оқу жылындағы жетістіктеріне ғана тоқталғым
келеді. Әр баланың бойында ерекше қасиет
пен бірден байқала бермейтін талант болады.
Ал оның кілтін тауып ашу әрине екінің бірінің
қолынан келе бермейді. Оқушыларды қанаттандырып әр түрлі жарыстарға жетелеген ұстаздарымыздың түлектері жарыстардан жүлдесіз қайтпаған. Оның дәлелі Шаден Әділет
облыстық «Жетісу» телеарнасы мен «Дарын»
орталығы бірлесіп ұйымдастырған «Зерде»
интеллектуалды токшоуында 1 млн теңгенің
сертификатын жеңіп алса,Серікқызы Айшагүл
биология пәнінен өткен облыстық пән олимпиадасында жүлделі 3 орынды иеленіп,ұстазы
Саламатова Шолпан апайдың еңбегін ақтады.
Республикалық жас ақындар айтысында 10 сынып оқушысы Тұрсынбек Ұлан аудан намысын
қорғап, Алғыс хатты арқалады.
11 жылғы білімнің соңғы нәтижесі ҰБТ
екенін ескерсек ,бұл сынақтан мектеп түлектерінің ортақ балы 93,7 болып аудан мектептерінің көшін бастады. Бітіруші 4 түлек «Алтын белгі» иегері атанып өз білімдерін қорғап
шықты. Алтын белгі иеленген түлектер: Шаден
Әділет ҰБТ да 123 балл, Бейсенбек Нұрзат 116
балл жинап бүгінде Т.Рысқұлов атындағы экономикалық университеттің студенттері болса,
Бекей Ақнұр Сүлеймен Демирел атындағы
университетте, Серікқызы Айшагүл Абай атындағы педагогикалық университетте жоғары
білімдерін жалғастыруда. Ал «Үздік аттестат»
иегері Сейдін Назира С.Асфендияров атын-

шығар. Математика пәнін таңдап, қиындығы
жоғары осы пәннен оқушыларымыздың ортақ
балының 37,6 болуында мектеп басшысы,математика пәнінің мұғалімі Сақанұлы Миятжанның, география пәнінен ортақ баллдың- 36
болуы Мұсабекова Алмагүлдің және сыныптың осындай нәтиже көрсетуінде анасындай
шырылдап жүрген сынып жетекші Саламатова
Шолпан апайдың өлшеусіз еңбектері жатыр.
Білім негізі бастауышта десек ,тәжірибелі де
білімді ұстаздарымыз Гүлмира, Гүлдария, Айнұр апайлар да мектеп мақтанышы.
Қазіргі таңда мектепте 230-дан астам
оқушы оқытылуда. Жаңа оқу жылында мектеп
ұжымының құрамы жаңартылып, конкурс нәтижесі арқылы 8-жас маман жұмысқа қабылданды. Физика, ағылшын, қазақ тілі, тарих, бейнелеу, музыка, дене шынықтыру және бастауыш
пәндері бойынша жас мамандар педагогикалық қызметін бастап та кетті. Бұл жас мамандарда алдыңғы көштегі Кеңесгүл, Шолпан,
Алмагүл және Нұргүл, Бейбітгүл апайларымыз
сынды, Миятжан, Айдос, Бекжан ағайларымыз
секілді талапты да талантты оқушыларды тәрбиелеп шығаратындарына сенеміз.
Мектеп директоры Миятжан Сақанұлы айтқандай «Жақсы ұстаз болу үшін әрбір шәкірттің
жүрегінен жол таба білу керек». Расымен, тек
білім ғана беріп қоймай, бағыт-бағдар беріп,
үлкен өмірге тас қамал бұзатындай ерік-жігер
мен жаңа өмірге билет ұсынатын осы ардақты
жандар.
Құрметті асыл жандар! Осынау төл мерекелеріңізде баршаңызға табыс тілейміз! Ұлы
істер атқарып жүрген жұмыстарыңыз абырой
әкелсін! Елім деп еміренген ұл-қыз тәрбиелеп,
мәртебелеріңіз асқақтай берсін! Отбасыларыңызға есендік тілейміз!
Аяла ҰЛАНҚЫЗЫ,
Қызылшекара ауылы.

«Хантәңірі газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
төмендегі тарифтер бойынша 2022 жылға ақылы
қызметтерді көрсетеді
Жеке тұлғалар үшін:
- Хабарландыру - 3000 теңге
- Басқа қызмет түрлері бойынша (сату, сатып алу, хабарландыру)
- Құттықтау, алғыс айту – 3000 теңге
- Еске алу – 3000 теңге
- Көңіл айту -3000

Бағыт беріп, балаларымен
санасатын,
Отырса төрімізде жарасатын.
Қарттарыма денсаулық тілейікші,
Немерелер аталап таласатын.

Заңды тұлғалар үшін:
- Газетке берілген мақаланың бір см² 250 теңге,екінші рет қайталап берілсе 200 теңге.
- Жарнама - 5000-10000 теңге
- Құттықтау, алғыс айту – 5000-10000 теңге.
- Естеліктер, еске алу кешіне шақыру - 5000 теңге
- Көңіл айту, некролог - 5000-10000 теңге
П. Н. ІЗТЕЛЕУ,
«Хантәңірі редакциясы» ЖШС-ның директоры.

Ғасыр жүгін көтерген қара нарым,
Ұрпаққа үлгі болған даналарым.
Жол көрсетіп жастарға
ақыл айтар,
Сіздер аман болыңдар, ағаларым!
Бексұлтан КӨЛБАЕВ.
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2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабының 1) тармақшасына, 51-1, 66-1-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Орталық сайлау
комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
қоса беріліп отырған күнтізбелік жоспары (бұдан әрі – Күнтізбелік жоспар) бекітілсін.
2. Күнтізбелік жоспар сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Қазақстан
Республикасы астанасының сайлау комиссияларына жіберілсін.
3. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Төраға

Н. Абдиров

Хатшы

М. Ерман

Астана қаласы,
2022 жылғы 22 қыркүйек
№ 65/538
Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2022 жылғы 22 қыркүйектегі
№65/538 қаулысымен бекітілген

2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары

1. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарды ұсыну.
Республикалық қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдары
Сайлау тағайындалған күннен кейінгі
күні – 2022 жылғы 23 қыркүйекте басталады және 11 қазанда жергілікті уақыт
бойынша сағат он сегізде аяқталады.
(55-б., 66-1б.)
2. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттың Қазақстан Республикасы Конституциясының 33-бабы 2,
3-тармақтарында, 41-бабы 2-тармағында және «Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Республикалық қоғамдық бірлестіктің
жоғары органы отырысының кандидатты
ұсыну туралы хаттамасынан үзiндi көшірмені кандидаттың дауысқа түсуге келiсiмі
туралы өтiнiшiмен және кандидаттың
сайлау жарнасын енгізгенін куәландыратын құжатпен бірге ұсынылған кезден
бастап бес күннің ішінде.
(54-б.)
3. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық сайлау комиссияларының
құрамдарын жариялау.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Республика
астанасының сайлау комиссиялары.
Сайлау тағайындалғаннан кейiн он
күннен кешіктірмей - 2022 жылғы 2 қазаннан кешіктірмей.
(13-б. 4-т.)
4. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау учаскелерінің шекараларын,
учаскелік сайлау комиссияларының
құрамдарын жариялау.
Тиісті әкімдер.
Аудандық, қалалық сайлау комиссиялары.
Сайлау тағайындалғаннан кейiн он
бес күннен кешіктірмей – 2022 жылғы 7
қазаннан кешіктірмей.
(17-б. 2-т., 23-б.5-т.)
5. Шет мемлекеттер мен халықаралық
ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеу.
Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы бойынша.
Ұсыным келіп түскен сәттен басталып,
дауыс беретін күнге бес күн қалғанда –
2022 жылғы 14 қарашада жергілікті уақыт
бойынша сағат он сегізде аяқталады.
(20-2-б. 2-т., 3-т., 4-т.)
6. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенім біл-
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дірген адамдарын тіркеу және әрқайсысына тиісті куәлік беру.
Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сенім білдірілген адамдардың тізімдері тіркеу үшін берілген сәттен бастап.

(14-б. 2-1) т.)
7. Қол қою парақтарын беру.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау
туралы» Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңында белгіленген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін
бес күн мерзімнен кешіктірмей.
(56-б. 3-т.)
8. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатты қолдап қойылған
қолдардың растығын паспорт қызметінің
қызметкерлерін қатыстыра отырып тексеру және Орталық сайлау комиссиясына
жіберілетін тиісті хаттаманы ресімдеу.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, Республика астанасының сайлау комиссиялары.
Уәкілетті мемлекеттік органдар.
Қол қою парақтары тапсырылған күннен бастап он күн мерзімнің ішінде.
(56-б. 7-т.)
9. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына 2022 жылғы 1
қыркүйектегі жағдай бойынша активтері
мен міндеттемелері туралы декларация
тапсыру.
Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы).
Кандидат тіркелгенге дейін.
(59-б. 2-т.)
10. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарды тіркеу.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар барлық қажетті құжаттарды тапсырғаннан кейін басталады және
2022 жылғы 21 қазанда жергілікті уақыт
бойынша сағат он сегізде аяқталады.
(59-б. 1-т., 4-т., 5-т., 66-1-б.)
11. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар тіркелгеннен кейінгі
жетінші күннен кешіктірмей.
(59-б. 7-т. 1) т.)
12. Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын
ашу.
Орталық сайлау комиссиясы.
Кандидат тіркелгеннен кейін.
(34-б. 6-т.)

13. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған активтері мен міндеттемелері туралы мәліметтердің дұрыстығын
тексеру. Мемлекеттік кіріс органдары.
Кандидат тіркелген күннен кейін он
бес күннің ішінде.
(59-б. 2-т.)

19. Сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда – 2022 жылғы 4 қарашадан кешіктірмей.
(26-б. 1-т.)

14. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарының тіркелген Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттарға
эфирден және баспасөз бетінен орын
беру төлемінің мөлшері, шарттары мен
тәртібі туралы мәліметтерді хабарлауы
және жариялауы әрі оларды Орталық
сайлау комиссиясына беруі.
Бұқаралық ақпарат құралдары.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
басталғанға дейінгі бес күннен кешіктірмей – 2022 жылғы 16 қазаннан кешіктірмей.
				
(28-б. 3-т.)

20. Жекелеген сайлау учаскелерінде, қажет болған жағдайда, дауыс беруді
бастау мен аяқтаудың өзге уақытын белгілеу және ол туралы шешімді сайлаушыларға жеткізу.
Аумақтық сайлау комиссиялары.
(38-б. 1-т.)

15. Барлық кандидаттарға үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін
орындар белгілеу және оларды стендтермен, тақталармен, тұғырлықтармен
жарақтандыру.
Жергілікті атқарушы органдар және
тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлау тағайындалған сәттен бастап
2022 жылғы 21 қазанға дейін.
(28-б. 6-т.)
16. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.
Тіркеу мерзімі аяқталған кезден 2022
жылғы 21 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде басталады және
сайлау болатын күннің алдындағы күні
жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта
аяқталады (2022 жылғы 19 қарашада
сағат нөлде аяқталады).
(27-б. 2-т., 66-1-б.)
17. Бөлінген үй-жайда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулерінің
кестесін жасау және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру.
Жергілікті атқарушы органдар мен
жергілікті өзін-өзі басқару органдары.
Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлау алдындағы үгітке дайындық
барысында және сайлау алдындағы үгітті
жүргізу кезеңінде.
(28-б. 4-т.)
18. Әрбір сайлау учаскесі бойынша
тиісті әкім қол қойған сайлаушылар тізімдерін акт бойынша тиісті сайлау комиссиясына ұсыну.
Тиісті әкімдер.
Дауыс беретін күнге жиырма күн
қалғанда – 2022 жылғы 30 қазан
(24-б., 5-т.)
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21. Дауыс беру уақыты мен орны туралы сайлаушыларды хабардар ету.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он
күннен
кешіктірмей – 2022 жылғы 9 қарашадан кешіктірмей.
(38-б. 2-т.)
22. Сайлау бюллетеньдерін учаскелік
сайлау комиссияларына жеткізу.
Аумақтық сайлау комиссиялары.
Сайлауға дейінгі үш күннен ерте емес
және кемінде бір күн бүрын – 2022 жылғы
17 қарашадан ерте емес және 19 қарашадан кешіктірмей.
(37-б. 3-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау
учаскелерін ашу және тиісті хаттаманы
жасау.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Дауыс беру басталардан бір сағат
бұрын.
(40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Сайлау күні, 2022 жылғы 20 қарашада, егер дауыс берудің өзге уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша 0700-ден 20-00 сағатқа дейін.
(38-б. 1-т.)
25. Дауыстарды санау және дауыс
беру нәтижелері туралы хаттаманы жасау.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
2022 жылғы 20 қарашада, егер дауыс
беру уақыты өзгермесе, жергілікті уақыт
бойынша жиырма сағатта басталады
және дауыстарды санау басталғаннан
кейін он екі сағаттан асырмай жүргізіледі.
(43-б.)
26. Хаттаманың көшірмесін жалпыжұрттың танысуы үшін сайлау
учаскесінің үй-жайындағы арнайы белгіленген орынға ілу.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
(Жалғасы 5-бетте).
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1 қазан, сенбі, 2022 жыл
(Жалғасы. Басы 4-бетте).

Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу.
		
(43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскесінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы тиісті аудандық, қалалық, қаладағы аудандық сайлау комиссияларына тапсыру.
Учаскелік сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу.
(18-б. 8) т., 43-б.)
28. Аудандық, қалалық, қаладағы аудандық сайлау
комиссияларының дауыстарды санау нәтижелері туралы хаттамаларды облыстық, республикалық маңызы
бар қалалардың және Республика астанасының сайлау
комиссияларына тапсыруы.
Аудандық, қалалық, қаладағы аудандық сайлау комиссиялары.
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу.
(62-б. 1-т.)
29. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар-

дың және Республика астанасының сайлау комиссияларының дауыстарды санау нәтижелері туралы хаттамаларды Орталық сайлау комиссиясына тапсыруы.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Республика астанасының сайлау комиссиялары.
Хаттама жасалған күннен бастап екі күннен аспайтын мерзім ішінде – 2022 жылғы 22 қарашадан кешіктірмей жолданады.
(62-б. 1-т.)

(45-б., 66-б. 1-т.)
32. Қазақстан Республикасының Президентін сайлау
қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап он күннен кешіктірмей – 2022 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей.
(12-б. 10) т., 44-б. 4-т. 1) т.)

30. Қазақстан Республикасы Президенті сайлауының қорытындыларын анықтау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілгеннен кейін жеті күн мерзімнен кешіктірмей – 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей.
(12-б. 10) т., 44-б. 1-т., 3-т., 65-б. 1-т.)

33. Кандидаттардың сайлау қорларына түскен ақшаның жалпы сомасы және оның көздері туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін он
күн ішінде.
(34-б. 4-т.)

31. Сайланған Қазақстан Республикасының Президентін тіркеу.
Орталық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзім ішінде – 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей.

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы Конституциялық заңының нормаларына
сілтемелер берілді.

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке
и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан,
назначенных на 20 ноября 2022 года

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) статьи 12, статьями 51-1, 66-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года (далее – Календарный план).
2. Направить Календарный план областным, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан избирательным комиссиям для обеспечения организации и проведения выборов.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель

Н. Абдиров

Секретарь

М. Ерман

город Астана,
22 сентября 2022 года
№ 65/538
Утвержден постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан
от 22 сентября 2022 года № 65/538

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных
выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года
1. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Казахстан.
Высшие органы республиканских общественных
объединений.
Начинается со дня, следующего за днем назначения
выборов - 23 сентября и заканчивается в восемнадцать
часов по местному времени 11 октября 2022 г.
(ст. 55, ст. 66-1)
2. Установление соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан предъявляемым к нему
требованиям п. 2, п. 3 ст. 33, п. 2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
Центральная избирательная комиссия.
В течение пяти дней с момента представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении
кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии
баллотироваться и документом, удостоверяющим внесение кандидатом избирательного взноса.
(ст. 54)
3. Опубликование в средствах массовой информации составов территориальных избирательных комиссий.
Областные, городов республиканского значения и
столицы Республики избирательные комиссии.
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 2 октября 2022 г.
(п. 4 ст. 13)
4. Опубликование в средствах массовой информации границ избирательных участков, составов участковых избирательных комиссий.
Соответствующие акимы.
Районные, городские избирательные комиссии.
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов – не позднее 7 октября 2022 г.
(п. 2 ст. 17, п. 5 ст. 23)
5. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций.
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Центральная избирательная комиссия по представлению Министерства иностранных дел Республики
Казахстан. Начинается с момента поступления представления, заканчивается в восемнадцать часов по
местному времени за пять дней до дня голосования 14 ноября 2022 г.
(п. 2, п.3, п. 4 ст. 20-2)

10. Регистрация кандидатов в Президенты Республики Казахстан
Центральная избирательная комиссия.
Начинается после представления кандидатами всех
необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени 21 октября 2022 г.
(п.1, п.4, п.5 ст.59, ст. 66-1)

6. Регистрация доверенных лиц кандидатов в Президенты Республики Казахстан и выдача каждому соответствующего удостоверения.
Территориальные избирательные комиссии.
С момента подачи списков доверенных лиц для регистрации.				
(пп.2-1) ст.14)

11. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в Президенты Республики Казахстан.
Центральная избирательная комиссия.
Не позднее чем на седьмой день после регистрации
кандидатов.
(пп.1) п.7 ст.59)

7. Выдача подписных листов.
Центральная избирательная комиссия.
Не позднее чем в пятидневный срок после проверки
кандидата на соответствие его требованиям, установленным Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах
в Республике Казахстан».
(п.3 ст.56)

12. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов в Президенты Республики Казахстан.
Центральная избирательная комиссия.
После регистрации кандидата.
(п.6 ст.34)

8. Проверка с привлечением работников паспортных
служб достоверности подписей в поддержку кандидата
в Президенты Республики Казахстан и оформление соответствующего протокола, направляемого в Центральную избирательную комиссию.
Областные, городов республиканского значения и
столицы Республики избирательные комиссии.
Уполномоченные государственные органы.
В десятидневный срок со дня сдачи подписных листов.
(п. 7 ст. 56)
9. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на 1 сентября 2022 года
Кандидат и его (ее) супруга (супруг).
До регистрации кандидата.
(п. 2 ст. 59)
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13. Проверка достоверности сведений об активах и
обязательствах, задекларированных кандидатом и его
(ее) супругой (супругом).
Органы государственных
доходов.
В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата.
(п. 2 ст. 59)
14. Объявление и опубликование соответствующими
средствами массовой информации сведений о размере
оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и
печатной площади зарегистрированным кандидатам в
Президенты Республики Казахстан и представление их
в Центральную избирательную комиссию.
Средства массовой информации.
Не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации – не позднее 16 октября 2022 г.
		
(п.3 ст.28)
(Жалғасы 6-бетте).
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(Жалғасы. Басы 4-5 беттерде).

15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов и оснащение их стендами, щитами, тумбами.
Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии.
со дня назначения выборов и до 21 октября 2022 г.
(п. 6 ст. 28)
16. Проведение предвыборной агитации.
Начинается с момента окончания срока регистрации
в восемнадцать часов по местному времени 21 октября
2022 г. и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.
(заканчивается в ноль часов 19 ноября 2022 г.)
(п. 2 ст. 27, ст. 66-1)
17. Составление графика встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и опубликование
его в средствах массовой информации.
Предоставление кандидатам помещений для встреч
с избирателями.
Местные исполнительные органы и органы местного
самоуправления.
Территориальные избирательные комиссии.
В ходе подготовки к предвыборной агитации и в период проведения предвыборной агитации.
(п. 4 ст. 28)
18. Представление по акту в соответствующую избирательную комиссию списков избирателей по каждому
избирательному участку, подписанных соответствующим акимом.
Соответствующие акимы.
За двадцать дней до начала голосования – 30 октября 2022 г.
(п. 5 ст. 24)
19. Представление избирателям для ознакомления
списков избирателей.
Участковые избирательные комиссии.
За пятнадцать дней до дня голосования – 4 ноября
2022 г.
(п. 1 ст. 26)
20. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках
в случае необходимости и доведение решения об этом
до избирателей.
Территориальные избирательные комиссии.
(п. 1 ст. 38)

21. Оповещение избирателей о времени и месте голосования
Участковые избирательные комиссии.
Не позднее чем за десять дней до дня проведения
голосования – не позднее 9 ноября 2022 г.
(п. 2 ст. 38)
22. Доставка избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.
Территориальные избирательные комиссии.
Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один
день до выборов – не ранее 17 ноября и не позднее 19
ноября 2022 г.
(п. 3 ст. 37)
23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола.
Участковые избирательные комиссии.
За один час до начала голосования.
(п. 1 ст. 40)
24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии.
В день выборов, 20 ноября 2022 г., с 7-00 до 20-00
часов по местному времени, если не установлено иное
время голосования.
(п. 1 ст. 38)
25. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования.
Участковые избирательные комиссии.
Начинается в двадцать часов 20 ноября 2022 г. по
местному времени, если не изменено время голосования, и проводится не более двенадцати часов с начала
подсчета голосов.
(ст. 43)
26. Вывешивание копии протокола в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления.
Участковые избирательные комиссии.
После подписания протокола – немедленно.
(п. 8 ст. 43)
27. Представление протокола о результатах голосования на избирательном участке в соответствующие
районные, городские, районные в городе избирательные комиссии.
Участковые избирательные комиссии.
После подписания протокола – немедленно.
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)
28. Представление районными, городскими, районными в городе избирательными комиссиями протоколов

о результатах подсчета голосов в областные, городов
республиканского значения и столицы Республики избирательные комиссии
Районные, городские, районные в городе избирательные комиссии.
После подписания протокола – немедленно.
(п. 1 ст. 62)
29. Представление областными, городов республиканского значения и столицы Республики избирательными комиссиями протоколов о результатах подсчета
голосов в Центральную избирательную комиссию.
Областные, городов республиканского значения и
столицы Республики избирательные комиссии.
Пересылается не более чем в двухдневный срок
со дня составления протокола – не позднее 22 ноября
2022 г.
(п. 1 ст. 62)
30. Установление итогов выборов Президента Республики Казахстан.
Центральная избирательная комиссия.
Не позднее чем в семидневный срок после проведения выборов – не позднее 27 ноября 2022 г.
(пп. 10) ст.12, п. 1, п. 3 ст. 44, п. 1 ст. 65)
31. Регистрация избранного Президента Республики
Казахстан.
Центральная избирательная комиссия.
В семидневный срок со дня проведения выборов –
не позднее 27 ноября 2022 г.
(ст. 45, п. 1 ст. 66)
32. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов Президента Республики Казахстан.
Центральная избирательная комиссия.
Не позднее десяти дней со дня проведения выборов
– не позднее 30 ноября 2022 г.
(пп. 10) ст. 12, пп.1) п. 4 ст. 44)
33. Опубликование в средствах массовой информации сведений об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и их источниках.
Центральная избирательная комиссия.
В течение десяти дней после опубликования итогов
выборов
(п. 4 ст. 34)
Примечание: В тексте Календарного плана даются
ссылки на нормы Конституционного закона Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР!
2022 жылғы 20 қараша Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауы. Сайлауға қатысуға конституциялық құқықты іске
асырудың кепілі Сіздің сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз болып табылады.
Тізімдерді дауыс беруге арналған нақты учаскесінің аумағында тұрғылықты
жері бойынша тұрақты тіркеу негізінде жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) жасайды. Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар тізімдерге олардың орналасқан
жері бойынша әкімдіктерге берген өтінішінің негізінде енгізіледі.
Дауыс беру күні тіркелген жері бойынша сайлау учаскесіне келе алмайтын
әрбір азамат дауыс беру күніне бір ай қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 қазанынан кешіктірмей тиісті әкімдікке өтініш беріп, олардың нақты орналасқан
жері бойынша сайлау учаскесінде тіркелуге құқылы.
Өтініш түскен кезде әкімдік азаматты тіркелген жері бойынша сайлаушылар тізімінен шығаруды және оны дауыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді
ұйымдастырады.
Осы құқықты:

- дауыс беру күні тіркелген жері бойынша болмайтынын білетін азаматтар;
- басқа қаладан келген, арнаулы орта және жоғары оқу орындарында оқитын, жатақханалардан тыс тұратын студенттер;
- вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады.
Азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне енгізіле алады.
Сайлаушылар тізіміне тіркелген жеріңіз бойынша енгізілгеніңізді тиісті
әкімдіктің сайты немесе Call-орталығы арқылы тексеруге болады.
2022 жылдың 4 қарашасынан бастап Сізге өз учаскеңіздегі сайлаушылар
тізіміндегі деректеріңізді тексеру мүмкіндігі берілетін болады.
Құрметті сайлаушылар!
Сіздерді құқықтық сауаттылық танытып, өзіңіздің сайлауға қатысуға конституциялық құқығыңызды іске асыруға шақырамыз!
Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу үшін қажетті заңдық маңызы бар әрекеттерді уақтылы қабылдаңыз!
ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
20 ноября 2022 года Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах
является включение Вас в список избирателей.
Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами)
на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории
конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы
по месту их нахождения.
Каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день
голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня голосования или 20 октября 2022 года, вправе подать
заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.
При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина
из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того
участка, на котором он будет голосовать.
Воспользоваться данным правом могут:

g.hantaniri@mail.ru

- граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации;
- иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших
учебных заведениях, проживающие вне общежитий;
- граждане, работающие вахтовым методом.
Гражданин может быть включен только в один список избирателей.
Проверить включение себя в список избирателей по месту регистрации
можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.
С 4 ноября 2022 года Вам будет предоставлена возможность проверить
данные о себе в списке избирателей на своем участке.
Уважаемые избиратели!
Призываем проявить правовую грамотность и реализовать свое конституционное право на участие в выборах!
Своевременно примите необходимые юридически значимые действия по
включению себя в список избирателей!
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

