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Расул  МАЛЛАБАЕВ,  (суреттер  автордікі),  "Меркі  тынысы".

ЕЛ  ҮМІТІН  ЕР  АҚТАР,
ЕР  АТАҒЫН  ЕЛ  САҚТАР 

Құрылысы өткен жылдың 
тамыз айында  ғана аяқталып, 
пайдалануға берілген, 300 орындық 
бұл мектепке ағымдағы жаңа оқу 
жылында Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Социалистік Еңбек Ері 
Аманжол Тұрғымбаевтың есімі 
беріліп, мектеп жанына ескерткіш 
орнатылды. 

 Ескеркіштің ашылу салтанатына 
облыс әкімінің орынбасары Ерқанат 
Манжуов қатысты. Ол өз сөзінде 
елімізде білім беру жүйесінде 
қолға алынып отырған ауқымды 
істер туралы әңгімелеп, Елбасы 
Н.Назарбаевтың білім беру саласын 
жаңғырту, білім сапасын жақсарту 
ісіне баса көңіл аударып отырғанын 
жеткізді. Сонымен қатар, мектеп 
табалдырығын алғашқы рет аттап 
отырған бүлдіршіндер мен білім 
алып жатқан  мектеп оқушыларына 
сәттілік тілеп, 1 қыркүйек – Білім 
күнімен құттықтады.

Социалистік Еңбек Ері Аманжол 
Тұрғымбаев 1913 жылы Қызылорда 
облысының  Қазалы ауданында, 
қарапайым отбасында дүниеге 
келген. 1926-1929 жылдары 
бастауыш білім алып, 1930 
жылдары теміржолда кондуктор 
болып алғашқы еңбек жолын 
бастаған. 1932-1934 жылдары Созақ 
ауданында диірмен меңгерушісі 
болып еңбек еткен. 1934 жылы Меркі 

        ҚАУЛЫ  ЕТЕМІН:

1. Жеті және одан да көп бала 
туып, тәрбиелегені үшін мына 
аналар «Алтын алқа» алқасымен 
наградталсын:

Жамбыл облысы бойынша

Абильдаева Токжан   Бекеновна – 
Меркі ауданы, Кеңес ауылы
Абенова Зауреш Калдыбековна  – 
Меркі ауданы, Сұрат ауылы 
Оразымбетова Света
Тулепбергеновна –
Меркі ауданы, Тәтті ауылы

2. Алты бала туып, тәрбиелегені 
үшін мына аналар «Күміс алқа» 
алқасымен наградталсын:

Аманжолова Аида Турсыналиевна – 
Меркі ауданы, Меркі ауылы
Тулеубекова Индира 
Абуталиповна – 
Меркі ауданы, Андас батыр ауылы
Халафова Мерибан  Батушовна – 
Меркі ауданы, Сарымолдаев ауылы 
Эрестаева Фатима  Борисовна – 
Меркі ауданы, Сарымолдаев ауылы
Якубова Фируза  Турсунбаевна – 
Меркі ауданы, Сұрат ауылы

3. Осы Жарлық қол қойылған 
күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
                                Президенті

Н.НАзАРБАЕВ
Астана, Ақорда,
2016 жылғы 1 тамыз
№305  

ЖАРЛЫҚ

Қазақстан 
Республикасының 

Президенті 

Үзінді

Көп балалы 
аналарды «Алтын 
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алқа» 
алқаларымен 

наградтау туралы

ЕР  ЕСІМІ  ұЛЫҚТАЛдЫ
Жаңа, 2016-2017 оқу жылының алғашқы күні 

интернационалдықтар үшін, жалпы, меркіліктер үшін, 
ерекше күн болды. Т.Рысқұлов ауылдық округіндегі №7 
орта мектебінің ауласы әдеттегіден ерекше безендіріліп, 
алқызыл жалаушалар мен шарларға оранып, келушілер 
қарасы да көбейе түскен.

