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Тағайындау Спорт

Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы      
Парламентінің Мәжілісін тарату және Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын 

тағайындау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

2023 жылғы 19 қаңтар
Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 2) тармақшасы-

на, 63-бабының 1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»                                    
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 85-бабына сәйкес ҚАУЛЫ 
ЕТЕМІН:

1. Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі таратыл-
сын.

2. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс 
сайлауы 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалсын.

3. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Респуб- 
ликасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауына дайындықты 
және оны өткізуді ұйымдастырсын.

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының 
және облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутатта-
рының кезектен тыс сайлауын ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және 
қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды кідіріссіз қабылда-
сын.

5. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 
Қазақстан Республикасының
           Президенті                                                              Қ.Тоқаев
 
Астана, Ақорда, 2023 жылғы 19 қаңтар
               № 104

Барлық деңгейдегі мәслихаттардың 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

2023 жылғы 19 қаңтар
Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабының 5-тармағына, «Қа-

зақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституция- 
лық заңының 101-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңы-
ның 23-бабының 2-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатыл-
сын.

2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы барлық деңгейдегі 
мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау, оның дайындығы 
мен өткізілуін ұйымдастыру жөніндегі шараларды қабылдасын.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының 
және облыстардың әкімдері барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының кезек-
тен тыс сайлауын ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық 
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдасын.

4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 
Қазақстан Республикасының
Президенті                                                                                    Қ.Тоқаев
 
Астана, Ақорда, 2023 жылғы 19 қаңтар
                  № 105

Райымбек ауданы әкімінің 
өкімімен Ербол Серікұлы 
Касенов Райымбек ауда-
нының «Экономика және 
қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы болып  
тағайындалды.

Ербол Серікұлы
Касенов

1990 жылы 07 қазанда Ал-
маты облысы Ұйғыр ауданы 
Ақтам ауылында дүниеге кел-
ген. Білімі жоғары. Қазақ қа-
тынас жолдары университетін 
қаржы  мамандығы бойынша, 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университетін құқықтану мамандығы бойынша бітір-
ген.

Еңбек жолын 2016 жылы Алматы облысының кәсіпкерлік 
және индустриялық-инновациялық даму басқармасының іс 
қағаздарын жүргізу жөніндегі инспектор және көшіру-көбейту ма-
шиналарының операторы болып бастаған.

Әр жылдарда Қазақстан Республикасы энергетика минис- 
трлігі экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Алматы 
облысы бойынша экология департаментінің мемлекеттік эко-
логиялық бақылау бөлімінің бас маманы, Алматы облысының 
туризм басқармасының инфрақұрылым және ішкі туризмді да-
мыту бөлімінің бас маманы, Алматы облысының туризм басқар-
масының сыртқы байланыстар, мемлекеттік қызметтер көрсету 
және инвестициялық жұмыстар бөлімінің бас маманы, Алматы 
облысының туризм басқармасының қаржылық қамтамасыз ету 
бөлімінің бас маманы, Алматы облысының кәсіпкерлік және ин-
дустриялық-инновациялық даму басқармасының жер қойнауын 
пайдалану бөлімінің бас маманы, Алматы облысы әкімінің аппа-
раты құжаттамамен қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің әкім 
орынбасарының көмекшісі қызметтерін атқарған.

2022 жылдың қазан айынан – Алматы облысының кәсіпкерлік 
және индустриялық-инновациялық даму басқармасы кәсіпкер-
лікті дамыту бөлімінің бас маманы.

Райымбек ауданы әкімінің өкімімен 
Бауыржан Маратұлы Себдайров      
Райымбек ауданының «Тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мем-
лекеттік мекемесінің басшысы болып 
тағайындалды.

Бауыржан Маратұлы 
Себдайров

1988 жылы 18 наурызда Қараған-
ды облысы Қарағанды қаласында 
дүниеге келген. Білімі жоғары. Қазақ 
Ұлттық Аграрлық Университетін есеп 
және аудит  мамандығы бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 2017 жылы Нарынқол 
ауылдық округі әкімі аппаратының 
бас маман-салық инспекторы болып 
бастап,  2019  жылдың  сәуір    айынан 
Тегістік ауылдық округінің әкімі қыз-
меттерін атқарған.

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласында Фут-

залдан Алматы облысының полиция департаменті қызметкер-

лері арасындағы Барғанаев Дархан Ермекұлын еске алуға ар-

налған облыстық турнир өтті.

Аталған іс-шараға Алматы облысының полиция департа-

менті, Қонаев қаласының полиция басқармасы және 9 ауданнан 

11 команда, 100 - ден астам полиция қызметкерлері қатысты. 

Жарыстың қорытындысы бойынша біздің ауданның намысын 

қорғаған ойыншылардың командасы жүлделі 3 орынды жеңіп 

алды. Жерлесіміз Ұзақбаев Айдар облыстық турнирде «Үздік 

қақпашы» номинациясын алды. 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер грамота, медаль, кубок, тиісті 

дәрежелі дипломмен және естелік сыйлықпен марапатталды.

Жүлделі орын алды
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Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының
кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы

 (Жалғасы 3-бетте).

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабының 14) тармақшасына, 
101-бабының 3-тармағына, 103-бабының 7-тармағына, 104-бабының 8-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы Президентінің «Барлық деңгейдегі мәслихаттар-
дың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» 2023 жылғы 19 қаңтардағы № 105 Жарлығының негізінде Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы    
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2023 жылғы 19 наурызға Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы тағайындалсын.
2. Мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды ұсыну және өзін-өзі ұсыну мерзімдері 2023 жылғы 20 қаңтардан бастап 2023 жылғы 8 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 

сағат он сегізге дейін белгіленсін.
3. Партиялық тізімдерді, кандидаттарды тіркеу мерзімінің 2023 жылғы 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталатыны белгіленсін.
4. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, Республика астанасының, қалалардың, аудандардың аумақтық сайлау комиссиялары Қазақстан Республикасы мәс-

лихаттары депутаттарының сайлауын әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз етсін.  
5. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының интернет-ресурсында орналастырылсын.

                                                                                              Төраға                                                               Н. Әбдіров

                                                                                              Хатшы                                                                        М. Ерман

Астана қаласы,
2023 жылғы 20 қаңтар,
№ 18/669

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 14-бабының 2) және 8) тармақша-
ларына,  Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 20 қаңтардағы «Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс 
сайлауын тағайындау туралы» № 18/669,  «2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу 
мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың үлгі күнтізбелік жоспарын бекіту туралы» №18/671 қаулыларына сәйкес Алматы облыстық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Алматы облысы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
қоса беріліп отырған күнтізбелік жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы облыстың сайлау комиссияларына сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету үшін жіберілсін.  
3. Осы қаулы Алматы облыстық комиссиясының интернет-ресурсында орналастырылсын.

                                                                                              Төраға                                                                            М.Айтова

                                                                                              Хатшы                                                                            А.Қанатова

Қонаев қаласы,
2023 жылғы 20 қаңтар,
№ 14

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Алматы облысы мәслихаттары 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі 

негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

Алматы облыстық сайлау
комиссиясының 2023 жылғы

20 қаңтардағы № 14 қаулысына қосымша

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған  Алматы облысы мәслихаттары 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 

іс-шаралардың үлгі күнтізбелік жоспары
1. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық, округтік сай-

лау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпа-
рат құралдарында жариялау

Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 
2023 жылғы 29 қаңтардан кешіктірмей 

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

құралдарында жариялау                                         
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 29 қаңтардан кешіктірмей 

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

дарында жариялау            
Тиісті әкімдер
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзім ішінде 
2023 жылғы 2 ақпаннан кешіктірмей 

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

да жариялау    
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 2 ақпаннан кешіктірмей 

 (17-б. 2-т.)
5. Партиялық тізімдер бойынша облыс мәслихатының депутаттығына кандидат-

тарды ұсыну
Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы
2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 8 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 

сағат 18.00-де аяқталады

  (103-б.)
6. Облыстың  аумақтық сайлау комиссиясына партиялық тізімді, саяси партияның 

тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органының партиялық тізімді ұсыну 
туралы хаттамасынан үзіндіні, азаматтардың партиялық тізімге енгізуге келісімі тура-
лы өтініштерімен бірге және тіркеу үшін басқа да қажетті құжаттарды ұсыну

Саяси партияның тиісті филиалы (өкілдігі)  
2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 8 ақпанда  жергілікті уақыт бойынша 

сағат 18:00-де аяқталады
                                                              (103-б. 3,4, 5-т.)

7. Бірмандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша мәслихат депутаттығына 
кандидаттарды ұсыну және тиісті округтік сайлау комиссиясына заңнамада көздел-
ген құжаттарды ұсыну

Азаматтар өзін-өзі ұсыну жолымен және саяси партияның, өзге қоғамдық бір-
лестіктің тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы органы 

2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 8 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат 18:00-де аяқталады

(103-б.)
8. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының 

Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін бел-
гілеу

Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары 
Көзделген құжаттарды ұсынғаннан кейін

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

қаңтардағы жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды 
ұсыну 

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Тіркелгенге дейін
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 (Жалғасы. Басы 2-бетте).
                                                                               (104-б. 2-т.)

10. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін тіркеу
Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары 
2023 жылғы 20 қаңтарда басталады және 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 

сағат 18:00-де аяқталады
                                                       (104-б.)

11. Кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу туралы хаттаманы жоғары тұрған 
сайлау комиссиясына ұсыну

Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары 
Тіркелген күннен бастап бес күндік мерзімде

                                                                             (104-б. 5-т.)
12. Мәслихат депутаттығына кандидаттарды, олардың партиялық тізімдерін тір-

кеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары
Тіркелгеннен кейінгі жетінші күннен кешіктірмей

                          (104-б. 6-т. 1-тт, 6-1-т. 1-тт.) 
13. Партиялық тізімдерін ұсынған кандидаттардың, саяси партиялардың сенім 

білдірілген адамдарын тіркеу 
Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары
Сенім білдірілген адамдардың тізімі тіркеуге ұсынылғаннан кейін 

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

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

 (104-б. 2-т.)
15. Кандидаттардың, саяси партиялардың сайлау қорларының арнаулы уақытша 

шоттарын ашу    
Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары
Кандидат, партиялық тізім тіркелгеннен кейін  

                                                                               (34-б. 6-т.)
16. Бұқаралық ақпарат құралдарында кандидаттардың, саяси партиялардың ар-

наулы шоттарына қаражаттың түсуі және олардың жұмсалуы туралы есептерді жа-
риялау                               

Тиісті округтік, аумақтық сайлау комиссиялары
Айына екі рет

17. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды айқындау, олар-
ды жарақтандыру және ақпараттандыру

Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық 
сайлау комиссиялары
Үгіт басталғанға дейін, 2023 жылғы 18 ақпанға дейін 

                                                                                 (28-б. 6-т.)
18. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу                                                                                                           
Кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады 

және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта 
аяқталады 

2023 жылғы 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін бастала-
ды және 2023 жылғы 18 наурызда жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады

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

беру және бөлінген үй-жайларда кандидаттардың сайлаушылармен кездесулер ке-
стесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық сайлау комиссиялары  
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

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

учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    
Тиісті әкімдер
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2023 жылғы 26 ақпанға дейін 

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

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

                                                                  (26-б. 1-т.)
22. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 9 наурызға дейін                                                                

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

Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары

Сайлау күніне дейінгі он күннен кешіктірмей 
2023 жылғы 9 наурызға дейін       

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

ларына жеткізу                           
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Үш күннен ерте емес және сайлауға дейінгі бір күннен кешіктірмей
2023 жылғы 16 наурыздан ерте емес және 18 наурызға дейін

(37-б. 3-т.)
25. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  
жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)
26. Дауыс беруді өткізу                                               
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  жергілікті уақыт бой-

ынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін 
(38-б. 1-т.)

27. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті мәслихаттардың депутат-
тарын сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе және дауыстарды санау 

басталғаннан 12 сағаттан аспаса, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де бастала-
ды 

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

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

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

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

(108-б. 1-т.)
30. Округ бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аумақтық 

сайлау комиссияларына ұсыну 
Округтік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

(108-б. 1-т.)
31. Мәслихаттардың депутаттарын сайлаудың нәтижелерiн белгілеу                         
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау өткен күннен кейін екі  күндік мерзімнен кешіктірмей                                                                         
2023 жылғы 21 наурыздан кешіктірмей

(14-б.  9) т, 44-б. 2-т., 108-б.2,3-т)
32. Мәслихаттардың депутаттарын сайлау қорытындыларын анықтау 
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күннен кешіктірмей                                                                         
2023 жылғы 24 наурыздан кешіктірмей 

(111-б. 1-т.)
33.Алматы облысы мәслихаттарының депутаттарын сайлау қорытындылары  ту-

ралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2023 жылғы 26 наурыздан кешіктірмей 

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

пен омырауға тағатын белгі тапсыру                                           
Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары

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

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

(34-б. 9-т.)
36. Саяси партиялардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы 

және олардың көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лау

Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары
Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде 

                                                                             (34-б. 4-т.)

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

 (Жалғасы 4-бетте).

Райымбек аудандық  аумақтық сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі, 22,  Райымбек ауданы әкімдігінің ғимараты, 2 этаж, 209 кабинет, тел. 8 (72779) 21142.   
Комиссия төрағасы – Бексұлтанов Айдын Нұртайұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Еркін Алпамыс Нұрболұлы
Комиссия хатшысы –  Иембердиева Алма Жанатқызы
Комиссия мүшелері: Адепбаева Гүлбану Ақмолдақызы, Дегенбаева Эльвира Тұрсынбайқызы, Жапишева Арайлым Нұртасқызы, Саретбаев Ғабит Болатұлы
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Райымбек аудандық мәслихаттарының депутаттарын 
сайлау жөніндегі округтік сайлау комиссиялары

№

р/р

Сайлау округінің атауы Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері Сайлау  округінінің 
шекаралары

Сайлау учаскелері

1. №1 сайлау округі Нарынқол ауылы,   Ұзақ көшесі №35, Бердібек 
Соқпақбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен, 8 (72779) 21727

Нарынқол ауылы №763, №784

2. №2 сайлау округі Нарынқол ауылы, Төлеби көшесі  №44, Тельман 
Жанұзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен, 8 (72779) 22138

Нарынқол ауылы №762, №764

3. №3 сайлау округі  Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі №1, Сағат 
Әшімбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен  8 (72779) 26487.

Жамбыл ауылы №766, №767, №765

4. №4 сайлау округі Текес ауылы, Дембаев көшесі №14, Қазыбек 
Шорманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен. 8 (72779) 24181.

Текес ауылы №768, №769

5. №5 сайлау округі  Қақпақ ауылы, Жәмеңке көшесі  №17,  Жәмеңке 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен 8 

(72779) 27426.

Қақпақ ауылы №771, №770

6. №6 сайлау округі Қайнар ауылы, Омар көшесі №31, Қайнар ауылдық 
Мәдениет үйі, 8 (72779) 25750.

Қайнар ауылы №773, №772

7. №7 сайлау округі  Сарыжаз ауылы, 
Жапар көшесі   №20, Сарыжаз орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен және Ақбейіт бастауыш 

мектебімен 8 (72779) 26355

Сарыжаз ауылы №774

8. №8 сайлау округі Шәлкөде ауылы Атагелдиев көшесі  №1, Шәлкөде 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен, 

8 (72779) 23424.
  

Шәлкөде ауылы №777, №778, №776

9. №9 сайлау округі Қарасаз ауылы, Ә. Дөненбаев көшесі №10,        
Қарасаз ауылдық Мәдениет үйі, 8 (72779) 23258

Қарасаз ауылы №779, №780, №775

10. №10 сайлау округі Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі №26, 
Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі 

мектепке дейінгі шағын орталығымен,             
8 (72779) 25197

Сарыбастау ауылы №781, №783

11. №11 сайлау округі Сүмбе ауылы, М. Әуезов көшесі №42, Абай 
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 

орталығымен, 8 (72779) 25529

Сүмбе ауылы №782, №785

№ 1 сайлау округі:
Орталығы: Нарынқол ауылы, Ұзақ көшесі, 35, Бердібек Соқпақбаев атындағы 

орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының  ғимараты, тел. 8 (72779) 21727.
Комиссия төрағасы – Харияхмет Мүлгісін
Комиссия төрағасының орынбасары – Манкеев Алтай Ерғанайұлы
Комиссия хатшысы – Жантаева Мәдина Жантайқызы
Комиссия мүшелері – Жарылқасын Айтолқын Бахытжанқызы
                                       Нусибалиева Ботагөз Жұмақанқызы

№ 2  сайлау округі:
Орталығы: Нарынқол ауылы, Төле би көшесі, 44, Тельман Жанұзақов атындағы 

орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 22138
Комиссия төрағасы - Оразова Шынар Ешенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бидасова Айнур Айдарбекқызы
Комиссия хатшысы – Жанұзақова Мөлдір Тлебалдықызы
Комиссия мүшелері – Жұмағұл Рүстем Талипақынұлы
                                       Кегенбай Айжан Кегенбайқызы

№ 3  сайлау округі:
Орталығы: Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі 1, Сағат Әшімбаев  атындағы орта 

мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 26487.
Комиссия төрағасы - Токтаров Медғат Атканұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бауыржан Баубек Бауыржанұлы
Комиссия хатшысы – Жұмағұлов Ернар Ғалымжанұлы
Комиссия мүшелері – Мұхаметжан Әділет Жанатұлы
                                        Ускембаева Гулмира Қанатқызы

№ 4 сайлау округі: 
Орталығы: Текес ауылы, Б. Дембаев көшесі, 14, Қазыбек Шорманов атындағы 

орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 24181.
Комиссия төрағасы  –  Даукеева Ляззат Садырқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Елеусізова Мөлдір Төлегенқызы
Комиссия хатшысы – Болатбаева Динара Сағынғалиқызы
Комиссия мүшелері – Аубакиров  Қаһар Абдіұлы
                                        Бақсұлтан Жансерік Бақытжанұлы

№ 5  сайлау округі:
Орталығы: Қақпақ ауылы, Жәмеңке көшесі, 17, Жәмеңке орта мектебі мектепке 

дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 27426.
Комиссия төрағасы  –  Медетов Ғалым Аукенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Темиров Нурболат Мурзабайұлы
Комиссия хатшысы – Тажибаева Моншақ Қожахметқызы
Комиссия мүшелері – Жақыпбердиева Мадина Нұрқалиқызы
                                        Умбетбаева Баян Мұғалімқызы

№ 6  сайлау округі:
Орталығы: Қайнар ауылы, Омар көшесі, 31, Қайнар ауылдық  мәдениет үйінің 

ғимараты, тел. 8 (72779) 25750
Комиссия төрағасы – Утапов Сқақбек Жұмаділұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Болат Санжар Болатұлы
Комиссия хатшысы – Аюпова Гулжан Алиятқызы     
Комиссия мүшелері – Жанатқызы Динара
                                        Кабыл Досым Кабылұлы

№ 7 сайлау округі:
Орталығы: Сарыжаз ауылы, Жапар көшесі, 20, Сарыжаз орта мектебі мектеп-

ке дейінгі шағын орталығымен және Ақбейіт бастауыш мектебінің ғимараты, тел. 8 
(72779) 26355

Комиссия төрағасы – Орманова Гаухар Халелқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Сайлаубек Саят Сайлаубекұлы
Комиссия хатшысы – Базартаева Қаламқас Жораханқызы
Комиссия мүшелері – Жылкайдар Ермек Жумабекұлы
                                       Симтик Бота Жайрбекқызы

№8  сайлау округі:
Орталығы: Шәлкөде ауылы, Атагелдиев көшесі, 1, Шәлкөде орта мектебі мектеп-

ке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 23224.
Комиссия төрағасы – Оразақынов Еркеұлан Кекілбекұлы

Райымбек аудандық мәслихатының депутаттарын сайлау жөніндегі
бірмандаттық  сайлау округтерінің жерлері мен шекаралары 

 (Жалғасы. Басы 3-бетте).

(Жалғасы 5-бетте.)
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(Жалғасы 6-бетте.)