6

www.hantengrigazeti.kz

1 қазан, сенбі, 2022 жыл

Райымбек аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Орталығы: Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі, 22, Райымбек ауданы әкімдігінің ғимараты, 1 этаж, 113 кабинет, тел.
8 (72779) 22004, 21142, 22023.
Комиссия төрағасы – Саретбаев Ғабит Болатұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бексұлтанов
Айдын Нұртайұлы
Комиссия хатшысы – Қалқабаев Жандос Таубалдыұлы
Комиссия мүшелері: Әдепбаева Гүлбану Ақмолдақызы,
Әметов Ермек Даниалұлы, Дегенбаева Эльвира Тұрсынбайқызы, Жапишева Арайлым Нұртасқызы.
Райымбек аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Райымбек ауданы бойынша учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялайды
№ 762 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Төле би көшесі, 44, Тельман Жанұзақов атындағы орта мектеп мектепке дейінгі
шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 21214.
Комиссия төрағасы – Стыбеков Мүтәліп Сәбитұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әбдіқадырова
Қалия Санаққызы
Комиссия хатшысы – Жұмаділова Мақпал Болатбайқызы
Комиссия мүшелері: Бейспаев Бекболат Орысбайұлы,
Қасым Сымбат Ұланқызы, Сембек Ертай Жайлаубайұлы,
Үшкемпірова Айжан Омаржанқызы.
№ 763 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Ұзақ көшесі, 35, Бердібек
Соқпақбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығының ғимараты,
тел. 8 (72779) 21820.
Комиссия төрағасы – Төлегенова Гүлмира Әселбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Түйлебаева
Айсұлу Оманқызы
Комиссия хатшысы – Сейткеменова Бақшагүл Құсайынқызы
Комиссия мүшелері: Алиева Гүлшат Нұрманқызы, Иембердиев Берік Дүйсембайұлы, Игенбердиев Ғани Байынтоқаұлы, Мүсілімова Айгүл Алтайқызы, Сүйіндікова Шолпан
Сламжанқызы, Тұрғанова Тамара Алексейқызы.
№ 764 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Абай көшесі, 100, Ораз
Жандосов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебінің ғимараты,
тел. 8 (72779) 21416.
Комиссия төрағасы – Даутова Айжан Оразқанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қалымбетова
Сайлаугүл Кеңесқызы
Комиссия хатшысы – Қозбақова Жазира Бақытқызы
Комиссия мүшелері: Әбітәлім Шырын Мұхаметәліқызы,
Найманбаева Гульмира Даулетханқызы, Сәрсембаева Маржан Нұрақманқызы, Чотбаева Алтынай Бексұлтанқызы.
№ 765 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қостөбе ауылы, Орталық көшесі, 1, Ораз
Жандосов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебінің ғимараты,
тел. 8 (72759) 21850.
Комиссия төрағасы – Бейсенбинова Зульфия Қабділдәқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жетібаев Айтжан
Батырханұлы
Комиссия хатшысы – Бескемпірова Салтанат Исамолдақызы
Комиссия мүшелері: Бақтығожаева Бақытгүл Қожамбердіқызы, Мажраев Берік Әбілханұлы.
№ 766 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі, 1, Сағат
Әшімбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығының ғимараты,
тел. 8 (72779) 26549.
Комиссия төрағасы – Үсенов Жақсылық Бүтінбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Оразбек Сұлтан
Мақсатұлы
Комиссия хатшысы – Заманбекова Бақтагүл Нұрәбілдақызы
Комиссия мүшелері: Аманголова Әсетхан Тұрысбайқызы, Джармухамбетова Әдепқан Тұрсынқызы, Қайыпбаев
Күзембай Амантайұлы, Несіпбаев Ермек Дүйсенбайұлы.
№ 767 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаратоған ауылы, Н. Өмірзақов көшесі, 41,
Нұрбапа Өмірзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 27139.
Комиссия төрағасы – Қоқабаева Құралай Нұрмұханбетқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Берікбаева
Құралай Бейсәкімқызы
Комиссия хатшысы – Нүсіпхан Гаухар Нүсіпханқызы
Комиссия мүшелері: Әлімбеков Ердос Мелсұлы, Тұрдиева Гүлмира Әбутәліқызы.
№ 768 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Текес ауылы, Б. Дембаев көшесі, 14, Қазыбек
Шорманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығының ғимараты,
тел. 8 (72779) 24195.
Комиссия төрағасы – Молдрахманова Айнара Әуезханқызы.
Комиссия төрағасының орынбасары – Байрова Бағила
Тұрлығожақызы
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Комиссия хатшысы – Нүсіпбекова Ляйля Әділжанқызы
Комиссия мүшелері: Айдарханов Жасұлан Елтайұлы,
Диқанбаева Гүлбану Әлімбердіқызы, Дуанбекова Мақпал
Жетпісбайқызы, Жұмалиева Нұржан Советханқызы, Құдайбергенов Нұрболат Елеуқанұлы, Тыныбекова Минура
Сағындыққызы.
№ 769 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жаңа Текес ауылы, М. Әуезов көшесі, 25,
Жаңа Текес негізгі мектебінің ғимараты, тел. 8 (72779) 50075.
Комиссия төрағасы – Дәлембаев Айдос Советжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әлібай Галина
Асқарқызы
Комиссия хатшысы – Қожамқұл Гүлназ Ыбрайымханқызы
Комиссия мүшелері: Ахметова Айнагүл Шарбақынқызы,
Боранбаев Сембай Сыдықұлы.
№ 770 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Тегістік ауылы, Биеке көшесі, 18, Мұқағали
Мақатаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты,
тел. 8 (72779) 50262.
Комиссия төрағасы – Сағымбеков Кемелбай Сәулетжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Даутов Батыхан
Болатқанұлы
Комиссия хатшысы – Есмақұнова Гүлнәпіс Жақыпбайқызы
Комиссия мүшелері: Әшімбаев Қайнарбек Уәлиханұлы,
Боранбаев Ғалым Жұмағазыұлы.
№ 771 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қақпақ ауылы, Жәмеңке көшесі, 17, Жәмеңке
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 27485.
Комиссия төрағасы – Кеңесбаева Құралай Мұхтарқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қалыбаева Дария
Құлмұханқызы
Комиссия хатшысы – Оразханова Әсел Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Жұмабаев Қайрат, Молдағожаев
Берік Бектұрұлы, Мұхит Айбек Мұхитұлы, Султанов Ерболат Ауғанбайұлы.

№ 772 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкбел ауылы, Жамбыл көшесі, 3, Көксай
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 50222.
Комиссия төрағасы – Байтөлекова Алма Несіпқазықызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қали Асия
Оразымбетқызы
Комиссия хатшысы – Аманқұлова Гаухар Кәдірханқызы
Комиссия мүшелері:
Мағзұм Жеңіс Мұқамжанұлы,
Нүсіпжанов Баққожа Сарсемханұлы.
№ 773 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қайнар ауылы, Омар көшесі, 31, Қайнар
ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72779) 25601.
Комиссия төрағасы – Утапова Рая Жұмаділқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Үшірбаева Динара Сейітқазықызы
Комиссия хатшысы – Тургамбаева Айман Томуғалиқызы
Комиссия мүшелері: Байқашев Нұрбол Сайдыбақасұлы,
Дүйсенұлы Абай, Нұсқақов Өміржан Әшербайұлы, Шалабаева Эльзира Қанатқызы.
№ 774 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сарыжаз ауылы, Жапар көшесі, 20, Сарыжаз
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Ақбейіт бастауыш мектебінің ғимараты, тел. 8 (72779) 26341.
Комиссия төрағасы – Иманбаев Айдос Жайынбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ерболат Медеу
Ерболатұлы
Комиссия хатшысы – Тәліп Назерке Ержанқызы
Комиссия мүшелері: Абдилдаева Назым Барболатқызы,
Азанбеков Жасұлан Әбділдаұлы, Балқияева Қанатгүл Сәрсенбайқызы, Бексерік Нұрхан Бексерікұлы, Сәрсенбаева
Айман Айдарәліқызы, Тағаев Алмас Рысбайұлы.
№ 775 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақбейіт ауылы, Мұқанәлі көшесі, 1, Сарыжаз
кәсіптік-техникалық колледжінің ғимараты, тел. 8 (72779)
26101.
Комиссия төрағасы – Жұманов Ермек Марипжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Манкеева Айкен
Ерасылқызы
Комиссия хатшысы – Асанбаева Қаламқас Ахметжанқызы
Комиссия мүшелері: Әлімбекова Маржан Оқасқызы,
Мұсаева Жанат Оразәліқызы.
№ 776 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көмірші ауылы, Ахметуали көшесі, 1, Көмірші
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72759) 22410.
Комиссия төрағасы – Иргимбаева Бағила Қалмақбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Алакүшіков
Нұрбол Қабділдәұлы
Комиссия хатшысы – Совет Қымбат Берікқызы
Комиссия мүшелері: Жақанова Рыскүл Смайылқызы,
Төленді Гулден Әуезбекқызы.
№ 777 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Шәлкөде ауылы, Атагелдиев көшесі, 1, Шәлкөде орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғи-

7

мараты, тел. 8 (72779) 23587.
Комиссия төрағасы – Оралова Райхан Оралқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Мамытханов Нұрбақыт Нүптебекұлы
Комиссия хатшысы – Қоғабекова Күлшат Тоқтасынқызы
Комиссия мүшелері: Абирова Дариға Медетханқызы,
Есмахунов Бексерік Жақыпбайұлы, Рамазанов Данияр
Нұрәділұлы, Чойбекова Жұмагүл Мұқанбекқызы.
№ 778 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Талас ауылы, Мектеп көшесі, 1, Шоқан Уалиханов орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының
ғимараты, тел. 8 (72779) 27667.
Комиссия төрағасы – Торғай Мағауия Халықұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жолдасова Жазира Ырысмендіқызы
Комиссия хатшысы – Әли Мақпал Төлеубекқызы
Комиссия мүшелері: Каримбекова Айман Қанайбекқызы,
Мұраталиев Қайрат Құдайбергенұлы.
№ 779 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарасаз ауылы, Ә. Дөненбаев көшесі, 10,
Қарасаз ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72779)
23248.
Комиссия төрағасы – Мұқанов Нұрбақыт Оразғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ахметов Ерлік
Мухаметжанұлы
Комиссия
хатшысы
–
Мұсамолдаева
Нұржан
Сылқымбайқызы
Комиссия мүшелері: Айнабеков Ғазиз Исаұлы,
Болысбеков Сайлаубек Құмарбекұлы, Сатбаев Марғұлан
Тоқтасынұлы, Тұрлыбаева Фарида Қонақбайқызы.
№ 780 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Тұзкөл ауылы, Сатылған көшесі, 11, Тәліп
Мұсақұлов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығының ғимараты,
тел. 8 (72779) 51086.
Комиссия төрағасы – Әуелхан Саят Әуелханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бақбаев Омаржан
Комиссия хатшысы – Қазыбаева Эльмира Көшербайқызы
Комиссия мүшелері: Байғонысов Нұрдәулет Ержанұлы,
Бұхарбеков Мақсат Байсұлтанұлы.
№ 781 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі, 26,
Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 25140.
Комиссия төрағасы – Молдасан Ауғали Мышанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Сәкен Гүлдана
Ғажымұратқызы
Комиссия хатшысы – Баймұханбет Лаура Талғатқызы
Комиссия мүшелері: Кеклов Телтай Мұхаметәліұлы,
Қоқымбекова Қарлығаш Сарсембайқызы, Тасболатов Дидар
Мәметұлы, Тұрлекиева Гүлзира Шәріпханқызы.
№ 782 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сүмбе ауылы, М. Әуезов көшесі, 42, Абай
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 25416.
Комиссия төрағасы – Шойлиева Жанна Асқанбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бұқбаева Әсемгүл
Саудалбекқызы
Комиссия хатшысы – Нақа Адылжан Тахирұлы
Комиссия мүшелері: Абдилдаев Саят Жақсылықұлы,
Иемберген Ғани Нұрболатұлы, Қонаева Гүлбану Ұзаққызы, Рғынбай Марат Ахметбайұлы, Розбакиев Әлімжан
Мамытұлы, Түтінбаев Алдан Манапұлы.
№ 783 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылшекара ауылы, Бекдайыр көшесі, 10,
Көдек Байшығанұлы атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 26735.
Комиссия төрағасы – Сақанұлы Миятжан
Комиссия төрағасының орынбасары – Карбозов
Бектұрсын Абдуллаұлы
Комиссия хатшысы – Қыдырбаева Мәрияхан Ілиясқызы
Комиссия мүшелері: Әбілмәжін Нұрсұлтан Тәліпханұлы,
Молдасан Тұрсынбек.
№ 784 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі Алматы облысы бойынша департаментінің Райымбек ауданы бойынша
шекара басқармасының Нарынқол шекара бөлімінің ғимараты, тел. 8 (72779) 21338
Комиссия төрағасы – Бердіғұл Ерқанат Азатбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Достарбеков
Еркебулан Тойғожаұлы
Комиссия хатшысы – Жақиянов Мақсат Болатбекұлы
Комиссия мүшелері: Келгенбаев Ернур Бакытханұлы,
Тастанбай Руслан Күмісбекұлы.
№ 785 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сумбе ауылы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Алматы облысы
бойынша департаментінің Райымбек ауданы бойынша шекара басқармасының Сүмбе шекара бөлімінің ғимраты, тел.
8 (72779) 25591.
Комиссия төрағасы – Ануарбеков Дархан Ануарбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жармантаев
Ералы Қожабекұлы
Комиссия хатшысы – Темірбаев Нұрбол Төлегенұлы
Комиссия мүшелері: Жексенбай Алмас Бимұратұлы,
Итахунов Радмир Омаржанұлы.
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Центр: село Нарынкол, улица Райымбека №22, здание
акимата Райымбекского района, 1 этаж ,113 кабинет, тел. 8
(72779) 22004, 21142, 22023.
Председатель комиссии – Саретбаев Габит Булатович
Заместитель председателя комиссии – Бексултанов Айдын Нуртаевич
Секретарь комиссии – Калкабаев Жандос Таубалдиевич
Члены комиссии – Адепбаева Гульбану Акмолдаевна,
Аметов Ермек Даниалович, Дегенбаева Эльвира Турсынбаевна, Жапишева Арайлым Нуртасовна.