ауданына қоныс аударып, 1938  
жылға дейін Қызылша совхозының 
ІІ бөлімшесінің бригадирі, 1938-
1939 жылдары аталған совхоз 
меңгерушісінің орынбасары, 1939-
1941 жылдары  егінжай бригадирі 
болып, еліміз үшін қиын-қыстау 
кезеңдерде ерен еңбектің үлгісін 
көрсеткен. 

Ел басына күн туған шақтарда 
Аманжол Тұрғымбаев қолына 
қару алып, майданға аттанады. 
1941-1942 жылдары №8 «Қызыл 
жұлдыз» атқыштар дивизиясының 
құрамында  соғысқа қатысып,  
Отанымызды қорғады. Алған 
жарақатына байланысты 1942 жылы 

елге оралып, Қызылша совхозының 
ІІ бөлімшесінің бригадирі 
қызметіне қайта кіріседі. Ұлы Отан 
соғысынан кейінгі жылдарда халық 
шаруашылығын қалпына келтіру 
ісіне белсене араласқан майдангер 
аға  шаруашылықтың толағай 
табыстарға қол жеткізуіне үлкен 
үлес қосты. Осынау  еңбектері 

ескеріліп, 1948 жылы Аманжол 
Тұрғымбаевқа Социалистік Еңбек 
Ері атағы берілген.

Салтанатты жиында Аманжол 
Тұрғымбаевтың қызметтестері, 
қоғам қайраткері Ирак Қасымұлы, 
Зоя Резлюк және қызы Лима 
Аманжолқызы  асыл ердің өмірі мен 
қол жеткізген жетістіктері туралы 

кеңінен әңгімеледі. Немересі Айдын 
Аманжолов та ата жолын ардақ 
тұтатынын, оның ісіне адал болу – 
парызы екенін ерекше мақтаныш 
сезімімен жеткізді. 

Сөз кезегін алған мектеп 
директоры Бауыржан Бектұрғанов 
жиналған көпшілікті, ұстаздар 

қауымы мен оқушыларды Білім 
мерекесімен құттықтап, мектептің 
көп жылдан бері жалғасын тауып 
келе жатқан дәстүрі бойынша 
осы №7 орта мектебінің 7-сынып 
оқушысы, оқу үздігі Нұрсұлтан 
Назарбаевқа сөз кезегін берді. 
Өзіне артылған үмітті сеніммен 
ақтап шығамыз деген Нұрсұлтан 

алғашқы қоңырауды сыңғырлата 
соғып, замандастарын ерінбей 
оқып, сапалы білім алуға шақырды.

Алғашқы қоңырау мерекесі 
Қазақстанның халық әртісі 
Роза Рымбаеваның және әнші 
Қайрат Нұртастың, сазгер Арман 
Дүйсеновтың әсем әндерімен, 
сондай-ақ, «Гүлдер» бишілер 

тобының мың бұралған билерімен 
өз жалғасын тапты.

 Балғын балалықпен қоштасып, 
мектеп табалдырығын алғаш аттап 
отырған 1-сыныптықтар мен  барлық 
мектеп оқушылары қошеметпен қол 
соғып, концерттік бағдарламаны 
тамашалағаннан кейін, «Мен 

өз Отанымның патриотымын!» 
тақырыбындағы сабаққа қатысу 
үшін, өз сыныптарына қарай беттеді.

Суреттерде: 
А . Т ұ р ғ ы м б а е в т ы ң 

ескерткішінің ашылуы;
ұстаздар мен оқушылар сап 

түзеді.
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Баршаға белгілі, биылдан 
бастап бұрынғы тәртіптік кеңестер 
Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Әдеп жөніндегі 
кеңесі болып құрылды. Мұндай 
кеңестер алқалы орган ретінде 
Астана, Алматы қалаларымен 
қатар, барлық облыстарда жұмыс 
атқаруда. 

Мен өз басым облыстық Әдеп 
жөніндегі кеңестің мүшесі ретінде 

В Послании Президента страны 
народу Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» отме-
чается необходимость перевода на 
инновационные рельсы агропро-
мышленного комплекса Казахстана. 