Комиссия төрағасының орынбасары – Кулмуханбетов Мақсат Жігерұлы
Комиссия хатшысы – Байжумаева Камшат Екпінқызы
Комиссия мүшелері – Калисынова Тамара Қасымқызы
                                        Рахадилов Даурен Султанбайұлы

№ 9 сайлау округі:
Орталығы: Қарасаз ауылы, Ә. Дөненбаев көшесі, 10, Қарасаз ауылдық  мәдениет 

үйінің ғимараты, тел. 8 (72779) 23258
Комиссия төрағасы – Қалқанбай Жәнібек Рашидұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қожабергенов Арман Нұрсұлтанұлы
Комиссия хатшысы – Тұрдәлі Ерәлі Ғалымұлы
Комиссия мүшелері – Айтпанбетова Нургул Касенқызы
                                        Бексерік Бекдәулет Бексерікұлы
 
№  10 сайлау округі:
Орталығы: Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі, 26, Сұраншы Сауранбаев атын-

дағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 
25197

Комиссия төрағасы –  Жанботаев Бакытжан Кекенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Карбозов Ринат Бектұрсынұлы
Комиссия хатшысы – Нурадил Арман
Комиссия мүшелері – Ашақай Алмат
                                     Қуанышбаева Айтықан Дакбертқызы

№  11 сайлау округі:
Орталығы: Сүмбе ауылы, М. Әуезов көшесі, 42, Абай атындағы орта мектебі мек-

тепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 25529.
Комиссия төрағасы –  Көркембаев Бекмуханбет Өкенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Нурбеков Аманжол Бекзатұлы
Комиссия хатшысы – Дәулет Абзал Сержанұлы
Комиссия мүшелері – Есентаев Канат Толетайұлы
                                        Низамов Бахтычат Зинурұлы

Райымбек ауданының учаскелік сайлау комиссиялары
№ 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 Дүйсембай-

ұлы, Игенбердиев Ғани Байынтоқаұлы, Мүсілімова Айгүл Алтайқызы, Сүйіндікова 
Шолпан Сламжанқызы, Сулейменова Пернеш Ертасовна

№ 764 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы:  Нарынқол ауылы, Абай көшесі, 100, Ораз Жандосов атындағы орта 

мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебінің ғи-
мараты, 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 Бексұл-
танқызы 

№ 765 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы:  Қостөбе ауылы, Орталық көшесі, 1, Ораз Жандосов атындағы орта 

мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Қостөбе бастауыш мектебінің ғи-
мараты, 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 Дүйсен-
байұлы

№ 767 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаратоған ауылы, Н. Өмірзақов көшесі, 41, Нұрбапа Өмірзақов атын-

дағы 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

Комиссия хатшысы – Нүсіпбекова Ляйля Әділжанқызы
Комиссия мүшелері: Айдарханов Жасұлан Елтайұлы, Диқанбаева Гүлбану Әлім-

бердіқызы, 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 мек-

тебінің ғимараты, тел. 8 (72779) 50075.
Комиссия төрағасы – Дәлембаев Айдос Советжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әлібай Галина Асқарқызы
Комиссия хатшысы – Қожамқұл Гүлназ Ыбрайымханқызы
Комиссия мүшелері: Булгакова Дария Алпысбайқызы, 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, Джумалиев Бауыржан 

Ерболұлы

№ 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 дей-

інгі 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 ғи-

мараты, 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 мектеп-

ке 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 кол-

леджінің ғимараты, тел. 8 (72779) 26101.
Комиссия төрағасы – Жұманов Ермек Марипжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Манкеева Айкен Ерасылқызы

 (Жалғасы. Басы 4-бетте).
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 (Жалғасы. Басы 5-бетте).
Комиссия хатшысы – Асанбаева Қаламқас Ахметжанқызы
Комиссия мүшелері: Әлімбекова Маржан Оқасқызы, Мұсаева Жанат Оразәліқы-

зы

№ 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 Әуезбекқы-

зы

№ 777 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Шәлкөде ауылы, Атагелдиев көшесі, 1, Шәлкөде орта мектебі мектеп-

ке дейінгі шағын орталығының ғимараты, 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 Жақып-

байұлы, Рамазанов Данияр Нұрәділұлы, Чойбекова Жұмагүл Мұқанбекқызы

№ 778 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Талас ауылы, Мектеп көшесі, 1, Шоқан Уалиханов орта мектеп мек-

тепке 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 Құмар-

бекұлы, 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 (72759) 22250.
Комиссия төрағасы – Әуелхан Саят Әуелханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бақбаев Омаржан
Комиссия хатшысы – Қазыбаева Эльмира Көшербайқызы
Комиссия мүшелері: Байғонысов Нұрдәулет Ержанұлы, Бұхарбеков Мақсат Бай-

сұлтанұлы

№ 781 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы:  Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі, 26, Сұраншы Сауранбаев атын-

дағы 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 мек-

тепке 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 Нұрбо-

латұлы, Қонаева Гүлбану Ұзаққызы, Рғынбай Марат Ахметбайұлы, Розбакиев Әлім-
жан Мамытұлы, Кайпов Дидар Бокенұлы

№ 783 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылшекара ауылы, Бекдайыр көшесі, 10, Көдек Байшығанұлы атын-

дағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 (72779) 
26735.

Комиссия төрағасы – Сақанұлы Миятжан
Комиссия төрағасының орынбасары – Карбозов Бектұрсын Абдуллаұлы
Комиссия хатшысы –  Мамаева Тілеукүл Кеңесқызы
Комиссия мүшелері: Әбілмәжін Нұрсұлтан Тәліпханұлы, Молдасан Тұрсынбек 

№ 784 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік ко-

митеті Шекара қызметі Алматы облысы бойынша департаментінің Райымбек ауда-
ны 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: Сүмбе ауылы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Шекара қызметінің Алматы облысы бойынша департаментінің Райымбек ауданы 
бойынша шекара басқармасының Сүмбе шекара бөлімінің ғимараты, 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  

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 да-
уыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы» 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 
16 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4845 тіркел-
ген, 2018 жылдың 17 қазанында Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық ак-
тілерінің 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  ауданында  дауыс  беруді  өткізу  және  дауыс        
санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы

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);

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 де-
кабря 2018 года № 4924

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Конституционного Закона Республики Ка-
захстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», пунктом 2 
статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Райымбек-
ского 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 обра-
зовании 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 ор-
ганах 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 обра-
зовании 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; 
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       Төле би көшесі: № 1-ден 81-ге дейінгі үйлер; 
       Албан Асан көшесі: № 1-ден 69-ге 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; 
       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 мек-

тебі 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.

      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 Жамбыла: 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 Амангелды: 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 Жамбыла: 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 Амангелды: 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 дошколь-

ным 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; 
      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.
 4. Избирательный участок № 765.
      Центр: село Костобе, улица Орталык № 1, средняя школа имени Ораза Жандосова с дошколь-

ным миницентром и с начальной школой Костобе.
      В границах: село Костобе.
 5. Избирательный участок № 766.
      Центр: село Жамбыл, улица Сыбанкула № 1, средняя школа имени Сагат Ашимбаева с до-

школьным миницентром.
      В границах: село Жамбыл.
 6. Избирательный участок № 767.
      Центр: село Каратоган, улица Н. Омирзакова № 41, средняя школа имени Нурбапа Омирза-

кова с дошкольным миницентром.
      В границах: село Каратоган.
 7. Избирательный участок № 768.
      Центр: село Текес, улица Дембаева № 14, средняя школа имени Казыбек Шорманова с до-

школьным 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 до-

школьным миницентром.
      В границах: село Тегистик.
 10. Избирательный участок № 771.
      Центр: село Какпак, улица Жаменке № 17, средняя школа Жаменке с дошкольным миницен-

тром.
      В границах: село Какпак.

(Жалғасы 8-бетте.)
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28 қаңтар, сенбі, 2023 жыл

Абдикасимов Кайнар Изаұлы 1986 жылы 15 
қаңтарда Алматы облысы, Райымбек ауданы, Те-
гістік ауылында дүниеге келген. Ұлты – қазақ.

Білімі жоғары. Д.А.Қонаев атындағы универси-
тет колледжін, заңгер мамандығы. «Алматы» уни-
верситетін заңгер мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек өтілі.
1. 24.07.2006 – 05.07.2007 жылдары Тегістік 

ауылдық округі әкімі аппаратының бас маман іс – 
басқарушысы;

2. 09.02.2012 – 07.08.2012 жылдары Ұзақ ба-
тыр ауылдық округі әкімі аппаратының бас маман іс – басқарушысы; 

3. 25.10.2012 – 10.07.2019 жылдары Алматы облысы Райымбек ауданының 
«Тегістік ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маман іс – басқарушысы қыз-
метін атқарған.

Үйленген  екі ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр.

Үміткер бағдарламасы
І. Ауыл шаруашылығы бойынша.
1. Заңсыз пайдаланып отырған ауылшаруашылық мақсатындағы жайылымдық 

және егістік жерлерді қайтарылуына ықпал етемін.
2. Шаруа қожалықтарын біріктіру арқылы дәнді дақылдар себу көлемін ұлғайту, 

ауыл шаруашылығы техникаларын алу.
3. Мал бордақылау алаңдарын салу.
4. Сүтті және етті бағыттағы мал тұқымын асылдандыруға ықпал жасаймын.
ІІ. Әлеуметтік сала бойынша.
1. Ауылда шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыссыздық деңгейін азайту.
2. Тұрмысы төмен, аз қамтылған отбасыларына көмектесу.
ІІІ. Білім саласы бойынша.
1. Тапшы пән мамандарын жоғары оқу орындарымен байланыса отырып ауылға  

тарту, оларға тұрмыстық жағдай жасау.
IV. Денсаулық саласы бойынша.

1. Терапевт және басқа да қажетті мамандарды тарту, оларға тұрмыстық жағдай 
жасау.

V. Мәдениет және бұқаралық спорт саласы бойынша.
1.  Ауылдық округке өнер мектебі арқылы үйірмелер ашу.
2.  Аудандық спорт мектебі арқылы ауылдан спорт түрлерінің филиалдарын ашу.
3.  Ұлттық ат спортын және бұқаралық спорттың дамуына ықпал етемін.
VІ. Құрылыс саласы бойынша.
Әр сала бойынша салынатын  құрылыс нысандарының сапалы жасалуын қоғам-

дық ұйымдар арқылы қадағалау.
1. Ауыз су жүйесінің салынуын іске асыру.
2. Ауылдық емхана құрылысын іске асыру.
3. Ветеринарлық пунктің құрылыс жұмыстарын іске асыру.
4. Ауыл ішкі жолдарына жөндеу жұмыстарын және көше жарық шамдарын орна-

туды аяқтау.
5. Жер асты суларының маусымдық көтерілуін тоқтату мақсатында дренаж (құрға-

ту) жұмыстарын ұйымдастыру. 
6. Мәдениет үйінің бұзылуы және жаңадан салынуы жұмыстарын қолға алу.
VІІ. Жастар саясаты бойынша
1. Жастар арасында жұмыссыздықты азайту, білім деңгейін көтеру, қайта даярлау.
2. Жас ұрпақтың бойында елге, жерге деген патриоттық сезімін арттыру ұлттық 

құндылықтарды бойына сіңіру бойынша шаралар жасап ұйымдастырамын.
Ауыл халқының әл – ауқатын көтеру мақсатында;
Ауылымыздың «Ауыл Аманаты» пилоттық жобасына кіруіне байланысты несиені 

толығымен іске асыруға бар күшімді саламын.
Елді мекенді абаттандыру, көркейту -  көгалдандыру жұмыстарын жалғастыру.
Әлеуметтік тұрақтылықты, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ха-

лықпен тиімді кері байланысты және туындайтын мәселелерге жедел әрекет 
етуге бар күшімді салып, үлесімді қосамын.