Райымбекская
районная
территориальная
избирательная комиссия публикует состав участковых
избирательных комиссий по Райымбекскому району
Участковая избирательная комиссия №762
Центр: село Нарынкол, улица Толе би, 44, здание средней школы имени Тельман Жанузакова с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 21214.
Председатель комиссии – Стыбеков Муталип Сабитович
Заместитель председателя комиссии – Абдикадырова
Калия Санаковна
Секретарь комиссии – Жумадилова Макпал Болатбаевна
Члены комиссии: Бейспаев Бекболат Орузбаевич, Қасым Сымбат Ұланқызы, Сембек Ертай Жайлаубайұлы, Ушкемпирова Айжан Омаржановна.
Участковая избирательная комиссия № 763
Центр: село Нарынкол, улица Узак, 35, здание средней
школы имени Бердибек Сокпакбаева с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 21820.
Председатель комиссии – Толегенова Гулмира Аселбаевна
Заместитель председателя комиссии – Туйлебаева
Айсулу Умановна
Секретарь комиссии – Сейткеменова Бакшагуль Кусайновна
Члены комиссии: Алиева Гулшат Нурмановна, Иембердиев Берик Дуйсенбаевич, Игенбердиев Ғани Байынтоқаұлы, Мусилимова Айгуль Алтаевна, Суйндикова Шолпан Сламжановна, Турганова Тамара Алексейовна.
Участковая избирательная комиссия № 764
Центр: село Нарынкол, улица Абая, 100, здание средней школы имени Ораз Жандосова с дошкольным миницентром и начальной школой Костобе, тел. 8 (72779) 21416.
Председатель комиссии – Даутова Айжан Уразхановна
Заместитель председателя комиссии – Калымбетова
Сайлаугуль Кенесовна
Секретарь комиссии – Козбакова Жазира Бакытовна
Члены комиссии: Әбітәлім Шырын Мұхаметәліқызы,
Найманбаева Гульмира Даулетхановна, Сарсембаева Маржан Нуракмановна, Чотбаева Алтынай Бексултановна.
Участковая избирательная комиссия № 765
Центр: село Костобе, улица Орталык, 1, здание средней
школы имени Ораз Жандосова с дошкольным миницентром
и начальной школой Костобе, тел. 8 (72779) 21850.
Председатель комиссии – Бейсенбинова Зульфия Кабдилдаевна
Заместитель председателя комиссии – Джетыбаев Айтжан Батырханович
Секретарь комиссии – Бескемпирова Салтанат Исамолдаевна
Члены комиссии: Бактыгожаева Бакытгуль Кожанбердиевна, Мажыраев Берик Абилханович.
Участковая избирательная комиссия № 766
Центр: село Жамбыл, улица Сыбанкула, 1, здание
средней школы имени Сагат Ашимбаева с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 26549.
Председатель комиссии – Усенов Жаксылык Бутинбаевич
Заместитель председателя комиссии – Оразбек Сұлтан
Мақсатұлы
Секретарь комиссии – Заманбекова Бактагул Нурабилдаевна
Члены комиссии: Аманголова Асетхан Турысбаевна,
Джармухамбетова Адепкан Турсуновна, Кайыпбаев Кузембай Амантаевич, Несипбаев Ермек Дүйсенбаевич.
Участковая избирательная комиссия № 767
Центр: село Каратоган, улица Н. Омирзакова, 41, здание средней школы имени Нурбапа Омирзакова с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 27139.
Председатель комиссии – Кокабаева Куралай Нурмуханбетовна
Заместитель председателя комиссии – Берікбаева Құралай Бейсәкімқызы
Секретарь комиссии – Нүсіпхан Гаухар Нүсіпханқызы
Члены комиссии: Әлімбеков Ердос Мелсұлы, Турдыева
Гулмира Абуталиевна.
Участковая избирательная комиссия № 768
Центр: село Текес, улица Б. Дембаева, 14, здание средней школы имени Казыбека Шорманова с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 24195.
Председатель комиссии – Молдрахманова Айнара
Ауезхановна
Заместитель председателя комиссии – Байрова Багила
Турлыкожаевна
Секретарь комиссии – Нусипбекова Ляйла Адилжановна
Члены комиссии: Айдарханов Жасулан Елтаевич, Диканбаева Гульбану Алимбериевна, Дуанбекова Макпал
Жетписбаевна, Жумалиева Нуржан Советхановна, Құдайбергенов Нұрболат Елеуқанұлы, Тыныбекова Минура Са-
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гындыковна

Участковая избирательная комиссия № 769
Центр: село Жана Текес, улица М. Ауэзова, 25, здание
основной школы Жана Текес, тел. 8 (72779) 50075.
Председатель комиссии – Далембаев Айдос Советжанович
Заместитель председателя комиссии – Әлібай Галина
Асқарқызы
Секретарь комиссии – Қожамқұл Гүлназ Ыбрайымханқызы
Члены комиссии: Ахметова Айнагул Шарбакуновна, Боранбаев Сембай Сыдыкович.
Участковая избирательная комиссия № 770
Центр: село Тегистик, улица Биеке, 18, здание средней
школы имени Мукагали Макатаева с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 50262.
Председатель комиссии – Сагымбеков Кемелбай Савлетджанович
Заместитель председателя комиссии – Даутов Батыхан
Болатканович
Секретарь комиссии – Есмакунова Гулнапис Жакыпбаевна
Члены комиссии: Ашимбаев Кайнарбек Уалиханович,
Боранбаев Галым Жумагазиевич.
Участковая избирательная комиссия № 771
Центр: село Какпак, улица Жаменке, 17, здание средней школы имени Жаменке с дошкольным миницентром,
тел. 8 (72779) 27485.
Председатель комиссии – Кенесбаева Куралай Мухтаровна
Заместитель председателя комиссии – Калыбаева Дария Кулмухановна
Секретарь комиссии – Оразханова Асел Кайратовна
Члены комиссии: Жумабаев Кайрат, Молдагожаев Берик Бектурович, Мұхит Айбек Мұхитұлы, Султанов Ерболат
Ауганбаевич
Участковая избирательная комиссия № 772
Центр: село Кокбел, улица Жамбыла, 3, здание средней
школы Коксай с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779)
50222.
Председатель комиссии – Байтулекова Алма Несипказиевна
Заместитель председателя комиссии – Қали Әсия
Оразымбетқызы
Секретарь комиссии – Аманкулова Гаухар Кадрхановна
Члены комиссии: Мағзұм Жеңіс Мұқамжанұлы, Нусипжанов Баккужа Сарсемханович.
Участковая избирательная комиссия № 773
Центр: село Кайнар, улица Омара, 31, здание Кайнарского сельского дома культуры, тел. 8 (72779) 25601.
Председатель комиссии – Утапова Рая Жумадиловна
Заместитель председателя комиссии – Уширбаева
Динара Сейтказиевна
Секретарь комиссии – Турганбаева Айман Томугалиевна
Члены комиссии: Байкашев Нурбол Сайдыбакасович,
Дүйсенұлы Абай, Нускаков Омиржан Ашербаевич, Шалабаева Эльзира Канатовна.
Участковая избирательная комиссия № 774
Центр: село Сарыжаз, улица Жапара, 20, здание средней школы Сарыжаз с дошкольным миницентром и начальной школой Акбейт, тел. 8 (72779) 26341.
Председатель комиссии – Иманбаев Айдос Жайынбаевич
Заместитель председателя комиссии – Ерболат Медеу
Ерболатұлы
Секретарь комиссии – Тәліп Назерке Ержанқызы
Члены комиссии: Абдилдаева Назым Барболатовна,
Азанбеков Жасулан Абдилдаевич, Балкияева Канатгуль
Сарсенбаевна, Бексерік Нұрхан Бексерікұлы, Сарсенбаева
Айман Айдаралиевна, Тагаев Алмас Рысбаевич.
Участковая избирательная комиссия №775
Центр: село Акбеит, улица Муканали, 1, здание
Сарыжазский профессионально-технический колледж, тел.
8(72779)26101.
Председатель комиссии –Жуманов Ермек Марипжанович
Заместитель председателя комиссии – Манкеева Айкен
Ерасыловна
Секретарь комиссии – Асанбаева Қаламқас Ахметжанқызы
Члены комиссии: Алимбекова Маржан Окасовна, Мусаева Жанат Оразалиевна.
Участковая избирательная комиссия №776
Центр: село Комирши, улица Ахметуали, 1, здание средней школы Комирши с дошкольным миницентром, тел. 8
(72759) 22410.
Председатель комиссии – Иргимбаева Багила Калмакбаевна
Заместитель председателя комиссии – Алакушуков Нурбол Кабдилдаевич
Секретарь комиссии – Совет Қымбат Берікқызы
Члены комиссии: Жаканова Рыскул Смайловна, Төленді Гүлден Әуезбекқызы.
Участковая избирательная комиссия № 777
Центр: село Шалкоде, улица Атагелдиева, 1, здание
средней школы Шалкоде с дошкольным миницентром, тел.
8 (72779) 23587.
Председатель комиссии – Оралова Райхан Ораловна
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Заместитель председателя комиссии – Мамытханов
Нурбакыт Нуптебекович
Секретарь комиссии – Когабекова Кулшат Токтасыновна
Члены комиссии: Абирова Дарига Медетхановна, Есмахунов Бексерик Жакыпбаевич, Рамазанов Данияр Нурадилович, Чойбекова Жумагул Муканбековна.
Участковая избирательная комиссия № 778
Центр: село Талас, улица Мектеп, 1, здание средней
школы имени Шокана Уалиханова с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 27667.
Председатель комиссии – Торғай Мағауия Халықұлы
Заместитель председателя комиссии – Жолдасова Жазира Ырысмендиевна
Секретарь комиссии – Әли Мақпал Төлеубекқызы
Члены комиссии: Каримбекова Айман Канайбековна,
Мураталиев Кайрат Кудайбергенович.
Участковая избирательная комиссия №779
Центр: село Карасаз, улица А. Доненбаева, 10, здание Карасазского сельского дома культуры, тел. 8 (72779)
23248.
Председатель комиссии – Мұқанов Нұрбақыт Оразғалиұлы
Заместитель председателя комиссии – Ахметов Ерлик
Мухаметжанұлы
Секретарь комиссии – Мусамолдаева Нуржан Сылкымбаевна
Члены комиссии: Айнабеков Газиз Исаевич, Болысбеков
Сайлаубек Кумарбекович, Сатбаев Маргулан Токтасынович, Турлыбаева Фарида Конакбаевна.
Участковая избирательная комиссия № 780
Центр: село Тузкол, улица Сатылгана , 11, здание средней школы имени Талип Мусакулова с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 51086.
Председатель комиссии – Әуелхан Саят Әуелханұлы
Заместитель председателя комиссии – Бакбаев Омаржан
Секретарь комиссии – Казыбаева Эльмира Кошербаевна
Члены комиссии: Байгонысов Нурдаулет Ержанович,
Бухарбеков Максат Байсултанович.
Участковая избирательная комиссия № 781
Центр: село Сарыбастау, улица Нурасыла, 26, здание
средней школы имени Сураншы Сауранбаева с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 25140.
Председатель комиссии – Молдасан Ауғали Мышанұлы
Заместитель председателя комиссии – Сәкен Гүлдана
Ғажымұратқызы
Секретарь комиссии – Баймұханбет Лаура Талғатқызы
Члены комиссии: Кеклов Телтай Мухаметалиевич, Кокимбекова Карлыгаш Сарсембаевна, Тасбулатов Дидар Маметұлы, Турлекиева Гульзира Шарипхановна.
Участковая избирательная комиссия №782
Центр: село Сумбе, улица М. Ауезова, 42, здание средней школы имени Абая с дошкольным миницентром, тел. 8
(72779) 25416.
Председатель комиссии – Шойлиева Жанна Асканбаевна
Заместитель председателя комиссии – Букбаева
Асемгул Саудалбековна
Секретарь комиссии – Нақа Адылжан Тахирұлы
Члены комиссии: Абдилдаев Саят Жаксылыкович, Иемберген Ғани Нұрболатұлы, Конаева Гульбану Узаковна,
Рғынбай Марат Ахметбайұлы, Розбакиев Алимжан Мамутович, Тутунбаев Алдан Манапович.
Участковая избирательная комиссия № 783
Центр: село Кызылшекара, улица Бекдайыра, 10, здание средней школы имени Кодек Байшыганулы с дошкольным миницентром, тел. 8 (72779) 26735.
Председатель комиссии – Сақанұлы Миятжан
Заместитель председателя комиссии – Карбозов Бектурсын Абдуллаевич
Секретарь комиссии – Қыдырбаева Мәрияхан Ілиясқызы
Члены комиссии: Әбілмәжін Нұрсұлтан Тәліпханұлы,
Молдасан Тұрсынбек.
Участковая избирательная комиссия № 784
Центр: село Нарынкол, здание пограничного отдела
Нарынкол пограничного управления по Райымбекскому
району департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области, тел. 8 (72779) 21383.
Председатель комиссии - Бердіғұл Ерқанат Азатбекұлы
Заместитель председателя комиссии–Достарбеков Еркебулан Тойғожаұлы
Секретарь комиссии –Жакиянов Максат Болатбекович
Члены комиссии: Келгенбаев Ернур Бакытханұлы, Тастанбай Руслан Кумисбекулы.
Участковая избирательная комиссия № 785
Центр: село Сумбе, здание пограничного отдела Сумбе
пограничного управления по Райымбекскому району департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области,
тел. 8 (72779) 25591.
Председатель комиссии –Ануарбеков Дархан Ануарбекулы
Заместитель председателя комиссии – Жармантаев
Ералы Кожабекулы
Секретарь комиссии – Темірбаев Нұрбол Төлегенұлы
Члены комиссии: Жексенбай Алмас Бимұратұлы,
Итахунов Радмир Омаржанович.
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Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы

Алматы облысы Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы 29 қарашадағы № 25 шешімі. Алматы облысы Әділет департаментінде 2018 жылы 6 желтоқсанда № 4924 болып тіркелді
"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 23-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, Райымбек ауданының
әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелері осы шешімнің қосымшасына сәйкес құрылсын.
2. Райымбек ауданы әкімінің "Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы" 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 16 (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4845 тіркелген, 2018 жылдың 17 қазанында Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған)
шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Талғат Садырұлы Даукеевке жүктелсін.
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі

Ж. Умаров
Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы
"29" қарашадағы "Райымбек ауданында
дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін
сайлау учаскелерін құру туралы"
№ 25 шешіміне қосымша

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

1. № 762 cайлау учаскесі.
Орталығы: Нарынқол ауылы, Төле би көшесі № 44,
Тельман Жанұзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары:
Жандосов көшесі: № 1-ден 51-ге дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Төле би көшесі: № 1-ден 81-ге дейінгі үйлер;
Албан Асан көшесі: № 1-ден 69-ға дейінгі үйлер;
Райымбек көшесі: № 1-ден 52-ге дейінгі үйлер;
Өмірзақов көшесі: № 1-ден 52-ге дейінгі үйлер;
Ә. Молдағұлова көшесі: № 1-ден 29-ға дейінгі үйлер;
Ш. Әміров көшесі: № 1-ден 20-ға дейінгі үйлер;
Ы. Көшкінов көшесі: № 1-ден 22-ге дейінгі үйлер;
Жамбыл көшесі: № 1-ден 20-ға дейінгі үйлер;
Ұзақ көшесі: № 1-ден 27-ге дейінгі үйлер;
Жәмеңке көшесі: № 1-ден 28-ге дейінгі үйлер;
Т. Рысқұлов көшесі: № 1-ден 28-ге дейінгі үйлер;
Амангелді көшесі: № 1-ден 25-ке дейінгі үйлер;
Жанайұлы көшесі: № 1-ден 35-ке дейінгі үйлер;
Б. Соқпақбаев көшесі: № 1-ден 27-ге дейінгі үйлер;
Бекмұханбетов көшесі: № 1-ден 26-ға дейінгі үйлер;
Есенаманов көшесі: № 1-ден 28-ге дейінгі үйлер;
Ошақбаев көшесі: № 1-ден 28-ге дейінгі үйлер;
Байбатыров көшесі: № 1-ден 13-ке дейінгі үйлер;
Жылқайдаров көшесі: № 1-ден 28-ге дейінгі үйлер.
2. № 763 сайлау учаскесі.
Орталығы: Нарынқол ауылы, Ұзақ көшесі № 35, Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен.
Шекаралары:
Ә. Молдағұлова көшесі: № 31-ден 81-ге дейінгі үйлер
(тақ жағы);
Ш. Әміров көшесі: № 27-ден 65-ке дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Ы. Көшкінов көшесі: № 24-тен 78-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Жамбыл көшесі: № 22-ден 80-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Ұзақ көшесі: № 28-ден 74-ке дейінгі үйлер (жұп жағы);
Жәмеңке көшесі: № 30-дан 78-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Т. Рысқұлов көшесі: № 29-дан 84-ке дейінгі үйлер;
Амангелді көшесі: № 26-дан 82-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Жанайұлы көшесі: № 36-дан 64-ке дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Б. Соқпақбаев көшесі: № 28-ден 34-ке дейінгі үйлер
(жұп жағы);
Бекмуханбетов көшесі: № 28-ден 62-ге дейінгі үйлер
(жұп жағы);
Есенаманов көшесі: № 30-дан 77-ге дейінгі үйлер;
Ошақбаев көшесі: № 29-дан 70-ке дейінгі үйлер;
О. Жандосов көшесі: № 2-ден 54-ке дейінгі үйлер (жұп
жағы);
М. Мақатаев көшесі: № 1-ден 46-ға дейінгі үйлер;
Ақбұлақ көшесі: № 2-ден 8-ге дейінгі үйлер (жұп жағы);
Абай көшесі: № 1-ден 68-ге дейінгі үйлер;
Мақашев көшесі: № 1-ден 29-ға дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Байжүнісов көшесі: № 1-ден 44-ке дейінгі үйлер;
Дембаев көшесі: № 1-ден 56-ға дейінгі үйлер;
Айдаралиев көшесі: № 1-ден 5-ке дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Тлесов көшесі: № 1-ден 18-ге дейінгі үйлер.
3. № 764 сайлау учаскесі.
Орталығы: Нарынқол ауылы, Абай көшесі № 100,
Ораз Жандосов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебімен.
Шекаралары:
Ә. Молдағұлова көшесі: № 30-дан 80-ге дейінгі үйлер
(жұп жағы);
М. Мәметова көшесі: № 1-ден 40-қа дейінгі үйлер;
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Сауранбаев көшесі: № 1-ден 45-ке дейінгі үйлер;
Әбдісүлейменов көшесі: № 1-ден 26-ға дейінгі үйлер;
Жанұзақов көшесі: № 1-ден 18-ге дейінгі үйлер;
Көдек Ақын көшесі: № 1-ден 12-ге дейінгі үйлер;
Айтленов көшесі: № 1-ден 25-ке дейінгі үйлер;
Үлкенбаев көшесі: № 1-ден 16-ға дейінгі үйлер;
Дамбылов көшесі: № 1-ден 10-ға дейінгі үйлер;
Албан Асан көшесі: № 70-тен 122-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Төле би көшесі: № 82-ден 112-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Жандосов көшесі: № 53-тен 107-ге дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Мақатаев көшесі: № 47-ден 66-ға дейінгі үйлер;
Абай көшесі: № 69-дан 112-ге дейінгі үйлер;
Мақашев көшесі: № 30-дан 48-ге дейінгі үйлер (жұп
жағы);
Байжүнісов көшесі: № 45-тен № 67-ге дейінгі үйлер
(тақ жағы);
Дембаев көшесі: № 57-ден 79-ға дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Байынқол көшесі: № 1-ден 7-ге дейінгі үйлер (тақ
жағы);
Сарыбаев көшесі: № 1-ден 12-ге дейінгі үйлер;
Нарынқол көшесі: № 1-ден 14-ке дейінгі үйлер.

4. № 765 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қостөбе ауылы, Орталық көшесі № 1, Ораз
Жандосов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебімен.
Шекаралары: Қостөбе ауылы.
5. № 766 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі № 1,
Сағат Әшімбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен.
Шекаралары: Жамбыл ауылы.
6. № 767 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қаратоған ауылы, Н. Өмірзақов көшесі №
41, Нұрбапа Өмірзақов атындағы орта мектебі мектепке
дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Қаратоған ауылы.
7. № 768 сайлау учаскесі.
Орталығы: Текес ауылы, Дембаев көшесі № 14, Қазыбек Шорманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен.
Шекаралары: Текес ауылы.
8. № 769 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жаңа Текес ауылы, М. Әуезов көшесі №
15, Жаңа Текес негізгі мектебі.
Шекаралары: Жаңа Текес ауылы.
9. № 770 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тегістік ауылы, Биеке көшесі № 18, Мұқағали Мақатаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен.
Шекаралары: Тегістік ауылы.
10. № 771 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қақпақ ауылы, Жәмеңке көшесі № 17,
Жәмеңке орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Қақпақ ауылы.
11. № 772 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкбел ауылы, Жамбыл көшесі № 3, Көксай орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Көкбел ауылы.
12. № 773 сайлау учаскесі
Орталығы: Қайнар ауылы, Омар көшесі № 31, Қайнар
ауылдық Мәдениет үйі.
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Шекаралары: Қайнар ауылы.