Ұлт жоспарына қатысты 
Мемлекет басшысы: «Бұл 100 
қадам жаһандық және ішкі 
сын-қатерлерге жауап болмақ, 
сонымен бір мезгілде жаңа 
тарихи жағдайда 30 дамыған 
елдің құрамына ену жоспарына 
айналады. Ал, реформаларды 
жүзеге асыру – алдағы 10 немесе 
15 жылға негізделген жалпыұлттық 
нөмірі бірінші мақсат-міндет 
болып табылады», – деді. Елбасы 
ұсынған 5 институттық реформа 
жалпы жұрттық деңгейде бірден 
қолдау тауып, халықтық реформа 
деген лайықты атқа ие болды. 
Бұл – жаңа ұлттық жоспардың 
көкжиегі кең, маңызы мен нәтижесі 
орасан зор екенін айғақтайды. 
Елбасының реформалық бағдары 
және оның орындалу жолындағы 
тиянақты 100 қадамы еліміздің 
өсіп-өркендеуіндегі тездеткіш 
катализатор іспетті. Осы жүйелі 
жоспарда мемлекет тарапынан 
халықтың рухани-мәдени дамуына 
да баса назар аударылған.

« Қ а з а қ с т а н - 2 0 5 0 » 
Стратегиясымен қоса, аталмыш 
реформаларды іске асыру  арқылы  
еліміз одан ары өркендеп, 
дами беретін болады. Бес 
халықтық реформаның  бірінші 
тармағы – «Кәсіби мемлекеттік 
аппарат құру». Баршаға бірдей 
осы заманғы мемлекеттің ең 
қымбат қазынасы – адам болып 
саналатын ел үшін алдымен 
халықтың жағдайына, халықтың 
әл-ауқатының тұрақтылығына 
қызмет ететін мемлекетшіл 
ортаны қалыптастыруды білдіреді. 
Ал «Заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету» арқылы азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, сот жүйесінің  тәуелсіздігі 
көптеген даулы мәселелерді 
шешпекші. Осы тұрғыда құқық 
қорғау мен сақтандыру жұмыстары 
күшейеді деп жоспарланып отыр. 
Сондай-ақ, «Индустрияландыру 

В настоящее время в Казах-
стане производством сельско-
хозяйственной продукции зани-
мается 217 тысяч действующих 
сельскохозяйственных форми-
рований, в том числе, в Жам-
былской области насчитывается  
15786 крестьянских хозяйств. 
Большинство производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции не имеют специального 
образования, либо их профес-

сиональные навыки сосредоточены лишь в отдельных узкоспециа-
лизированных отраслях сельского хозяйства.

Передавая  знания

Развитие системы распростра-
нения знаний является одним из 
основных компонентов Программы 
«Агробизнес-2020». В рамках этой 
программы ведется развитие си-
стемы передачи знаний по всем 
направлениям АПК и, тем самым, 
обеспечивается практическое обу-
чение, консультирование и методи-
ческое сопровождение на местах во 
всех регионах страны. 