Бағдарламадағы міндеттердің іске асуы, ауылымыздың көркеюі, әлеумет-
тік – экономикалық дамуы Сіздердің таңдауыңызға тікелей байланысты. Сіздің 
дауысыңыз мен үшін маңызды.

Тегістік ауылдық округі әкімдігіне үміткер     
Абдикасимов Қайнар Изаұлының сайлауалды 

БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Жалғасы 9-бетте).

 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.
      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 мектеп 

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 мектеп-

ке дейінгі шағын орталығымен.
      Шекаралары: Сүмбе ауылы.
 22. № 783 сайлау учаскесі.
      Орталығы: Қызылшекара ауылы, Бекдайыр көшесі № 10, Көдек Байшығанұлы атын-

дағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен.
      Шекаралары: Қызылшекара ауылы.
 23. № 784 сайлау учаскесі
      Орталығы: Нарынқол ауылы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ше-

кара 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 комен-
датурасы.

      Шекаралары: Сүмбе шекара комендатурасы шекара бекеті.

 11. Избирательный участок № 772.
      Центр: село Кокбел, улица Жамбыла № 3, средняя школа Коксай с дошкольным миницен-

тром.
      В границах: село Кокбел.
 12. Избирательный участок № 773.
      Центр: село Кайнар, улица Омара № 31, Кайнарский сельский Дом культуры.
      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.
 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.
 17. Избирательный участок № 778.
      Центр: село Талас, улица Мектеп № 1, средняя школа имени Шокана Уалиханова с дошколь-

ным миницентром.
      В границах: село Талас.
 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 до-

школьным миницентром.
      В границах: село Тузкол.
 20. Избирательный участок № 781.
      Центр: село Сарыбастау, улица Нурасыла № 26, средняя школа имени Сураншы Сауранба-

ева с дошкольным миницентром.
      В границах: село Сарыбастау.
 21. Избирательный участок № 782.
      Центр: село Сумбе, улица М. Ауезова № 42, средняя школа имени Абая с дошкольным ми-

ницентром.
      В границах: село Сумбе.
 22. Избирательный участок № 783.
      Центр: село Кызылшекара, улица Бекдайыра № 10, средняя школа имени Кодек Байшыга-

нулы с дошкольным миницентром.
      В границах: село Кызылшекара.
 24. Избирательный участок № 784.
      Центр: село Нарынкол, пограничная комендатура Нарынкол «Войсковая часть 2534» Регио-

нального управления «Шыгыс» пограничной службы Комитета национальной безопасности Респу-
блики Казахстан.

      В границах: пограничной заставы пограничной комендатуры Нарынкол.
 24. Избирательный участок № 785.
      Центр: село Сумбе, пограничная комендатура Сумбе «Войсковая часть 2534» Региональ-

ного управления «Шыгыс» пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан.

      В границах: пограничной заставы пограничной комендатуры Сумбе.

 (Жалғасы. Басы 7-бетте).
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2023 жылдың 12-ақпанында Тегістік ауылдық 
округінің әкімдігіне сайлау өтеді.

Сол себепті сіздерге үміткер ретінде сайлауал-
ды бағдарламамды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Те-
гістік  ауылдық округі әкімінің лауазымына үміткер 
болудағы мақсатым өзімнің еңбек жолымда жи-
наған тәжірибемді іс жүзінде көрсетіп, ел сенімін 
ақтағым келеді.

Үміткер ретінде ауылдың экономикалық, әлеу-
меттік аспектілерін жан-жақты зерделей келе, келесі бағыттар бойынша жұмыстар-
ды жүргізуді жөн көремін.

- Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді   
үнемі назарда ұстаймын. 

- Ауыл тұрғындарын рухани қолдау бағытында мектеп кітапханасы мен мәдениет 
үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау көрсетемін.

- Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назар-
дан тыс қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

- Ауылдың санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

- Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл жастарының спортпен шұғыл-
данып, түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жасаймын. Жастардың ауылда 
тұрақтауына жағдай жасай отырып, ауыл халқының санын арттыруға күш саламын. 

- Ауылдағы кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, 
ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастыра-
мын.

- Ауыл тұрғындарының кәсіптік білімін жетілдіруге, жаңа жұмыс орындарын 
ашуға өз ықпалымды жасаймын.

- Сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге, сырттан инвестиция тартуға және ауыл 
шаруашылығын, мал шаруашылығын дамытуға, жол жағдайын жақсартып, туризмді 
дамытуға жұмыс жасаймын. 

- ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі – ауыл шаруашылығы болғандықтан, 
мал басын көбейтуге, ауыл шаруашылығының өркендеуіне, бәсекелестікке қабілет-
ті, сапалы әрі мол өнім өндіруге,малдарды асылдандыру  бағдарламаларының жү-
зеге асыру жолдарын қарастырамын;

- егін алқаптарының құрылымын жетілдіруге, суармалы жердің қайтарымын арт-
тыру және ауылдағы игерілмеген жер телімдерін қайтаруға және уақытында құжат-
тарын  заңдастыруға күш саламын.

- лизингке ауыл шаруашылығы техникаларын алуға,  ауылдық жертелімдерін 
тиімді, мақсатты пайдалануына, ҚР «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» 
Заңын басшылыққа ала отырып, ауылдық округтегі шаруа қожалықтарын біріктіру 
арқылы ірілендіру жұмыстарын ұйымдастырамын;

- мемлекеттік бағдарламалары бойынша жұмыссыз азаматтардың несие алуы-
на, шағын кәсіпкерлікпен айналысуына ауданның жұмыспен қамту орталығымен 
және кәсіпкерлік палатасымен жұмыс орындарын ашуға, ауылдағы жұмыссыздық 
деңгейін төмендетуге ықпал етемін;

- ауылдағы аз қамтылған жанұяларды, жалғыз басты қарттарды,мүмкіндігі шек-
теулі жандарды үнемі назарға алып, қажетті жұмыстарды ұйымдастырып отыра-
мын;

- қоғамдық жиын мүшелерімен, ақсақалдар алқасымен,  жастар ұйымымен, мәс-
лихат депутатымен бірлесе отырып, ауылдағы өзекті мәселелерді біріге отырып 
шешуге, салауатты өмір салтын қалыптастыруға арттыруға үлесімді қосамын;

- ауыл тұрғындарының талап-тілектерін, ұсыныс пікірлерін аудан басшылары-
ның назарына жеткізіп, қойылған мәселелер бойынша дұрыс шешім қабылдап, 
оның орындалуына күш саламын.

Тегістік ауылдық округі әкімдігіне үміткер 
Ақмолдаев Айбек Ақанбайұлының сайлауалды 

БАҒДАРЛАМАСЫ

Керимбаев Ернат Сайлаубаевич  1988 жылы 
1 желтоқсанда Алматы облысы Райымбек ау-
даны  Нарынқол ауылында дүниеге келген.         
Ұлты – қазақ.

Білімі жоғары. Қазақ ұлттық аграрлық уни-
верситетінің агрономия мамандығын, Д.А. Қо-
наев атындағы көлік және құқық гуманитарлық 

университетінің заңгер мамандығын, Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар до-
стығы университетінің есеп және аудит мамандығын бітірген. Экономика ғылымда-
рының магистры.

Еңбек өтілі.

1. 05.01.2011 - 29.11.2018 жылдары «Нарынқол орман шаруашылығы» КММ-нің 
орман шебері қызметінде;

2. 03.12.2018 - 03.12.2019 жылдары ШЖҚ «Райымбек аудандық ауруханысы» 
КМК-нің мемлекеттік сатып алу маманы және экономист қызметінде;

3. 30.01.2020  - 16.02.2021 жылдары  «Райымбек ауданы әкімінің аппараты» ММ-
нің мемлекеттік қызметтер мониторингі және ақпараттық технологиялар бөлімінің 
бас маманы қызметінде;

4. 17.02.2021 жылдан бүгінгі күнге дейін «Райымбек ауданы әкімінің аппараты» 
ММ-нің заң және мемлекеттік - құқық бөлімінің бас инспекторы қызметін атқарып 
отыр.

Үйленген үш бала тәрбиелеп отыр.
Үміткер бағдарламасы
2023 жылдың 12-ақпанында Тегістік ауылдық округінің әкімдігіне өз кандидату-

рамды ұсына отырып, ауылдық округ тұрғындары алдындағы үлкен жауапкершілік-
ті терең түсінемін. Ауылдық округ тұрғындарын және ауылдағы өзекті мәселелерді 
біле отырып, менің әкім ретіндегі міндетім-заңнама аясында және өз өкілеттілігім 
шегінде ауылды және азаматтарды кәсіби басқару, олардың мүдделерін білдіру 
және қорғау, аппаратты сауатты басқару. Әкім тәжірибелі басқарушы-шаруашылық 
жүргізуші болуы тиіс деп сенемін. Ауылдық округ әкімі ретінде депутаттармен, жұрт-
шылықпен, өндірісшілермен және кәсіпкерлермен бірлесе жұмыс істеу және ауыл 
өміріне белсенді қатысу үшін өз бағдарламамды ұсынып отырмын.

1. Жаңа Қазақстанда уақыт талабына сай жергілікті өзін-өзі басқаруды дамы-
ту бағытында жұмыс жасап, Жергілікті қауымдастық, Ардагерлер кеңесі, Отбасы 

және әйелдер ісі кеңесі, Жастар ісі сияқты қоғамдық ұйымдардың жұмысын дамыта 
отырып, мемлекеттік басқарудан халықтық басқаруға қол жеткізу. Жергілікті жерде 
қоғамдық бақылауды енгізу арқылы ауылдағы ахуалға ауыл тұрғындарының ықпа-
лын арттыруға қол жеткізу.

2. Әлеуметтік қорғау бойынша мүгедектерге, зейнеткерлерге, ардагерлерге, тұр-
мысы төмен отбасыларға және көп балалы аналарға үнемі көмек көрсетіп, бақыла-
уда ұстау.