13. № 774 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарыжаз ауылы, Жапар көшесі № 20, Сарыжаз орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен
және Ақбейіт бастауыш мектебімен.
Шекаралары: Сарыжаз ауылы.
14. № 775 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақбейіт ауылы, Сарыжаз кәсіптік-техникалық колледжі.
Шекаралары: Ақбейіт ауылы.
15. № 776 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көмірші ауылы, Көмірші орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Көмірші ауылы.
16. № 777 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шәлкөде ауылы, Атагелдиев көшесі №
1, Шәлкөде орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Шәлкөде ауылы.
17. № 778 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талас ауылы, Мектеп көшесі № 1, Шоқан
Уалиханов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын
орталығымен.
Шекаралары: Талас ауылы.
18. № 779 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарасаз ауылы, Ә. Дөненбаев көшесі №
10, Қарасаз ауылдық Мәдениет үйі.
Шекаралары: Қарасаз ауылы.
19. № 780 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тұзкөл ауылы, Сатылған көшесі № 11,
Тәліп Мұсақұлов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен.
Шекаралары: Тұзкөл ауылы.
20. № 781 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі № 26,
Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі мектепке
дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Сарыбастау ауылы.
21. № 782 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сүмбе ауылы, М. Әуезов көшесі № 42,
Абай атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Сүмбе ауылы.
22. № 783 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылшекара ауылы, Бекдайыр көшесі №
10, Көдек Байшығанұлы атындағы орта мектебі мектепке
дейінгі шағын орталығымен.
Шекаралары: Қызылшекара ауылы.
23. № 784 сайлау учаскесі
Орталығы: Нарынқол ауылы, Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Шығыс"
аймақтық басқармасының "2534 әскери бөлімі" Нарынқол
шекара комендатурасы.
Шекаралары: Нарынқол шекара комендатурасы шекара бекеті.
24. № 785 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сүмбе ауылы, Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Шығыс"
аймақтық басқармасының "2534 әскери бөлімі" Сүмбе
шекара комендатурасы.
Шекаралары: Сүмбе шекара комендатурасы шекара
бекеті.
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Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов в Райымбекском районе

Решение акима Райымбекского района Алматинской области от 29 ноября 2018 года № 25. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 6 декабря 2018 года №
4924
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", аким Райымбекского района РЕШИЛ:
1. Для проведения голосования и подсчета голосов образовать в Райымбекском районе избирательные участки согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение акима Райымбекского района "Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов в Райымбекском
районе" от 13 сентября 2018 года № 16 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4845, опубликован 17 октября 2018 года в Эталонном
контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима района Даукеева Талгата Садыровича.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.
Аким района

Ж. Умаров
Приложение к решению акима
Райымбекского района от "29" ноября 2018
года № 25 "Об образовании избирательных
участков для проведения голосования и
подсчета голосов в Райымбекском районе"

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

1. Избирательный участок № 762.
Центр: село Нарынкол, улица Толе би № 44, средняя
школа имени Тельман Жанузакова с дошкольным миницентром.
В границах:
улица Жандосова: дома с № 1 по 51 (нечетная сторона);
улица Толе би: дома с № 1 по 81;
улица Албан Асана: дома с № 1 по 69;
улица Райымбека: дома с № 1 по 52;
улица Омирзакова: дома с № 1 по 52;
улица А. Молдагуловой: дома с № 1 по 29;
улица Ш. Амирова: дома с № 1 по 20;
улица Ы. Кошкинова: дома с № 1 по 22;
улица Джамбула: дома с № 1 по 26;
улица Узака: дома с № 1 по 27;
улица Жаменке: дома с № 1 по 28;
улица Т. Рыскулова: домас № 1 по 28;
улица Амангельды: дома с № 1 по 25;
улица Жанайулы: дома с № 1 по 35;
улица Б. Сокпакбаева: дома с № 1 по 28;
улица Бекмуханбетова: дома с № 1 по 26;
улица Есенаманова: дома с № 1 по 28;
улица Ошакбаева: дома с № 1 по 28;
улица Байбатырова: дома с № 1 по 13;
улица Жылкайдарова: дома с № 1 по 28.
2. Избирательный участок № 763.
Центр: село Нарынкол, улица Узак № 35, средняя школа имени Бердибек Сокпакбаева с дошкольным миницентром.
В границах:
улица А. Молдагуловой: дома с № 31 по 81 (нечетная
сторона);
улица Ш. Амирова: дома с № 27 по 65 (нечетная сторона);
улица Ы. Кошкинова: дома с № 24 по 78 (четная сторона);
улица Джамбула: дома с № 22 по 80 (четная сторона);
улица Узака: дома с № 28 по 74 (четная сторона);
улица Жаменке: дома с № 30 по 78 (четная сторона);
улица Т. Рыскулова: дома с № 29 по 84;
улица Амангельды: дома с № 26 по 82 (четная сторона);
улица Жанайулы: дома с № 36 по 64 (четная сторона);
улица Б. Сокпакбаева: дома с № 28 по 34 (четная сторона);
улица Бекмуханбетова: дома с № 28 по 62 (четная сторона);
улица Есенаманова: дома № 30 по 77;
улица Ошакбаева: дома с № 29 по 70;
улица О. Жандосова: дома с № 2 по 54 (четная сторона);
улица М. Макатаева: дома с № 1 по 46;
улица Акбулак: дома с № 2 по 8 (четная сторона);
улица Абая: дома с № 1 по 68;
улица Макашева: дома с № 1 по 29 (нечетная сторона);
улица Байжунисова: дома с № 1 по 44;
улица Дембаева: дома с № 1 по 56;
улица Айдаралиева: дома с № 1 по 5 (нечетная сторона);
улица Тлесова: дома с № 1 по 18.
3. Избирательный участок № 764.
Центр: село Нарынкол, улица Абая № 100, средняя
школа имени Ораз Жандосова с дошкольным миницентром и с начальной школой Костобе.
В границах:
улица А. Молдагуловой: дома с № 30 по 80 (четная сторона);
улица Маметовой: дома с № 1 по 40;
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улица Сауранбаева: дома с № 1 по 45;
улица Абдисулеймена: дома с № 1 по 26;
улица Жанузакова: дома с № 1 по 18;
улица Кодек Акына: дома с № 1 по 12;
улица Айтленова: дома с № 1 по 25;
улица Улкенбаева: дома с № 1 по 16;
улица Дамбылова: дома с №1 по 10;
улица Албан Асана: дома с № 70 по 122 (четная сторона);
улица Толе би: дома с № 82 по 112 (четная сторона);
улица Жандосова: дома с № 53 по 107 (нечетная сторона);
улица Макатаева: дома с № 47 по 66;
улица Абая: дома с № 69 по 112;
улица Макашева: дома с № 30 по 48 (четная сторона);
улица Байжунисова: дома с № 45 по 67 (нечетная сторона);
улица Дембаева: дома с № 57 по 79 (нечетная сторона);
улица Байынкол: дома с № 1 по 7 (нечетная сторона);
улица Сарыбаева: дома с № 1 по 12;
улица Нарынкол: дома с № 1 по 14.

В границах: село Кайнар.
13. Избирательный участок № 774.
Центр: село Сарыжаз, улица Жапара № 20, Сарыжазская средняя школа с дошкольным миницентром и с начальной школой Акбейт.
В границах: село Сарыжаз.

4. Избирательный участок № 765.
Центр: село Костобе, улица Орталык № 1, средняя школа имени Ораза Жандосова с дошкольным миницентром и
с начальной школой Костобе.
В границах: село Костобе.

17. Избирательный участок № 778.
Центр: село Талас, улица Мектеп № 1, средняя школа
имени Шохана Уалиханова с дошкольным миницентром.
В границах: село Талас.

5. Избирательный участок № 766.
Центр: село Жамбыл, улица Сыбанкула № 1, средняя
школа имени Сагат Ашимбаева с дошкольным миницентром.
В границах: село Жамбыл.
6. Избирательный участок № 767.
Центр: село Каратоган, улица Н. Омирзакова № 41,
средняя школа имени Нурбапа Омирзакова с дошкольным
миницентром.
В границах: село Каратоган.
7. Избирательный участок № 768.
Центр: село Текес, улица Дембаева № 14, средняя
школа имени Казыбек Шорманова с дошкольным миницентром.
В границах: село Текес.
8. Избирательный участок № 769.
Центр: село Жана Текес, улица М. Ауезова № 15, основная школа Жана Текес.
В границах: село Жана Текес.
9. Избирательный участок № 770.
Центр: село Тегистик, улица Биеке № 18, средняя школа имени Мукагали Макатаева с дошкольным миницентром.
В границах: село Тегистик.
10. Избирательный участок № 771.
Центр: село Какпак, улица Жаменке № 17, средняя
школа Жаменке с дошкольным миницентром.
В границах: село Какпак.
11. Избирательный участок № 772.
Центр: село Кокбел, улица Жамбыла № 3, средняя школа Коксай с дошкольным миницентром.
В границах: село Кокбел.
12. Избирательный участок № 773.
Центр: село Кайнар, улица Омара № 31, Кайнарский
сельский Дом культуры.
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14. Избирательный участок № 775.
Центр: село Акбеит, Сарыжазский профессионально-технический колледж.
В границах: село Акбеит.
15. Избирательный участок № 776.
Центр: село Комирши, средняя школа Комирши с дошкольным миницентром.
В границах: село Комирши.
16. Избирательный участок № 777.
Центр: село Шалкоде, улица Атагелдиева № 1, Шалкодинская средняя школа с дошкольным миницентром.
В границах: село Шалкоде.

18. Избирательный участок № 779.
Центр: село Карасаз, улица А. Доненбаева № 10, Карасазский сельский Дом культуры.
В границах: село Карасаз.
19. Избирательный участок № 780.
Центр: село Тузкол, улица Сатылгана № 11, средняя
школа имени Талип Мусакулова с дошкольным миницентром.
В границах: село Тузкол.
20. Избирательный участок № 781.
Центр: село Сарыбастау, улица Нурасыла № 26, средняя школа имени Сураншы Сауранбаева с дошкольным
миницентром.
В границах: село Сарыбастау.
21. Избирательный участок № 782.
Центр: село Сумбе, улица М. Ауезова № 42, средняя
школа имени Абая с дошкольным миницентром.
В границах: село Сумбе.
22. Избирательный участок № 783.
Центр: село Кызылшекара, улица Бекдайыра № 10,
средняя школа имени Кодек Байшыганулы с дошкольным
миницентром.
В границах: село Кызылшекара.
24. Избирательный участок № 784.
Центр: село Нарынкол, пограничная комендатура Нарынкол "Войсковая часть 2534" Регионального управления
"Шыгыс" пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В границах: пограничной заставы пограничной комендатуры Нарынкол.
24. Избирательный участок № 785.
Центр: село Сумбе, пограничная комендатура Сумбе
"Войсковая часть 2534" Регионального управления "Шыгыс" пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В границах: пограничной заставы пограничной комендатуры Сумбе.
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Мерей

Қазақта нәзік жанды ақын қыздар баршылық. Қазақ әдебиетінің
тарихында есімдері ұмытылмастай
жазылып қалған Мария Хакімжанова,
Тұрсынхан Әбдірахманова, Фариза
Оңғарсынова, Марфуға Айтқожина
секілді ақындардың ізін жалғаған,
әйгілі Хантәңірі шыңының етегінде
дүниеге келген Биғайша Медеу бар.
Биғайшадай әпкеміз ең алдымен тарихшы, бар мәнді ғұмырында шәкірттеріне тарих пәнінен дәрісін берген
ұлағатты ұстаз. Биғайшадай әпкеміз
ұрпағын өмірге әкеліп, аялап өсіріп,
қанаттандырған асыл ана. Биғайшадай әпкеміз өз тұсында ұлтымыздың
айтыс өнеріне өзіндік үлесін қосқан,
аналар арасынан шыққан айтыскер
ақын. Биғайшадай әпкеміз Фаризадай ақын әпкесінің ыстық ықыласына
бөленген, қазақ әдебиетіне өзіндік
үні, бөлек болмысы, соны соқпағымен
қолтаңбасын қалдырып келе жатқан
айтулы ақын. Соның бәрін жинақтай
келсек, Қазақстан Республикасы Білім
беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин
атындағы медальдың иесі, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының
иесі, Райымбек ауданының Құрметті
азаматы. Өз тұсында оқырманының
жүрегіне жылы ұялап қалған «Жанымның жапырақтары», «Ұларсарын», «Ақ
боз атты арулар», «Тұрпанға шапқан
ту ұстап» атты жыр жинақтарының авторы. Бірнеше дүркін республикалық
жыр мүшәйраларының, ақындар айтысының жүлдегері.
Хантәңірі – сағындырған,
Ақ бастауға шомылдырған.
Ақ бесігім әлдилеген,
Ақ босағам табындырған,-деп
жырлағанындай, Тәңіртаудың етегінде, туған жерінің ыстық құшағында
Биғайша әпкеміздің 70 жылдық мерейлі тойы аясында «Жан жырымды
жазамын гүл мен мұзға» атты әдемі,
әсерлі шығармашылық кеші өректелді. Хантәңірі шыңын, Байынқол өңірін,
Қаратоғандай ауылын сағынып келген
қыз туған жеріне келіп мауқын басты.
Өз қызындай аялаған ел-жұртының
ыстық құшағына кіргендей тамаша
күйге бөленді.
Тас бетінен
мені іздеңіз сабылып,
Тас сияқты мықтымын мен
көнтерлі.
Шаршайсыздар,
өшіре алмай жабылып,
Миығыма қонақтаған
Вольтерді,- деп жазғанындай,
Биғайша әпкеміз кішкентай кезінен Қаратоған ауылының маңындағы Тастөбеге шығып, Тастөбенің тас жуасын
жеп өскен қыз. Сол Тастөбеге бірге
шығып жүрген балапандар бір-бірін
жетектей биік белестеріне көтерілді.
Сол Тастөбеден нәр алған Биғайшадай әпкеміз өлең өлкесінде өзіндік
орнын тапты. Қастерлі де қасиетті өңір
ауылдың қарапайым ғана кішкентай
қара домалақ қызының бойына саф
алтындай сан қырлы өнерін дарытты.
Қиялын алыстарға қалықтатты.
Оралам саған, орманым,
Он орап ойдың орамын.
Бақытқа қолды созғанымОл менің ҚАРАТОҒАНЫМ!
Ашылсын есік, қақпаңда,
Аяулы жандар аман ба?
Сағыныш әйнек қаққанда,
Келемін Қаратоғанға!,-деп жырлаған туған мекені, Нарынқолдың төрі
ақын қыздың жырына шомыла әдемі
әсеріне бөленді. Биғайшадай ақын
әпкеміз Хантәңірі шыңының етегінде дүниеге келіп, арынды Байынқол
өзенінің, ну орман-тоғайдың жағасында, кеуделі әсем тауларының құшағында өскен тау қызы. Байынқолдың тулай
аққан өзеніне ақ жанын шомылдыра,
құшағын гүлге, мөп-мөлдір шықтай
ізгі дүниелерге толтыра ер жетті. Тас
жуаны тере жүріп-ақ жанын асқақ армандарына талпындыра жүрді. Жырға құмар, ізгілікке іңкәр, жақсылыққа
құштар болып бойын түзеді. Содан
да болар көзін ашқаннан көрген туған
жері, ойы-қыры ойынан кетпейді. Қаратоғаны, Байынқолы, Тастөбесі жүрегінің бір бөлшегіне айналып кеткені қашан?! Содан да болар, жан жырынан
тау бұлағының үні естіледі, қырмызы
гүлдерінің көркі көрінеді, тауының ерке
самалы, жылы құшағы сезіліп жатады.
...кейде менің қылығым қызық,
көкем,
бар бөгетті талқан қып