С целью обеспечения прямого 
доступа сельских товаропроизводи-
телей к результатам научно-техни-
ческой и инновационной деятельно-
сти, а также ускоренного внедрения 
передовых технологий в сельскохо-
зяйственное производство необхо-
димо создание действенной систе-
мы распространения знаний.  При 
НПП РК «Атамекен» создан Центр 
агрокомпетенций, который призван 
стать передовой службой экстеншн 
страны в сфере  АПК. Основной де-
ятельностью Центра агрокомпетен-
ций является  организация курсов  
повышения профессиональной ква-
лификации агропредпринимателей, 
разработка учебных программ и 
методик, направленных на обучение 
практическим навыкам применения 
субъектами агропромышленного 
комплекса передовых технологий. 
Кроме того, Центр агрокомпетен-
ций осуществляет функции инфор-
мационно-консультационного обе-
спечения субъектов АПК, проводит 
аналитические исследования рын-
ков АПК, привлекает зарубежных 
экспертов и специалистов для об-
мена  опытом и разработки прак-
тических рекомендаций для субъ-
ектов АПК. В текущем году Центр 
агрокомпетенций, в рамках испол-
нения государственного задания 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан по инфор-
мационному обеспечению субъек-
тов АПК, на безвозмездной осно-
ве проведет 666 семинаров по 25 
приоритетным направлениям АПК 
на базе передовых хозяйств, с ох-
ватом 10000 субъектов АПК. Пала-
та предпринимателей Жамбылской 
области с июля по сентябрь месяц 
т.г. запланировала провести 25 
семинаров по пяти направлениям 
растениеводства  в восьми базовых 
хозяйствах Жамбылской области. 
Один из таких обучающих семина-
ров для сельхозтоваропроизводи-
телей  Палата предпринимателей 
Жамбылской области организо-
вала и провела по теме «Повыше-

ние урожайности свеклы»  на базе 
передовых хозяйств района ТОО 
«Сыпатай Батыр» (руководитель     
К.Шайхиев)  и КХ «Нуржан» (руко-
водитель Ж.Иманалиева). Во время 
семинара субъектов АПК обучали 
инновациям в растениеводстве, а 

также основам эффективного ве-
дения агробизнеса  А.Бексултанов, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, эксперт по сахарной свекле 
по Казахстану, А.Шарипов, доктор 
экономических наук, главный науч-
ный сотрудник КазНИИ экономики 
АПК и РСТ  Е.Сулейманов, канди-
дат сельскохозяйственных наук, 
заведующий отделом земледелия 
КазНИИ,  К.Конысбеков, замести-
тель директора филиала института 
земледелия, А.Жолдасов, директор 
семеноводческого хозяйства ТОО  
«Қамқорлық», Е.Кулькеев, лектор, 
директор Жамбылского филиала 
КазНИИ земледелия и растение-
водства.

Обучающий семинар включал в 
себя теоретическую часть (лекци-
онные занятия, разъясняющие об-
щие принципы действия и порядок 
применения передовых технологий 
и методов, с предоставлением 
возможностей  слушать и само-
стоятельно применять изученный 
материал на практике. В рам-
ках образовательного семинара 
по растениеводству слушателям 
была предоставлена подробная 
информация о технологическом и 
сервисном сопровождении в те-
чение всего сезона выращивания 
сельскохозяйственных культур, тех-
нологиях возделывания, включая 
подбор системы севооборота, со-
ртов и средств по уходу и защите 
растений. Также, во время семина-
ра, непосредственно на поле ТОО 
«Сыпатай Батыр» были проведе-
ны практические занятия, которые 
смогли дать труженикам хозяйства 
много новой и полезной инфор-
мации по передовым технологи-
ям выращивания свеклы, борьбе с 
болезнями и вредителями свеклы. 
Участники семинара были ознаком-
лены с последними современными 
и интенсивными моделями выра-
щивания сахарной свеклы и получе-
ния богатого урожая, эффективным 
использованием земли. Смогли об-
меняться опытом. И польза от таких 
обучающих семинаров большая, это 
– приобретение новой и полезной 
информации и  знаний.

На снимке: во время практи-
ческих занятий свекловоды рай-
она узнали много новой и полез-
ной информации.

ӘдЕП КОдЕКСІН ӘРБІР 
ҚЫзМЕТШІ ҚАТАҢ 
САҚТАУЫ КЕРЕК

«100 нақты қадам» – ұлт жоспарында көзделген кәсіби 
мемлекеттік аппарат қалыптастыру мақсатында жыл басында 
Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңдар күшіне 
енген болатын. Жаңа реформалар аясында мемлекеттік қызмет 
саласындағы тәртіптік және этикалық бақылау мәселесіне 
айрықша көңіл бөлініп отыр. Осы орайда Мемлекет басшысының 
Жарлығымен мемлекеттік қызметшілердің жаңа Әдеп кодексі 
қабылданды.