3. «Жұмыспен қамту», мемлекеттік бағдарламалары бойынша жұмыстарды жүр-
гізіп, ауыл халқының әлеуметтік  жағдайын көтеру.

4. Медициналық қызмет бойынша ауылдағы медициналық қызметтің сапасын 
арттыру, ауылға жоғары білімді дәрігерлерді тарта отырып жұмыстарды ұйымдар-
стыру.

5. Балалар мен жастардың бос уақытын тиімді пайдалануын ұйымдастыру, са-
лауатты өмір салтын қалыптастыру, жастармен үнемі жұмыс жүргізу. «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасымен ауылға жастарды шақырып, бос жұмыс орындарын ұсы-
ну.

6. Ауыл ішінде орналасқан шағын және орта кәсіпкерлерді қолдау, кәсіпкерлік 
қызметті дамытуға және жаңа жұмыс орындарының ашылуына жәрдемдесу.

7. Инвесторларармен келісім сөздер жүргізіп қосымша қаржыландыру көздерін 
іздеймін.

8. Көшелерді жарықтандыру, абаттандыру мәселелерін шешу, көше тазалығын 
сақтау шараларын ұйымдастыру.

9. Ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі – ауыл шаруашылығы болғандықтан, 
келесі бағдарламаларды жүзеге асыру жолдарын қарастырамын:

- Ауыл шаруашылығын, шаруа қожалықтарды, ауыл шаруашылық тауар өндіруші 
кооперацияларды және  ауыл шаруашылық өнімдерін жан-жақты өңдеуді мемлекет-
тік қолдау тиімділігін арттыру.

- Шаруа қожалықтарының жұмысының уақыт талабына сай ұйымдастырылуын 
қадағалай отырып, мал басын асылдандыру, мал бордақылау алаңдарын ашып                    
шаруашылықтың тиімділігін арттыру мақсатында кооперативтер құру.

- Жылқы шаруашылығының жұмысын жандандыру, қымыз өндіру өнімін ұлғайту.
- ҚР «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңын басшылыққа ала оты-

рып, ауылдық округтегі шаруа қожалықтарын біріктіру арқылы ірілендіру жұмыста-
рын ұйымдастырамын

- Ауыл шаруашылығы жер телімдерін тиімді және нысаналы мақсатта пайдала-
нуға ықпал жасаймын.

Тегістік ауылдық округі әкімдігіне үміткер         
Керимбаев Ернат Сайлаубайұлының сайлауалды 

БАҒДАРЛАМАСЫ

 (Жалғасы. Басы 8-бетте).
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Биғайша Медеу
Поэзия патшалығында 

Қасиет қонған, ақын ауылы Қарасазға Поэзия патшалығының туы тігілді. Бұлай дейтін себебіміз 
Алматы облысының Мәдениет басқармасына қарасты, «Алматы облысының музейлер бірлестігінің» 
ұйымдастыруымен қолға алынған «Поэзия патшалығында» атты жерлес ақындардың кездесу жыр 
кештерінің тұсауы кесілді. Аталған кездесу бір айда бір рет өтіп отырады. Ауданымыздан шыққан 
ақындарымыз кезекпен туған еліне келіп, туған халқымен кездесіп, жыр кешін өткізетін болады. 

Поэзия патшалығы атты жыр кешінің алғашқы қонағы, осы кештің негізгі кейіпкері Медеуова Биғай-
ша Бесірқызы болды. Биғайша Медеу Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі. Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері. «Жанымның жапырақтары», «Ұларсарын», «Ақ боз атты арулар», «Күнге 
қол созған қалалар», «Тұрпанға шапқан ту ұстап», «Аламан қыздардың ақырғы шайқасы», «Тіршілік-
тің майданы» кітаптарының авторы. 1970-2000 ж.ж аралығында облыстық және республикалық 30-
дан астам айтысқа қатысып, жүлделі орындарға ие болған. 2011 жылы Райымбек ауданының қоғам-
дық-мәдени өмірін дамытуға қосқан ұзақ жылдық үлесі үшін «Райымбек ауданының құрметті азаматы» 
атанды. Отандық білім саласының дамуына қосқан үлесі үшін «ҚР Білім беру ісінің үздігі» атағымен 
және Ы.Алтынсарин төсбелгісімен марапатталған.

Тарихқа толы қасиетті өлкеміз 
халқымызға танымал тұлғаларды аз 
берген жоқ. Ауданымыздан шыққан 
Бердібек Соқпақбаев, Мұқағали 
Мақатаев, Сағат Әшімбаев, Баққо-
жа Мұқай, Еркін Ібітанов сияқты 
қаламгерлердің есімі бүгінде төрт-
күл дүниеге мәлім. Осынау талант 
иелерінің ізін жалғастырып, ұлттық 
әдебиетіміздің дамуына лайықты 
үлес қосып келе жатқан Биғайша 
Бесірқызының да алған асулары қо-
мақты. Алғашқы өлеңдері бұрынғы 
Нарынқол аудандық «Советтік ше-
кара» яғни, қазіргі «Хантәңірі» га-
зетінде жарияланып тұсауы кесіл-
ген. Хантәңірінің етегінде өмір 
есігін ашып, асқар таулар мен ағын-
ды өзеннің ішінде өскен Биғайша 
апамыз осы өлкеден шыққан Қой-
дым, Әселдерден кейін ақын қыздар-
дың қалам ұстап, көшін бастаған кісі. 
Тарихтағы қазақ қыздарының батыр- 
лығы, қайраткерлігі мен қаһарман-
дығын жырлап, артындағы сіңілілері-
не жол көрсетті. 

Ақынның ауылы қашанда жырға 
жақын болмайма. М. Мақатаев атын-
дағы әдеби-мемориалды мұражайда 
өткен жыр кешіне қатысқан кез кел-
ген адам рухани сергіп қайтады деп 
айтуға болады. Әдеби кешке аудан 
әкімінің орынбасары Нұрбол Сағат-
бекұлы, аудандық мәслихаттың де-
путаты Бақытгүл Раева, ақын Еркін 
Ібітановтың ұлы Ерлан Ібітанов, 
Қарасай аудандық тарихи-өлкета-
ну мұражайының директоры, ақын 
Серік Қалиев және жерлес ақында-
рымыз Шеризат Мекебаев, Елеусіз 
Ахметкерім, Мұхтархан Қалиұлы, 
Даубай Абдисаев, Камнұр Тәлімұлы, 
Сәлім Жусанбай т.б. ақын-жазушы-
лар қатысты. Келген қонақтарға 
Қарасаз ауылының оқушылары 
мұражайды таныстырып, Биғайша 
Медеудің өлеңдерін оқып берді. 

Қонақтар мұражаймен танысып 
болған соң мәжіліс залында ақын-
ның жыр кеші бастау алды. Бұл 
кездесуді ақын, Алматы облыстық 
музейлер бірлестігінің қызметкері 

Айбек Ережеп жүргізіп отырды. Ай-
бек сөздің басын Биғайша Медеумен 
сұхбаттан бастады. Балалық шағын-
дағы өмірі, ақындыққа қалай келгені, 
неге тарихи жанрды таңдағаны тура-

лы сұрақтар қойып, әңгіме дүкен құр-
ды. Кездесуге келген көрермендер 
ішінен де көңілінде жүрген сұрақта-
рын қойып отырғандар болды. 

Жоғарыда аталған кеш қонақта-

ры кезекпен сөз кезегін алып, жақсы 
тілектерін білдіріп, сый-сияпаттарын 
тарту етті. «Поэзия патшалығында» 
атты әдеби кездесу кешінің ұйымдас-                                                                 
тырушыларына соның ішінде осы 

жиынға арнайы Қонаев қаласынан 
келген, «Алматы облысының му-
зейлер бірлестігі» МКҚК директоры 
Үмбеталиев Әнуар Мұқтарханұлы 
алғыстарын айтты. Ақынның ең үл-
кен сыйлығы арнау өлеңі екені анық. 
Биғайша апамызға арнап жазған 
өлеңдерін оқып, кітаптарын сыйға 
тартып жатты. Кештің ұйымдасты-
рушысы Үмбеталиев Әнуар Мұқтар-
ханұлы сөз кезегін алып,  ақын 
Биғайша Медеуге шығармашылық 
табыс тіледі. Алматы облысының 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы Жақыпбе-
кова Әлия Әлімжанқызының «Алғыс 
хатымен» марапаттап, арнайы сый-
лықтарын табыс етті. Ақын Биғайша 
Медеу әдеби кездесу кешіне келген 
қауымға алғысын білдіріп, «Күнге 
қол созған қалалар» атты жаңа жыр 
жинағын таратты. Алматы облыстық 
музейлер бірлестігіне арнайы алып 
келген сыйлығын берді. «Поэзия 
патшалығының» туы тігіліп отырған 
Қарасаз ауылындағы М.Мақатаев 
әдеби-мемориалды мұражайына 
сыйлық табыс етті. Кеш соңын М.
Мақатаев әдеби-мемориалды мұра-
жай үйінің директоры Е.Ахметов 
қорытындылап, мұндай игі шаралар-
дың алдағы уақытта жалғасын таба-
тындығын айтты. 

Шындығында бұл шараның бе-
рері көп-ақ. Көзі тірісінде қадірін біл-
меген, елеп-ескерілмеген тарлан та-
лант иелері болды. Бұл да сол кездің 
бір қателігі шығар. Енді сондай 
қателіктерге жол бермеу мақсатын-
да қолға алынған бұл шараға адам 
жаны сүйсінеді. Ақынын төрге озды-
рып, шығармашылығын насихаттап, 
жастарға үлгі-өнеге көрсетіп жатса 
қандай жақсы. Ақыны мен батырын 
ұлықтаған ұлттың ұрпағы екенімізді 
дәлелдеп отырған ұйымдастырушы-
ларға алғыстан басқа айтарымыз 
жоқ. 

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ, 
Қарасаз ауылы.