ТАУ МІНЕЗДІ, СОНЫ СОҚПАҚТЫ
ақын Биғайша Медеу 70 жаста

бұзып өтем,
тауға қарай! Тағы да тауға қарай!
...әр төбеге желек-жыр іліп кетем!,-деп жырлауы сондықтан. Ақын
әпкеміздің аппақ қардай көңілі ояу,
мазасыз лүпілдей соққан жүрегі мынау
дүниенің тыныс-тіршілігімен біте-қайнаса, адамзат тағдыры үшін алаңдай
береді.
Жаным. Жаным. Жаным-ай,
қансыраған,
Қорқыттаймыз...мәңгілік Жан
сұраған.
Адамдарды Айыра көрме, Құдай,
Көк шалғыннан мөлдір шық
тамшылаған.
Жаным. Жаным. Жаным-айӘппақ ғалам,
Көзін ашып қарайды
Бақбақ маған...
...Қай түкпірге әкетіп,
қай қиырға,
Боталарым, Сендерді сақтап
қалам?-дейді ақын замананың мұңын
мұңдап. Ұлтымыздың арғы-бергі тарихын бес саусағындай білетін ақын
әпкеміз Тәуелсіздігіміздің тұғырлы да
ғұмырлы болуын, адамзат баласының
бейбітшілік бесігінде тербетілгенін
жан-жүрегімен қалайды.
Жоғарыда сөз еткеніміздей, Нарынқол мен Байынқолдың, Қаратоғанның өңірі екі күні бойы Биғайшадай
ақын әпкеміздің 70 жылдық мерейлі
қуанышы аясындағы шығармашылық
шаттығына, гүл мен мұзға жазып қалдырған жан жырына шомылып тұрды.
Жанды баурай, жүректі толқытқан
тау мінезді өлеңдер зеңгір көкке қалықтап жатты. Бір кезде ақын қыздың
тамаша өлеңдері Нарынқол аудандық
«Советтік шекара» газетінде, түрлі басылымдарда жарық көріп жатқан тұста
Биғайшадай сан қырлы талант иесі
жаңадан қолға алына бастаған айтыс
өнеріне қатысып, алдымен аудандық
айтыстарда топ жарды. Одан кейін
облыстық, республикалық айтыстарда
жүлделі орындарды иеленгені белгілі.
Соған орай жұма күні кеуделі таулардың иығына жұлдыздар қонған айлы
түнде Нарынқол ауылындағы Баққожа
Мұқай атындағы мәдениет үйінде мерейтой аясында ақындар айтысы болып өтті. Жыр додасының беташарын
Биғайша Медеу мен Даубай Әбдісаев
ашып, бірнеше қайырым жырларын
толғап, жұртты бір желпінтіп тастады.
Нарынқолдың төрін ақындар айтысының көмкермегеніне де біраз уақыт болып қалған екен-ау?! Зал толы жұртшылық ұлттық өнерімізде қалыптасып
келе жатқан жас буын өкілдерінің
айтысын көріп көңілдерін тоғайтты.
Айтыс өнерінде өзіндік үні бар жас
ақындар шоғырының бой түзеп келе
жатқанына жандарын жұбатты, жүректерін қуантты. Қарымды қаламгерлер
Қасымхан Бегманов, Нұрлан Әбдібеков, Дүйсен Мүсірәліұлы қазылық
жасаған айтыстың қорытындысымен
Жамбыл ауданынан келген Жалғас
Садырұлы бірінші орынды иеленді.
Алматы қаласынан келген Қазыбек
Жеңісхан мен Райымбек ауданынан

g.hantaniri@mail.ru

қатысқан Айдын Жәмәли қалған орындарды бөлісті. Ақындар лайықты марапатталды. Оның жүгін ақын ананың
әулеті көтеріп алды. «Оразалыдай
ақтаңкер ақынымыздан айырылып
қалғаннан кейін, қанатымыз қайырылып қалғандай күй кешіп едік. Бүгінгі айтысты көріп жанымды жұбаттым.
Оразалының ізін жалғар талантты жас
ақындардың барына қуандым»,-деген
Биғайша әпкеміздің сөзіне алып-қосарымыз жоқ.

Фаризаның жолын жалғаған,
болмысы бөлек ақын қызды дүниеге
келген Қаратоған ауылы да мерейлі
қуанышқа үлкен дайындық жасапты.
Н. Өмірзақов атындағы орта мектепте жылы жүздесу болып өтті. Білім
шаңырағының өнерлі өрендері ақынның «Жансая" атты поэмасына негізделген шағын сахналық көріністерін
көрсетті. Қаратоғанның қарадомалақ
балалары ақынның жырын жатқа айтып көңілді сүйіндірді. Тағы бір қуанып,
жұбанғанымыз дәл биылғы жылдан
бастау алған Биғайша оқуларының
алғашқы жеңімпаздары белгілі болды.
Ауданның әр мектебінен келген жырға
құштар, өлеңге таудай талабы бар
Асқар Мұқағали, Аяла Әділ, Ақерке
Мақсат, Жайна Оразай, Айдар Қали,
Ақбота Асыл секілді ондаған өнерлі
оқушылар лайықты марапатталды.
Осы күні Н. Өмірзақов атындағы орта
мектепте оқу жылы аясында жыл
сайын беріліп тұратын ақын Биғайша
атындағы алғашқы шәкіртақы білім
шаңырағының ең үздік оқушысы Жәнібек Әлиасқарға тапсырылды. Осы
күні мектептің екінші қабатынан ақын
Биғайша Медеу атындағы тарих сынып
бөлмесі салтанатты түрде ашылды.
Сынып бөлмесі заманауи жабдықталыпты. Ақын әпкеміздің суреті орын
алған төрдегі қабырғадан жыр жүйрігі,
өлең саңлағы туралы жанға жағымды
мағлұмат алуға болады. Ақын тойы
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дәл осындай ізгілікті дүниелерімен
көңілімізді көркейте түсті. Сан бояқ
тамаша түсіне енген Байынқол өңіріне, Биғайшадай әпкеміз жас кезінде
талай-талай шығып өскен Тастөбесіне
қарай-қарай жанымыз жадырады.
Ақын тойына Қазақстан Жазушылар Одағынан Бауыржан Жақып, Мереке Құлкенов, Қасымхан Бегманов,
Әлия Бөпежанова бастаған бір топ
ақын-жазушылары келді. Жалпы, ақын
қуанышына Жазушылар Одағы көшіп
келгендей әсер алдық. Бұл шын мәнінде, қазақ әдебиетінің поэзия әлеміне ешкімге ұқсамайтын дара, соны
соқпағымен, тау мінезі, тау көркіндей
болмысымен келген Биғайшадай
ақынға деген шынайы құрметтің белгісі
еді. Бұл шын мәнінде, Хантәңірі етегінен қанаттанып, өлең өлкесіне өзіндік
қолтаңбасын қалдырып, ел жүрегіне
жылы ұялаған ақынға деген қалың оқырманының ыстық ықыласының көрінісі
болды. Баққожа Мұқай атындағы мәдениет үйінің кең залында Биғайша
Медеудің баспадан жаңадан шыққан
«Күнге қол созған қалалар» атты жыр
жинағының тұсаукесер салтанаты
болды. Таулы өлкеден шыққан айтулы
перзенттерінің бірі, Жетісу жерінің денсаулық саласына мол үлесін қосқан
Мұхтар Әлімов ақынға ақжарма тілегін
арнап, құтты болсын айтты. Мәжіліс
залындағы іргелі басқосуда, шығармашылық кеште Райымбек ауданы
әкімінің міндетін атқарушы Ғалым Жусанбаев туған елі-жерінің атынан ізгі
тілегін айтып, құрметін көрсетті. Салтанатты сәтте Биғайша Медеуге Қа-

зақстан Республикасы Ақпарат және
қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлінің құттықтауы жеткізілді. Филология ғылымының докторы, академик,
ақын Бауыржан Жақып, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері, жазушы Мереке Құлкенов Қазақстан Жазушылар
Одағының Басқарма төрағасы Ұлықбек Есдәулеттің құттықтауын жеткізіп,
Одақ атынан сый-құрметтерін көрсетті. «Біз Биғайшадай әпкеміздің жанымызға жылы тиетін болмысы бөлек
отты өлеңдеріне сусындап өстік. Ұлтымыздың тарихын жақсы білетін Биғайша Медеу – көне түркі, сақ қоғамының
құндылықтарын үндеп жүрген түбімізді
түгендеуші, жоғымызды жоқтаушы,
Тұмар мен Заринадай батыр қыздарымызды жырлаған ақын. Сол арқылы
оқырманын Отаншылдыққа үндейді.
Сол арқылы оқырманын елін-жерін
сүюге, құрметтеуге талпындырады.
Ақынның тұп-тұнық өлең өлкесі адам
жанын ғажайып күйіне бөлеп, ізгі дүниелерге талпынтады. Бір қонақ дүниенің сәулелі шақтарын, жақсылықты
жақтарын көруге, сезе білуге ұмтылдырады. Аналық мейір-шапағатына
толы ақын жүрек дүниенің тұтастығын
тілейді. Сол бір тұнық ниет пен тілектен туған жырлар оқырманын баурап
келеді»,-деді Бауыржан Жақып ақынға
толайым шығармашылық табыс, ұзақ
ғұмыр тіледі. Ақынның бірнеше өлең-

дерін тебірене оқып, жүректен шыққан
өлеңдерінің жыр сүйер қалың қауымға
берер жақсы жақтарын, рухани құндылықтарын сөз етті. Осынау жыр
кешіне Елордамыздан ат арылтып
арнайы келген қазақтың талантты
жас ақын қыздарының бірі, Қазақстан
Республикасы Парламенті Мәжілісінің
депутаты Мақпал Мыса ортақтасты.
Биғайшадай жерлес ақын әпкесін
жанындай жақсы көретін, ізін, жолын
жалғап, көркем жырларымен көрікті етіп келе жатқан Мақпал әкпесіне
лайықты сый-сияпатын жасады. Жақсы сөзін арнады. Алматы облыстық
мәдениет, архивтер және құжаттама
басқармасының бөлім басшысы Төлеужан Ғұмаров әпкеміздің кеудесіне Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісін тақты. Бір
мезгілде Іле ауданы әкімінің құттықтау
хаты, гүл шоқтары тапсырылды. Шуақты сәттерде республикалық әдеби-мәдени «Мұқағали» журналының
бас редакторы, ақын Батық Мәжитұлы
журнал ұжымы атынан құттықтап,
арнау өлеңін оқыды. Республикалық
«Балдырған" журналының бас редакторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүйсен Мүсірәліұлы халықаралық Мұқағали қорының ақын атындағы
алтын төс белгісін табыстап, жақсы
тілектерін жеткізді. Қазақтың Биғайшадай ақын қызының тойына ортақтасқан бір топ қаламгер қыз-келіншектердің атынан Қазақстан Жазушылар
Одағының хатшысы, сыншы, аудармашы, әдебиеттанушы, Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық «Алаш» сыйлығының иесі Әлия
Бөпежанова құттықтады. Қазақстан
Жазушылар Одағының мүшесі, арқалы ақын Сәлім Жусанбай отты өлеңін
арнады. Қазақстанның еңбек сіңірген

әртісі Сұлушаш Нұрмағанбетова жыр
кешіне Биғайша әпкеміздің өлеңіне
жазылған туған жер туралы әсерлі
әнімен шашу шашты. Салтанатты сәттерде сахна төрінен қазақ әдебиетінің
көрнекті өкілдері, айтулы ақындары
Иран-Ғайыптың, Ғалым Жайлыбайдың бейне көрінісі арқылы құттықтауы
көрсетіліп, жеткізілді. Нарынқолдың
төрі мен көгін шуақтандыра түскен
шығармашылық кеш Биғайша Медеудің жырларына, оның ішінде Абай мен
Мұқағалиға, Еркін мен Сағатқа, Тұманбай мен Фаризаға арнаған өлеңдеріне
негізделіп әзірленген сахналық қойылымдар арқылы ажарланды.
Ауыл десе, кішіріп, ұсақтаймын,
Ақ боз атын жанымның
тұсатпаймын.
Қарағайға әкем деп сүйенемін,
Ақ қайыңды анам деп құшақтаймын!,- деп жырлаған Биғайшадай әпкеміздің 70 жылдық мерейлі тойына
негізделген дүниелердің бәрі жанымызды жадыратты, көңілімізді албыратты. Ақынның тойы – халқының,
жырын сүйер қалың оқырманының
қуанышы екенін сезіндік. Ақын үшін
бұдан асқан бақыт пен қуаныш жоқ
шығар. Соған қуандық.
Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ,
Қанат БІРЖАНСАЛ.
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Байқау

Берекелі отбасы

Жуырда аудандық Мәдениет үйінде “Отбасы” күніне орай, “Берекелі шаңырақ” атты отбасылық байқау өтті. Байқаудың басты мақсаты:
ұлттық мәдениетті, тіл мен дәстүрді сақтау, дамыту, қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру, өскелең ұрпақты рухани-эстетикалық
тәрбиелеу, адамгершілік тәжірибені насихаттау.
Аталған шараға ауылдық округтерден 7 отбасы
қатысып, 4 кезең бойынша бақтарын сынады.
Байқау өте тартысты және бәсекеге толы болды.