бұл бағыттағы жұмыстардан 
толыққанды хабардармын. 

Биылғы жылы Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің облыс 
бойынша Департаменті жұмысшы 
тобын құрып, барлық аудандарда 
«Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңдардың, Әдеп 
кодексінің негізгі ережелері мен 
талаптарын түсіндіру бойынша кең 

көлемді жұмыстарды қолға алды. 
Бұл жүйелі жұмыстардың өзінің оң 
нәтижесін беретіндігіне мен нық 
сенімдімін.

Әрбір мемлекеттік қызметші 
мемлекет пен оның азаматтарына 
нұқсан келтіретін жағымсыз 
әрекеттерге жол бермеуі керек. 
Халық игілігі үшін аянып қалмауы 
тиіс. Бұл тұрғыда мемлекеттің 
артып отырған сенімі жоғары.

  Қасымхан ТөЛЕНдиЕВ, 
«Жаңару» Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
жалпыұлттық қозғалыс» 

Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің облыстық 

филиалының директоры 

Әлеуметтік  көмек  жүйесін  оңтайландыру
Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың әлемдік дағдарысқа қарсы 

біртұтас болып күресуде баламасы жоқ, ұстанымы кесімді 5 
халықтық бағыттан тұратын ұлт жоспарын маңызы зор құжат 
деп білеміз. 

және экономикалық өсім» қазіргі 
тұрақтылықты сақтай отырып, 
жаңа белестерді бағындыру, 
әуе, теңіз, теміржол және 
автокөлік қатынастарын жақсарту, 
еуразиялық трансқұрлықтық 
дәліз құру, ауылшаруашылығын 
дамыту, энергия көздерін 
оңтайландыру, құрылыс саласын 
индустрияландыру іспетті 
бағыттарда нығайтылмақ. «Бір 
тектілік пен бірлік» реформасы – 
«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі мен 
«Үлкен ел – үлкен отбасы» жобасын 
жүзеге асырады.  Бүгінгі таңда көп 
ұлтты елімізде татулық, рухани 
келісім, бір-бірімен үндескен 
мүдде жасампаз болашаққа 
кедергісіз жетелеп келеді. «Бірлік 
– біздің барша табыстарымыздың 
кілті» – деп Елбасы айтқандай, 
айрандай ұйып отырған елдің 
келешегі кемел болмақ. «Тілегі 
бірдің – жүрегі бір», мақсаты мен 
ісі бір жерден шыққан дүйім жұрт 
тосыннан келген қиындықты жеңіп, 
кез келген белесті бағындырары 
сөзсіз. «Есеп беретін мемлекет 
қалыптастыруда» Елбасының 
көздеп отырғаны – халық мүддесі.  
Елмен санасу, кез келген 
мемлекеттік шаруаны, мәселені 
шешуде қараша халықпен 
ақылдасу, халыққа есеп беру, 
боямасыз нақты атқарылған 
жұмыстар, болашаққа бағдар 
келешекте бүге-шүгесіне дейін 
елдің назарында болмақ. 

Жаңа экономикалық саясатты 
анықтайтын «Нұрлы жол» 
бағдарламасына бізде ғана емес, 
халықаралық қауымдастық та 
ерекше көңіл бөлуде. «Нұрлы 
жол” алдыңғы жылдарда 
экономикамыздың қозғаушы күші 
болады. Жаңа жолдар салынады, 
соның арқасында жаңа 200 мың 
жұмыс орындары пайда болады. 
Әрине, бұл жұмыспен қамту 
мәселесін біртіндеп шешіп, 
адамдардың табыстарына ықпал 
етеді. Осы жолда әлеуметтік 
салаға арналған нақты 2 қадам 
бар. Бұл  Елбасының әлеуметтік 
салаға бей-жай қарамайтынын 
айғақтайды. Мәселен, 83-қадамда: 
Еңбек қатынастарын ырықтандыру. 
Жаңа Еңбек кодексін әзірлеу болса, 
сондай-ақ, 84-қадамда: Әлеуметтік 
көмекті оның атаулы сипатын 
күшейте отырып, оңтайландыру. 