Өшпейтін ізің қалсын
Мақтап жатыр ақындар қара қызды,
(Жаулап алған мақтаулар санамызды).
Қолдарынан кітабың түспей жүрсе,
Келер ұрпақ береді бағаңызды.
Мақтамаймын,көзіңді «бақырайтып»,
Арнасынан асады тасыған құт.
Кездескенде дөйлермен кеңес құрып,
Жарасады отырсаң жасымай түк.
Мақтай түссін, мақтаса мақтағандар,
Жылы сөзін бір ауыз сатпағандар.
Биігің бар өзіңнің аласармас,
Соны айтсын,айтатын жақсы Адамдар!
Иә,рас, ерекше дүр етті үнің,
Жеңіл емес өлеңде үлес жүгің.
Отты жырлар күтетін оттығыңнан,
Мен саған жүрегіммен тілекшімін !
Жақсы жырмен қадамың сабақталсын,
Жеңіл өлең ойыңнан аласталсын!
Жалғыз өлең жазшы бір найзағайдай,
Аспан мен Жер аң-таң боп қарап қалсын!
Мақтаудан да жоғары бағалаулар,
Мақтауменен көкке ұшқан жоқ адамдар.
Сен деген «сұмдықсың» деп мақтағыштар,
Биғайшаның маңына жоламаңдар!
Құлағыма жеткені, жетпегені,
Көп жағдайда айтпаймын ештеңені.
Мен сүйсем жалғыз өзім не бітірем,
Ел сүйсін Биғайшаның есті өлеңін!
Муза жүгі жотаңда, бүгін Нарсың,
Елің өзі көтерген тұғырдансың.
Менің саған тілерім, 
Фаризадай,
Пәниіңде өшпейтін ізің қалсын!!!

Шеризат МЕКЕБАЕВ, ақын.

Биғайша Медеуге
Тұлымыңды желпіп, желдей сан арман,

От жанарың қарлы шыңға қадалған. 

Тау суынан тасып жатқан нәр алған,

Қас қырандай қарлы шыңда таранған,

Ер мінезді қайсар қызы қазақтың,

Өр мінезді өлең үшін жаралған.

Талғамы да тұнық таза бір бөлек,

Жөргегіне алған оны жыр бөлеп.

Қара өлеңнің киесі ма кім білсін,

Сақ қыздары қорған болып жүр демеп.

Қас батырдай жалғыз шыққан алаңға,

Қыран құстай еркін ұшқан даламда.

Айтар ойын абайламай тура айтқан,

Махамбеттей мына қиын заманда.

Ал, тарихтың сан-саласын меңгерген,

Тек биіктен тіл қатуды жөн көрген.

Айтыс деген додасында өнердің,

Талайларды ер үстіне өңгерген.

Асыл жеңге, сынығы едің алтынның,

Жете алдым ба қадіріне нарқыңның.

Ақ тілегім, саған деген ақ жеңге,

Мақтанышы болып қалшы халқымның.

Даубай АБДИСАЕВ, ақын.

 Биғайша Медеуге
Көкірегі күмбірлеген ән ғажап,
Сендей қыздар санар болсақ санда азақ.
Біздің халық ең бақытты халық қой,
Маңдайында Биғайшасы бар қазақ.

Ата-баба мұрағаты мол мұраң,
Жазған әрбір өлеңіңе болды ұран.
Көмейіңнен төгілгенде мөлдір ән,
Мөлдір әнді асқақтатты домбыраң.

Жазған әрбір жырларыңда жалын бар,
Махаббат бар, таңқалатын тәлім бар.
Жан жағыңнан қоршап қолдап жүргендей,
Зарина мен ақ боз атты арулар.

Сенің даңқың Фаризамен барабар,
Алақанға ап әлдилейді дала бар.
Сені аспанға көтереді Биғайша,
Күнге қарай қолын созған қалалар.

Жүрегіңде Ұларсарын күй ойнап,
Қолын созып шаттығыңа тұр аймық.
Сен қолыңа алсаң қағаз, қаламды,
Дүниеге келер ғажап жыр әйбат.

Келе жатсың нардың жүгін көтеріп,
Жүрген жансың жырдан алау, от өріп.
Қарсазда осындай бір жыр кешін,
Сексеніңде тағы да атап өтелік.

Сендей ақын қыз ақындар жоқ менше,
Қуанар ем ізбасарлар көп келсе.
Жаз Биғайша жыр бесігін тербетіп,
Шаршамағын жасың жүзге жеткенше!

Мұхтархан ҚАЛИҰЛЫ, ақын.
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Жаны жайсаң жақсы аға
Жарқын бейне

Фәниден бақиға озғанына қырық күн 
толып отырған тәлімгер ұстазымыз, көр-
некті ақын, драматург, қаламы жүрдек 
журналист Райымбек, Талғар аудандары-
ның Құрметті азаматы Мұса Жанәділұлы 
ағамызды еске алу.

Өмірдегі ақылшым, өлеңдегі ұстаз қамқоршы ағам ақын Мұса 
Жанәділұлының мен үшін орыны бөлек ерекше тұлға. Олай дей-
тінім өлеңдерімді баспа бетіне жариялауға жүрексініп батылдыққа 
бара алмай жүргенімде жаны жайсаң жақсы аға жанына шақырып 
алып «Жолын болсын бауырым!» деген тақырыппен алғы сөз 
жазып бір топ топтама жырларымды  алғаш баспа бетіне жария- 
лағаны күні бүгінгідей есімде. «Жақсыдан шарапат...» демекші 
ақын ағаның шарапатын көрген көп інілерінің бірі болғанымды 
бұл күнде ерекше мақтан тұтамын. Одан бері қарай да отыз жыл-
дан асыпты-ау! Өлең-жыр жазған қаламым, өлеңдегі  қадамым, 
алға ұмтылған талабым бәрі де ақын ағамның көз алдында өтті. 
Арамыз алшақтап еш ажыраған емес. Ағаның ерекше бір қасиеті 
баспа беттерінен жылт еткен жаңалығы бар жас қаламгерлердің 
есімін көзі шалса балаша қуанып мәз болып кездескенде немесе 
арнайы телефон соғып:

- Анау пәлен деген ақынды білесің ба? Өзінің өлеңдері тәп- 
тәуір екен. Оқып риза болып қалдым. Телефонын білсең айтшы 
маған. Хабарласып редакцияға келсін» - деп тапсырма беретін. 
Бүгінде Мұса ағамызды өзіне ұстаз тұтатын көрнекті ғалым- ұс-
таз, өнер зерттеуші Сағатбек Медеубекұлы, танымал талантты 
ақындар Кәдірбек Құныпияұлы, Шеризат Мекебайұлы секілді 
сақа шәкірттерін былай қойғанда, Талғарға келіп танысқан, өлең 
арқылы табысқан Амангелді Сарбасов, Бексұлтан Көлбаев, Мақ-
сат Ережеп секілді бүгінде есімі елге танымал ақын інілерінің қай 
қайсысы да Мұсекеңді ұстаз аға тұтып ілтипатын көрсетіп жүретін 
ізетті інілері.Жақсы адам езуінен енші береді демекші өзінің сана-
лы ғұмырының елу жылға жуығын Нарынқолдағы «Советтік шека-
ра»бүгінгі «Хантәңірі» Кегендегі «Коммунизм нұры» бүгінгі  «Қарқа-
ра», Талғар ауданындағы бұрынғы «Алатау жұлдызы», «Талғар 
таңы», бүгінгі «Талғар» сынды қиындығы мен қызығы қатар, әрі 
қоятын талабы да қатал аудандық газеттерде табан аудармастан 
елу жыл қызмет істеу екінің бірінің пешенесіне бұйыра бермеген 
бақыт шығар.

Осы кезге дейін әдебиетіміздің қаншама жас буын өкілдерін 
өсіріп, өнегесін көрсеткен білікті маман, білімді ұстаз ретінде Қа-
зақстанның Құрметті журналисі Райхан Әзімова, жүлдегер журна-
лист Тұрсынбек Жалғасбаев, Фатима Ержанова,Бақтияр Қабас, 
Перизат Нұрқаева сынды танымал журналистердің  тәжірибесі 
мен шығармашылығының шыңдалуына шарапатын тигізсе, Гау- 
һар Тұрсынқожа, Меруерт Дүйсенғалиева, Айнаш  Әлдибек,Зора-
гүл Әбдіқадыр секілді қаншама кәсіби жас буын журналистердің  
қанаттарының қатайып, бұғанасының бекуіне өлшеусіз үлесін 
қосқан тәлімгер.Ағаның жанында ең көп араласып көп жүрген әрі 
шапағатын көп көрген шәкірті ретінде бір байқағаным өте қағы-
лез әрі қарапайымдылығы еді.Ағаның алпыс жасқа толған, жетпіс 
жасқа толған, сексен жасқа толған мерейтойларының бәрінде де 
атсалысып араласып жүрдік. Осыдан тура  жиырма үш жыл бұрын 
әлі есімде 25 мамыр Мұса ағаның алпыс жылдық мерейтойына 

арнап бір түн ұйықтамай өзімше өлеңдеріне талдау жасап мақала 
жаздым. Ертесінде жерден жеті қоян тапқандай редакцияға алып 
жетіп келсем мақаламды оқып шығып қатты риза болды да:

-  Бірақ сен ренжіме. Бұл мақалаңды газетке баса алмаймын»- 
деп бетімді бірақ қайтармасы бар ма? Мен аң-таңмын. Оңай-
лықпен қайта қоятын кісі мен бе? Ол кезде әрі жастаумын.

- Аға, неге газетке баспайсыз? Қай жері дұрыс емес? Артық 
кеткен жерім бар ма? Қане, көрсетіңізші?- деп, тықақтап қоймай-
мын баяғы.Алпысқа толып жатқан мерейтойдың иесі алтын ағам 
сәл жымиып күлді де:

- Дұрыс қой айналайын! Жазғаныңнан ешқандай да кемшілік 
көріп тұрған жоқпын. Бірақ жұрт не ойлайды?