Байқауда Қайнар ауылдық округінен қатысқан Шәкиевтер отбасы бас жүлдеге ие
болса, бірінші орынды Ұзақ ауылдық округінен
Сүгірбековтер отбасы, екінші орынды Текес
ауылдық округінен Әбіловтар отбасы, үшінші
орынды Нарынқол ауылдық округінен Алмабековтер отбасы иеленді. Байқаудың жеңімпаздары дипломмен және бағалы сыйлықтармен
марапатталып, отбасының шаңырағы берекелі
екенін көрсете білді.
«ХАНТӘҢІРІ».

Өмірбаян

Баспасөз - 2023

Қайнар ауылының тумасы, Соцалистік Еңбек
Ері Диханбай Қажмұханға көше атауын беруге
байланысты өмірбаяны ұсынылып отыр.
Еліне елеулі халқына қалаулы, еңбек адамы
болған Диханбай Қажмұхан 1938 жылы Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қайнар ауылында дүниеге
келген. Еңбек жолын ерте бастаған. 1955 жылы Текес
селосындағы механизатор курсына барып, темір тұлпарды зерттеп жұмысқа кіріскен. Сол жылдары техникалық қарапайым жұмысшы ретінде еңбек жолын
бастаған. 1976 жылы ҚПСС ХХV съезінде делегат болып қатысып, еңбектің талантты өкілдерімен сұхбаттасып-сырласуын өзіне өмірлік мектеп ретінде түйген.
Сонау кеңес кезінде аудан бойынша 1981 жылы мемлекетке 25000 тоннаның орнына, 38556 тонна астық
орып, бір жарым есе артығымен орындаған. Астық
түсімі гектарына 13,4 центнердің орнына 16,2 центнерге жеткен. Қажмұхан Диханбаев өзінен кейінгі жас
механизаторларға еңбектің үлгісін көрсетті, Қажымай,
талмай еткен еңбегі өз бағасын алып, Соцалистік Еңбек Ері атанды. Аудан жұртшылығының құрметіне
бөленді. Көптеген марапаттар алды. 2007 жылы 10шы желтоқсанда қайтыс болған.
Қайнар ауылының, ауданымыздың экономикасы
мен ауылшаруашылығының дамуына сүбелі үлес
қосқан Социалистік Еңбек Ері, еңбек ардагері Қажмұқан Диханбаевқа көше аты берілсе артық емес.
Туған елі мен жеріне, отанына адал еңбек еткен ардақты азамат, аяулы жанның әруағына құрмет көрсету артындағы еліне аманат.
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Ағымдағы аптаның сәрсенбі күні Баққожа
Мұқай атындағы мәдениет үйінде әжелер ансамбльінің Қарттар күніне орай ұйымдастырылған «Алтын қазына» атты ән кеші өткізілді. Концерттік бағдарлама әжелеріміздің әсем
әнімен бастау алды. Концертке келген ауыл
халқы әсем әнмен күйдің, би мен жырдың куәгерлері болып қайтты. Өз өнерлерін ортаға салған
әжелеріміз домбыраны да тартты, әнді де айтып,
биді де биледі. Кеш соңында аудан әкімінің орын-

Арайланған
жаңа Алатау

Талдықорған қаласы Жетісу облысының орталығы болып,
ал біздің облыс орталығымыз Қонаев қаласы етіліп өзгергеннен бері, көптеген жаңалықтар болып жатыр. Соның бірі және
қуаныштысы облысымызда жеке «Алатау арайы» атты газеттің
шығарылуы. Ал, тарихы терең Жетісу газеті атауы өзгертілмей
Жетісу облысының газеті болып бөлінді. Осы орайда, жаңа газетті таныстыру мақсатында ауданымызға облыс әкімінің баспасөз
қызметінің хатшысы Ғалыммұрат Жүкел және басқа да қонақтар
келіп газетпен толығырақ таныстыру жұмыстарын жүргізді.
Ғалыммұрат мырзаның айтуынша тек газет емес жақын арада
сайт арқылы да жаңалықтар легін смартфон арқылы біліп отыра
аламыз. Және аудан, ауыл ішіндегі проблемалар жасырын қалмай, барлығы ортаға салынып, өз шешімін табу қажет деп жарық,
жол мәселелерін атап өтті. Сөз соңында бірге жұмыс жасауға
шақырып, аудан халқын жаңа әкімнің келуімен құттықтап, жылы
лебізін де білдірді.
Келесі сөзді «Өлке тынысы» ЖШС директорының бірінші орынбасары Әлия Құрманбай алып, жылдың басынан жаңа
телевидения құрылып, облыс жаңалықтары жеке каналда да
берілетіндігін жеткізіп, жақсы жаңалықпен бөлісті.
«Алатау арайы» газетінің редакторы Қараева Роза ханымның айтуынша жаңа газетте бір сарындылық болмайды, спорт,
мәдениет, білім, саясат сынды тақырыптарға тоқталып қана қоймай, ауыл ішіндегі танылмаған жаңа таланттарды танытсақ деп
өз ойын ортаға салды. Және жаңа газетке 3-қазаннан бастап жазылуды бастай беруге болады.
Сонымен қатар, «Огни Алатау» газетінің бас редакторы Хасан Еспанов жіберген мақалаларды газетке орыс тілде аударып
шығаратындарын және ешқандай кедергісіз өз тілдерінде мақала
жіберуге болатындығын жеткізді.
Келген қонақтар газетті барынша таныстырып, қойылған
сұрақтарға да толық жауап берді. Сүмбе ауылының әкімі Елжан
Бестібаев құттықтау сөзін айтып, келген қонақтарға толағай табыс
тіледі.
Өңір өзгергенімен 100 жылдық тарихы бар Жетісу газетінің
құрамы өзгермей жеке бөлініп шығып, «Алатау арайы» газеті
құрылып отыр. Жаңа газеттен облысымыз жайлы тек жақсы жаңалықтар және жаңа өзгерістер күтеміз. Ат терлетіп, алыстан келген
қонақтарымызға шығармашылық табыс тілейміз.

Редакция алқасы:

МЕНШІК ИЕСІ: «ХАНТӘҢІРІ
РЕДАКЦИЯСЫ» ЖШС.

Қайран, біздің аналар...

Қазақстан Республикасы
ақпарат және коммуникация
министрлігі
байланыс, ақпараттандыру
және бұқаралық ақпарат
құралдары саласындағы
мемлекеттік бақылау комитетінде 2017 жылғы 13 сәуірде
тіркеліп, №16447-Г куәлігі
берілген.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
баспаханасында басылады.
Алматы қаласы.
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Тілің – тұғырың

Ұлттық руханиятымыздың өзегі – тіл

Жуырда «Бердібек Соқпақбаев атындағы мектеп-гимназиясы
мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінде 5-кыркүйек – Халықаралық Тілдер күніне орай тіл апталығы өтті. Апталықтың ашылу салтанатын мектеп директорының
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Өсімбаева Қарлығаш, қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінің бірлестік жетекшісі Керімбаева Сағыныш ашты.
Аталған апталыққа орай «Ана тілім – ардағым», «Тілім менің – баға
жетпес байлығым» тақырыптарында кітапханашы Ә.Сатыбалдиева
кітап көрмесін ұйымдастырды. 8-10 сынып білім алушылары арасында «Тілім менің – тірегім» тақырыбында эссе байқауы Г.Қорабаева, 5-7 білім алушылар арасында «Тіл – ұлттың қазынасы» тақырыбында мәнерлеп оқудан сайыс А.Жаңбырбаева, «Жасай бер, қазақ
тілі, ана тілім!» лездемелер Ә.Шыныбекова ұйымдастырды. Д а,ә,
1-11 сыныптар арасында сынып жетекшілері «Тіл – ұлттың жаны»,
« Өзге тілдің бәрін біл ,өз тіліңді құрметте!», «Ана тілім – ардағым»,
«Ана тілім – асыл қазынам!», «Тіл – тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз!», «Тіл – аса қадірлеп ұстайтын байлығымыз» тақырыптарында
ашық тәрбие сағаттарында өте жоғары деңгейде өткізіп, сыныптар
тақырыптар бойынша қабырға газеттерін шығарды.
Р.Құлбаева және пән мұғалімдері 1-11 сынып білім алушыларына «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» тақырыбында өз ана
тілін құрметтеуге насихат жүргізді. Апталықтың соңы «Жасай бер,
жаңа Қазақстан!» атты концерттік бағдарламамен қорытындыланды.
Ана тілі – ар өлшемі. Біздің ана тіліміз – қазақ тілі. Қазақ тілі
– ең бай тіл. Қазақ тілі бізге сонау ата-бабамыздың аманат болып,
келер ұрпақтың асыл қазынасына айналған. Сол асыл мұрамызды
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу-біздің міндетіміз. Ана тіліміздің ғұмырының ұзақ болуы да бізге байланысты. Біз қазақ болып туғанымызға
мақтануымыз керек. Мемлекеттік тілді меңгеру- Қазақстан Республикасының әрбір азаматының борышы. Тіліміздің тарихы-халқымыздың тарихының көрінісі. Тіл халықтың жаны, мәдениетіміздің
айнасы. Сондықтан іс құжаттарды ана тілімізде жазып, ана тілімізде
сөйлеуге, тілімізді шұбарламауға атсалысуымыз керек. Сонда ғана
мемлекетіміздің мәртебесі өседі. Қоғамдағы өзгерістердің бәрі тілге,
оның дамуына әсер етеді. Өйткені тілдің тағдыры сол тілде сөйлейтін, сол тілді қолданушы, сол тілді жасаушы ұлт, халық тағдырымен
байланысты. Заманымыздың біртуар тұлғасы Әбіш Кекілбаев
«Ұлттық руханиятымыздың өзегі – тіл» деп бекер айтпаған.
К.Д. АТАГЕЛДИЕВА
«Бердібек Соқпақбаев атындағы мектеп-гимназиясы
мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ-нің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
Райымбек ауданы әкімінің аппараты ММ, аудандық мәслихат,
аудандық «Хантәңірі» газеті аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы Бірбаев Бекболат Ыбрайымұлына ағасы
Серік ЫБРАЙЫМҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Жарияланған мақала
авторларының пікірі редакция
көзқарасын білдірмейді.
Материалдар иесіне

Таралымы 3000 дана.
Индексі 65543.

қайтарылмайды және оған жауап

Көлемі екі баспа табақ.
Офсеттік тәсілмен басылған.

хабарландырудың мазмұны мен

Газет айына төрт рет шығады.
Бағасы келісімді.
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басары Нұрбол Сағатбекұлы әжелерімізді келе
жатқан Қарттар күнімен құттықтай отыра, әжелерімізге алғыс хат және сыйлықтар табыстады.
Бала көңіл аналарымызға үлкен қошеметтің өзі
теңдессіз сыйлықпен пара-пар секілді.
Өнерлі және қайсар әжелерімізге мықты
денсаулық тілейміз. Немере, шөберелерінің қызығына тоймай аман-есен жүре беріңіздер дегім
келеді.
Аяла МЭЛС.

берілмейді. Жарнама мен
мәтіні, суреттеріне жарнама
беруші жауапты.
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