Әлеуметтік көмек тек оған 
шынымен зәру азаматтарға ғана 
берілетін болады. Кірісі төмен, 
еңбекке қабілетті азаматтарға 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек тек олардың еңбекке ықпал 
ету және әлеуметтік бейімдеу 
бағдарламаларына белсенді 
қатысуы жағдайында ғана берілетін 
болады.

Мәселен,  өткен жылдан 
бастап  «Өрлеу» пилоттық жобасы 
бойынша шартты ақшалай көмек 
түрі қолданысқа енгені белгілі. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылдың 15 ақпандағы №82 
қаулысымен бекітілген бұл көмектің 
мақсаты аз қамтылған отбасылары 
ішіндегі жұмыссыз және өз 
бетінше әртүрлі жұмыстармен 
айналысып жүрген еңбекке 
жарамды азаматтарды жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына 
қатысуына ынталандыруға және 
қиын жағдайдағы отбасыларының 
әлеуметтік проблемаларына көмек 
көрсетуге бағытталғандығын, 
көмекті үміткердің өтінішіне 
байланысты ай сайын немесе үш 
ай үшін бір мезгілде алып, оларға 
жеке қосалқы шаруашылықтарын 
дамытуға, үй малын, құс сатып 
алуға, жеке кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыруға беріледі.

Алдағы уақытта, аз 
қамтылғандарға мемлекеттік 
әлеуметтік көмек көрсету еңбек 
әрекетіне мотивациясы бар 
және өз материалдық жағдайын 
жақсартқысы келетін азаматтарға 
бағытталған сараланған тәсіл 
қамтамасыз етіледі. Әлеуметтік 
көмекті оның атаулы сипатын 
күшейте отырып, жұмысқа 
орналастыруға бағытталған табысы 
аз азаматтарды мемлекеттік 
қолдау жүйесін реформалау, 
сондай-ақ, жұмыспен қамту 
жөніндегі уәкілетті органдар мен 
төлем алушылар арасындағы 
қатынастарды реттеу арқылы 
әлеуметтік төлемдерді алушылар 
арасындағы масылдық пиғылдың 
алдын алудың жаңа тетіктерін 
енгізу болып табылады. Сондықтан 
“100 нақты қадамда” көрсетілген 
міндеттерді  жүзеге асыру – әрбір 
қазақстандықтың міндеті деп 
білеміз.

Ш. АБЫЛҚАСЫМОВ, 
аудан әкімдігінің жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар

 бөлімінің басшысы.

Ольга АКиНиНА, "Меркі тынысы".
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№269 сайлау учаскесi

Шекаралары: Тілеміс 1-67, Амангелді 
1-49, Абай 1-52, С.Қосбармақов 1-52, 
Т.Абильдаев 1-66, С.Нартбаев 1-72, 
Аймат 1-62, Жамбыл 1-14, Алтынсарин 
1-14, Керімбай 1-12, Т.Дәбесінов 1-28, 
Мырзатай 1-10, Т.Әлшеев 1-47, Малиқасан 
1-11, Ғ.Мұратбаев 1-11, Ә.Ниязбеков 1-17, 
Қарабала 1-43, Теміржол 1-10, Ақтоған 
ауылы, Қазақ дихан ауылы, Ойранды, орта 
және арғы құмның алыс мал жайылымдары, 
Қарақыстақ, Бүрге, Тандыр, Ақтiкен, Молалы 
таулы учаскелерi. 