- Не ойлағаны несі? Не ойласа, оны ойласын мен шындықты 
жаздым. Асыра мақтаған жерім болса айтыңыз?-деп тағы да айты-
са бастағанымда:

- Айналайын-ау, газет менің қолымда ғой. Өзім туралы 
мақтаған мақаланы өзім қайтып бастырам- деп, уәж айтқанда 
амалсыздан ләм дей алмадым. Мақаламды жарияламасына көзім 
әбден жеткен соң онда ең болмаса мынаны бастарыңыз деп өзіне 

арнау өлеңім жазылған  бір парақ қағазды 
қолына ұстаттым да редакциядан шығып 
кеттім. Енді не істесем екен? Мерейтойға 
екі-ақ күн қалған болатын. Іргемізде Алма-
ты. Онда облыстық «Жетісу»газетіміз осы 

Алматыда еді ғой. Аптасына үш рет шығатын. Сейсенбі, бейсенбі 
және сенбі күндері. Ойланып тұруға уақыт тар. Не де болса такси 
ұстап «Жетісу»газетінің редакциясына бірақ тарттым. Алдымнан 
аңқылдап сол кездегі бас редактордың бірінші орынбасары ақын 
Кәдірбек Құныпия бауырым шықты.Кәдікеңе: - Уақыттың өте тар 
екенін білсем де әдейі келіп тұрмын. Басқа амалым жоқ. Осыны 
шұғыл түрде газетке бастыруыңыз керек деп Мұса ағамыз еке-
уміздің арамыздағы «айтысты» бүге-шігесіне дейін айтып бердім. 
Әрекетіме балаша мәз болған Кәдірбек бауырым мақаламды қо-
лына алып қала берді. Бұл аптаның екінші күні яғни сейсенбі бо-
латын. Арада бір күннен кейін бейсенбідегі санына шығуы керек. 
Обалына не керек, бір жасың мың болғыр Кәдірбек бауырым өзім 
ойлағандай-ақ облыстық «Жетісу» газетінің 24 мамыр, бейсенбі 
күнгі санына «Бұлқынып аққан бұлақтай»деген атпен Мұса ағам-
ның шығармашылығына арналған мерейтойлық мақаламды жарқ 
еткізді. Бұл 2001 жыл болатын. Ертеңінде той. Алып ұшып Мұса 
ағама келсем қуанышында шек жоқ.Өз қолына ұстатып кеткен 
арнау өлеңім жеті шумақ еді, бір шумағын қысқартып аудандық 
«Талғар» газетіне «Жырдың тұма бұлағы» деген атпен алты шумақ 
етіп шығарыпты. Көре сала:

- Аға мынаның бір шумағын неге қысқартып жібердіңіз?- десем:
- Сен мені асыра мақтап жіберіпсің сол үшін қысқарды дейді. 

Сол шумақты сол күйінде жоғалттым. Тек есімде «Алты алашқа 
аты мәлім ақынсың»...деген жолы ғана қалыпты.Енді осыны 
қысқартпай- ақ жібермедіңіз ба? дегенімде:

- Айналайын-ау, алты алашқа деп асыра әспеттемей-ақ, Жеті-
суға десең де жететін еді ғой»- деп жымиып тұр. Бұған не дей-
сіз? Бұдан асқан ұстамдылық, бұдан асқан қарапайымдылық 
жоқ шығар сірә! Кімге болса да сабақ аларлықтай сабырлық қой 
бұл. Енді ентігімді баспастан қолымдағы «Жетісу» газетімді ашып 
ыңғайлай бергенім сол еді, үйге келген болу керек газетті менен 
бұрын оқып алыпты. 

- Не деген жылдамсың?
Қай уақытта жүріп үлгергенсің өзің? Әсіресе   тәтеңе қатты ұна-

ды. Қайта-қайта оқып жылап та алды- деп күлгені әлі есімде. Ақын 
жанын түсінген Нұрғисадай алтын тәтем ғой ол. АЛЛА сізден разы 
болсын тәте! Ерін риза еткен әйелге елі риза демей ме? Ақынның 
жары болу да оңай емес әрине! Кейде бала, кейде дана. Көңілі 
түссе көл, көңілі түспесе шөл. Шабыт келсе шамырқана шалқыған, 
қанат қып мініп қиялын, қыран құстай қалқыған, өлең жырын әлди-
леп, әуеніне балқыған бала көңіл, дала пейіл Мұсекеңдей ағамды 
баладай баптап бапкері болып, ұл- қызының анасы, ақылшысы 
панасы болып отырған өзіңізге АЛЛАМ қуат берсін! Асыл жарыңыз 
алтын ағамның жанын жәннатта, тәнін рахатта, иманын қойнында, 
берекесін орнында етсін деп тілейік!

Камнұр ТӘЛІМҰЛЫ, 
ақын, Талғар ауданының 

Құрметті азаматы.

Назар аударыңыздар!

Иттер мен мысықтарды асыраған кезде иелері 
төмендегі талаптарды орындауға міндетті:

1) иттер мен мысықтарды аудандардың, қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік вете-
ринариялық ұйымдарда немесе жекеменшік ветеринар-
лық клиникаларда тіркеуге қою (одан әрі-ветеринария- 
лық ұйымдар);

2) иттер мен мысықтардың оларды асырап отырған 
орыннан өз еркімен шығып кетуіне жол бермеу;

3) иттер мен мысықтардың айналасындағыларды 
мазалауға әкеліп соқпайтын және қауіп төндірмейтін 
жүрісін қамтамасыз ету;

4) иттер мен мысықтардың тарапынан тұрғын 
үй-жайларда даңғырды болдырмау;

5) иттер мен мысықтардың нәжісімен және өзге де 
тіршілік әрекет ету өнімдерімен көп пәтерлі тұрғын үй-
лердің ортақ пайдаланылатын орындарының (кіреберіс-           
тердің, баспалдақтардың, баспалдақ алаңдарының, 
лифтілердің, жертөлелердің, шатыр астыларының, 
үйлердің төбелерінің), балалар алаңдарының, жолдар-
дың, жаяусоқпақтардың, шағын гүлбақтардың, демалыс 
аумақтарының ластануына жол бермеу, ал ластаған 
жағдайда ластанған орынды жедел тазалау;

6) иттер мен мысықтарды зоотехникалық, зоогигие-
налық және ветеринарлық-санитарлық талаптарға сәй-
кес асырау, қоғамдық қауіпсіздік талаптарының сақта-
луын қамтамасыз ету;

7) иттер мен мысықтарды олардың биологиялық қа-
жеттіліктеріне сай асырау, оларға адамгершілікпен қарау, 
қараусыз қалдырмау, оларға қажетті көлемде тамақ пен 
ішетін су беру, қатал ұсталуына жол бермеу;

8) аудандардың, қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар 
мамандарының талабы бойынша иттер мен мысықтарды 
бақылау үшін, диагностикалық зерттеу және емдеу, ал-
дын алу шараларын жүргізу үшін бөгетсіз беру;

9) иттер мен мысықтарды жыл сайын, екі айлық жа-
сынан бастап аудандардың, қалалардың жергілікті атқа-
рушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарға байқау және құтырма мен басқа да инфекция-       
лық, паразитарлық ауруларға қарсы егу үшін әкелу;

10) жүйелі түрде, тоқсанына бір реттен кем емес ит-
тер мен мысықтарды тері паразиттеріне және гельминт-
терге қарсы профилактикалық өңдеу жүргізу;

11) иттер мен мысықтардың ауыруының барлық 
жағдайларында немесе ауруға күдікті болғанда дереу ау-
дандардың, қалалардың жергілікті атқарушы органдары 

құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарына хабар-
лау, зерттеудің қорытындылары бойынша мамандардың 
ұсыныстарын мүлтіксіз орындау;

12) иттер мен мысықтардың белгісіз себептермен 
өліп қалған жағдайларында немесе құтыру ауруына 
шалдығуға ұқсас белгілері болғанда дереу аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары құрған мем-
лекеттік ветеринариялық ұйымдарына хабарлау және 
оларды ветеринариялық қызмет мамандарының келуіне 
дейін оқшаулау;

13) иттер мен мысықтардың адамдарды сілекейлеу, 
тырнап алу, тістеу жағдайлары туралы, аудандардың, қа-
лалардың жергілікті атқарушы органдары құрған мемле-
кеттік ветеринариялық ұйымдарына және тиісті денсау- 
лық сақтау мекемелеріне дереу хабарлау;

14) ит немесе мысықтан жарақат алған тұлғаға өзі 
туралы толық деректерді дереу беру (фамилиясы, аты, 
әкесінің аты, тұрғылықты мекен жайы);

15) иттер мен мысықтарды одан әрі асырауға мүм-
кіндік болмаған жағдайда оны басқа тұлғаға, иттер мен 
мысықтарды қорғау ұйымына беру немесе аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары құрған мем-
лекеттік ветеринариялық ұйымдарына хабарлау;

16) иттер мен мысықтардың өліктерін алып кетуін 
ұйымдастыру мақсатында аудандардың, қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік вете-
ринариялық ұйымдарына дереу хабарлау және олардың 
есептен шығарылуын қамтамасыз ету. 

Иттерді және мысықтарды көп пәтерлі тұрғын үй-
лердің ортақ пайдаланылатын орындарында (кіре-
берістерде, баспалдақтарда, баспалдақ алаңдарында, 
лифтілерде, жертөлелерде, шатыр астыларында, үй-
лердің төбелерінде), сондай-ақ осындай үйлердің жа-
нындағы аумақтарда асырауға жол берілмейді.

      Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылыстар аумақта-
рында иттердің қашып кетуін, адамдарға және жануар-
ларға шабуыл жасауын болдырмайтын жағдайларда ит-
терді оқшау аумақта және (немесе) байлап асырау қажет. 
Егер аумақта ит күзеті болса, иттің аумақта бар екендігі 
туралы аумаққа кіреберісте иттің бейнесі салынған, «Ит 
күзетеді! Охраняется собакой!» деген жазба жазылған, 
көлемі 20х30 сантиметрден кем емес ескерту тақташа-
сымен хабарланады.

Осы Қағидалар иттер мен мысықтардың барлық ие-
леріне, меншік түрлеріне қарамастан жеке және заңды 
тұлғаларға қолданылады.

Иттер мен мысықтар иесіне арналған жаднама
Қосымша 5/ Приложение 5

Нарынқол  ауылының (қаласының) иттер мен            
мысықтарды асырап, ұстайтын тұрғындарына арналған

ЖАДНАМА
Алматы облыстық мәслихатының 2019 жылғы 

21 шілдедегі №51-257 шешімімен бекітілген «Алматы           
облысында иттер мен мысықтарды асырау және серуендету, 

қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою 
Қағидаларына» сәйкес әзірленіп жасалды.

Таныстым:______________________________________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты)
Мекен жайы:____________________________________________________________

Жеке және заңды тұлғалардың жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда): ______
_______________________________________________________

____________________________________                  _____________________________
                   (күні.ай.жылы)  (қолы)                                                                                        

Анықтама телефоны: 

«Алматы облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ветери-
нариялық пункттері бар _________________ ауданының ветеринариялық станциясы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ______________

Құрметті ауыл тұрғындары қазіргі таңда қаңғыбас иттердің көбейіп кеткені бар-
лығымызға мәлім. Сол себепті жекеліктегі иттеріңізді заңына қарай қалай ұстап бағу 
ережелерімен танысып,иттеріңізді ережеге сай ұстауларыңызды сұраймыз. Егерде 
жекеліктегі иттеріңіз көшеге шығып өз аумағыңыздан алыстасаған жағдайда, жер-
гілікті полиция бөлімі 10 мрп теңгеге шаққанда 34500 тг көлемінде айыппұл салып, 
әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілікке тартылатынын біліп жүргендеріңіз аб-
зал. Өздеріңіздің жекеліктегі иттеріңізді ережеге сай ұстап қарасаңыздар, көше-
дегі иттердің саны азаяды деген ойдамын. Егерде өз иттеріңізді жансыздандыру                                                                  
жағдайында ветеринариялық станцияға келіп ит аулау маманымен кездесіп өз же-
келігімдегі итімді жансыздандырып беруіңізді сұраймын деген өтініш парағын толты-
рып жансыздандыра аласыздар. Құрметті ауыл тұрғындары өзіміздің және өз ұрпағы-
мыздың қауіпсіздігіне біріге ат салысайық. 

                 А.НҰРЛЫБЕК,
аудандық ветеринариялық 

станциясының дәрігері.
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ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛАДЫ

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !
Қазақта әкені асқар-

тауға, мәуелі бәйтерекке, 
отбасының тірегіне теңей-
ді. Бұл – әкенің орнының 
әрқашан жоғары екенінің 
айқын дәлелі. Балала-
рын қатарынан қалдыр-
май, қаз тұрғызған қамқор 
әкеміз ТАҒАЕВ Бақыт                                               
Нұрдәулетұлын 29-қаңтар 
күні 60 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз! 
Адамгершілігімен, азамат-
тық іс-әрекетімен айнала-
сына қадірлі болған, кісілік 

пен кішілік нұры тұла бойынан төгіліп тұрған сіздей ардақты 
әкемізді әрдайым мақтаныш етеміз! Өмір жолында адаспау 
үшін білімді болуға, еңбексүйгіштікке үйреткен, жамандықтан 
сақтандырып, пана болған өзіңіз! «Балам, «көргенсіздің ба-
ласы» деген жаман атаққа қалма. Адал жүріп, тұр! Қолыңнан 
келсе жақсы іс жасап, алғыс ал» деген өсиетті құлағымызға 
құйып тәрбиелеген де өзіңіз! Сіздің осындай тәрбиеңіздің 
шарапатын көп жерде көріп, өмірден өз орнымызды адаспай 
табуымызға көп көмегі тиді. Сол үшін сізге мәңгі қарыздар-
мыз. Сізге, Тәңірдің шапағаты төгіліп, ғұмырыңыз салтанатты 
болғай. Жүзіңізден шуақ кетпей, біздің ортамызда күліп-ойнап, 
шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ жасай беріңіз.  

Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.

Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,

Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Құттықтаушылар: жұбайы Жеңісхан, ұл-қыздары       
Айгүл, Жәнібек, Жасұлан, Аяла.

Курманалиева Ляззат Бокеновнаға ҚР Прези-
дентінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Жарлығы 
бойынша берілген «Күміс алқа» алқасының №339090 
кітапшасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
былады.

Албан Асан Барман-
бекұлы атындағы орта 
мек теп- гимназиясының 
биология пәнінің мұғалімі, 
ұлағатты ұстаз, аяулы ана 
КӨШІМБАЕВА Ләззат         
Құмарбекқызын мерейлі 
60 жасқа толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз! 
Білім саласында, болашақ 
ұрпақтың тәрбиесі жолында 
істеген еңбегіңіздің жемісін 
көріңіз. Әрбір арайлап атқан 
ақ таңыңыз сіздің өміріңізді 
көркем етсін. Қуанышты күн-
деріңіз таусылмай, жүзіңіз-

ден күлкі кетпесін. Сізге, зор денсаулық, отбасыңызға аман-
дық, еңбекте табыс, қызыққа толы ғұмыр тілейміз. 

Бүгінгі күн – бөлектеу күн маңызды,
Маңыздысы – бүгін   туған жан ізгі!

Алпыс мәрте Күнді айналған жұмыр Жер,
Сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді.

Ренжітпей үлкен менен кішіні,
Жүрегімен түсінетін кісіні.

Мынау өмір жұмақ болып кетер ед,
Сіздей болса бар адамның пішіні.

Қарапайым қалпын сақтап биіктік,
Ұл-қызы мен  отағасын иітіп.

Ана болып, пана болып отырсыз,
Бір әулетті ұйытқыдай ұйытып.

Құттықтаушылар: А.А.Барманбекұлы атындағы орта 
мектеп-гимназия ұжымы.

Нарынқол ауылы-
ның тұрғыны, асқартау 
әке, асыл жар ТАҒАЕВ      
Бақыт Нұрдәулетұлын           
29 қаңтар күні адам 
өмірінің айтулы белесі 
– 60 жасқа толу мерей- 
тойымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Сізді өмір-
ден тоқығаны мол, кең 
ойлап, қамқор қолын ұсы-
нып жүретін аяулы азамат 
ретінде жақсы білеміз. 
Алпыс - тал түс. Алда 
әлі талай асулар мен бе-

лес-беделдер бар. Сізге жарқын да мағыналы өмір, кө-
теріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңіздің саулығын, отбасы-
ның амандығын, қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің 
ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене 
беруіңізді тілейміз. Абыройыңыз асқақтай берсін дей 
отырып, төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Ізгілікті нұрын шашар маңайға, 
Адамсыз ғой үлгі болар талайға. 

Жақсылықты өзіңізден көп көрген, 
Ұмытпайды туған-туыс қалайда! 
Өнеге болған үлкенге де жасқа да, 
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да. 
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік, 

Қуантыңыз ел-жұртты 100 жаста да!

Құттықтаушылар: Ізтелеу әулеті.

Қазақта досты құдай 
қосады демей ме. Құдай 
қосқан адал досым, ауы-
зын ашса жүрегі көрінетін 
ақкөңіл   азамат  ТАҒАЕВ   
Бақыт Нұрдәулетұлын 
қаңтар айының 29 жұлды-
зында асқаралы 60 жасқа 
толған туған күнімен құт-
тықтаймыз! Адам бала-
сының ұзақ өміріндегі 
бел-белестердің бәрі де 
елеулі саналса керек. 
Сөйтсе-дағы кемел жасы 
60-тың орны мүлдем ерек-

ше екені баршаға мәлім. Ағалық ардақты асудан асып, 
ақсақалдық мерейлі кезеңге көтерілер бұл шақтың 
тал түс аталуы бекер емес-ау. Міне, сен де аман-              
есен алтыншы асқардың шыңына қол созып отырсың. 
Шүкір, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей, өткен 
өмір бедерлері көңіл орнықтырып, көз тойдырады. Қуа-  
ныштысы, мерейтойыңды отбасыңның алтын қазығы 
болған жан-жарыңмен бірге бала-шағаңның шаттыққа 
толы ортасында қарсы алып отырсың. Өсіп-өнген, ұр-
пақ тәрбиелеген, дос-жарандарыңның ыстық ықыла-
сына бөленген өзіңе тек жақсылықтар, қуаныштар мен 
бақытты ғұмыр тілейміз.

Аңқылдап қуана бер, ақтарылып,
Басыңда жарқырасын бақ та күліп.

Әке болдың асқар тау – тұғырыңда,
Ата бол, алпыс жаста атқа мініп.

Немерең топтан озып, бәйге алғанда,
Шөберең аспандағы айды алғанда.
Тағы да біз құттықтап отырайық,

Өзіңіз абыз шалға айналғанда.

Құттықтаушылар: досытары: Алтай-Зәуре.

Біздің асқартау әкеміз 
әлемдегі ең керемет, ең 
сүйікті, жанашыр, қамқор-
шы жан МУСИЛИМОВ 
Мақсат Алтайұлын 
31-қаңтар күні 60 жасқа 
толатын мерейтойымен 
құттықтаймыз! Бізге қыран 
құстай қырағы болуды үй-
реттіңіз. Әлі де өзіңізден 
үйренеріміз көп. Сіздің өмір 
сүруіңіз жанға тыныштық 
ұялатады, қамқорлықтың 
бар екенін сездіреді. Ала-
сармас асқар тауымыз  
Алла сізге мықты денса-
улық, ғұмырлы өмір нәсіп 

етсін! Ұрпағыңыз үшін қажымас қайратыңызбен қара нар-
дың жүгін көтеріп жүріп еңбек еттіңіз. Жүзіңіз Алланың да 
адамның да алдында жарқын болсын. Дидарыңыз нұрға 
толып, қуанып, шаттанып жүре беріңіз, мерекеңіз ұзағынан 
болсын! Тәтті немерелердің қызығына тоймай жүруді жаз-
сын. Басыңыздан бақыт, байлық кетпесін. Өміріңіз гүлдей 
жайнап өте берсін. Құдайым сізге қайғы-мұңды жолатпасын. 
Аузы дуалы абыздай ақсақал болып, анамыз екеуіңіз шөбе-
ре-шөпшектеріңізге баталарыңызды беріп отыруды жазсын. 
Сіздің атыңызды асқақтатып жүретін салиқалы ұрпақта-
рыңыз көп болсын. 

Асыл Әке, ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,

Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.
Анамыз екеуіңіз қанаттасып,

Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
Сіздерді мақтан етіп біз тұралық,
Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып.

Құттықтаушылар: Жұбайы, балалары, қыздары,     
күйеубалалары, келіндері, немерелері, жиендері. 

Жуырда аудан аумағында құрылыс жүргізіліп жатқан ны-
сандарға жұмысқа тартылатын шет ел азаматтарының шека-
ра аймағында жұмыс жасау және құжаттарын рәсімдеу бой-
ынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу үшін жиын өтті. Жиынға 
аудан әкімінің орынбасары Ғалым Жусанбаев, ҚРҰҚК Шека-
ра қызметі Райымбек ауданы бойынша шекара басқармасы 
бастығының бөлім орынбасары, подполковник Самат Омар-
беков, Нарынқол шекара бөлімі бастығының орынбасары, 
майор Ернұр Келгенбаев, ҰҚК қызметкері Мұхтар Үмбетбе-
ков, көші-қон полициясының инспекторы, капитан Ильяс 
Бақаев, аудандық «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі» ММ-нің басшысының м.у.а Айдын Көлба-
ев, аудандық «Сәулет, құрылыс және қала құрылысы бөлімі» 
ММ-нің бас маманы Думан Төлеген және аудан көлемінде 
құрылыс жүргізіп жатқан мердігер компаниялардың өкілдері 
қатысты. Аталған тақырып бойынша түсіндерме жұмыстары 
жүргізіліп, құрылысшылар тарапынан  қойылған сұрақтарға 
жауап берілді. Өткізілген жиын бойынша тиісті шешімдер қа-
былданды.  

Өз тілшіміз.