№270 сайлау учаскесi
Шекаралары: Ә.Ысмаилов 1-179,2-

184, М.Смағұлов 1-121, Қ.Исағұлов 1-62, 
Ш.Уәлиханов 1-89, Құрманғазы 1-70, 
Тұрлыбай батыр 1-19,  Әйтеке би 1-36, Төле 
би 1-10, Қазыбек би 1-10, МТФ 1-11, Т.Абаев 
1-21 көшелері көрсетілген үйлер саны.

 №271 сайлау учаскесі
Шекаралары: О.Үмбетов 1-184, 

О.Қабылов 1-24, Ә.Ысмаилов 1-61, Жауғаш 
батыр 1-100, Жауғаш батыр бұрылысы 
1-14, Ы.Алтынсарин 1-36, Б.Момышұлы 
1-124, Ж.Омаров 1-8, Т.Әубәкіров 1-82,  
М.Мадимаров 1-22, Ж.Айтымбетов 1-22, 
Наурыз 1-34, Абай 1-20, С.Рахманқұлов 1-22, 
Мичурин 1-18.

   №272 сайлау учаскесі
Шекаралары: Ы.Асимов 1-98, Көлтоған 

1-7, С.Муханов көшелері көрсетілген үйлер 
саны.

№273 сайлау учаскесі
Шекаралары: 23 партсьезд 1-22, Есенин 

1-15, Құттыбекұлы 1-12, К.Манкеев 1-16, 
М.Әуезов 1-37, Ю.Гагарин 1-14, М.Қырғызбаев 
1-7, М.Мәметова 193-209, Ленина 1-28, Хутор 
1-4, Темирязева 1-21, Ягодная 1-11, Дружба 
1-9 көшелері көрсетілген үйлер саны.

№274 сайлау учаскесі
Шекаралары: Жамбыл 1-46, Т.Рысқұлов 

1-41, Аққайнар 1-39, Ынтымақ 1-36 үйлер.

№275 сайлау учаскесі
Шекаралары: Меркі ауылы – Е.Оспантаев 

1-24, Буденный 1-70, Ш.Мұсабеков 2-202, 
М.Мәметова 1-189, М.Мәметова №1 
бұрылысы 1-10, М.Мәметова №5 бұрылысы 
1-11, М.Мәметова тұйық көшелерімен 
1-5, Я.Айденов 1-89, Я.Айденов бұрылысы 
1-13, Гагарин тұйығы  1-12, Қ.Асқаров 1-30, 
Черкис 2-32, Қонақбаев 1-42, Навои 1-35, 
С.Амурханов 1-43, С.Мұқанов 1-46, Н.Әбдіров 
1-32, Спортивная 1-46, Торғаев бұрылысы 
1-29, Торғаев 1-67, Ә.Ысмаилов көшесінің 
жұп сан беті 216-220, тақ сандарымен 177.

№276 сайлау учаскесі
Шекаралары: Меркі ауылы – Ш.Омаров 

1-75, Стадионная 3-38, Дорбабаев 1-42, 
А.Асқаров 1-140, А.Асқаров бұрылысы 1-26, 
Бекжанов  1-68, Бекжанов бұрылысы 1-42, 
Қожаханов  1-38, Қожаханов бұрылысы 1-13, 
С.Сейфуллин  2-40, Сейфуллин бұрылысы 
1-23,  Қасымалиев 1-11, Заречная 4-31, 
Узкий бұрылысы 1-13, Терешкова 1-5, 
Абай 1-52, Тутокин 1-33, Зеленая 1-35, 
Панфилов бұрылысы 1-3, Панфилов  1-24, 
Ж.Тұрсынбаев 1-40, Қ.Сарымолдаев  жұп 
сан беті 2-274, Қ.Сарымолдаев тақ сан беті 
1-169, Ғ.Мұратбаев 1-82, Т.Ахтамбердиев 
1-90 а, Есімбеков 1-56  көрсетілген үйлер 
санымен Ә.Ысмаилов жұп сан беті 234-248, 
Ә.Ысмаилов тақ сан беті 181-225.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2014 жылғы 19 наурыздағы 

нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2136 болып енгізілді

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ,  МЕРКІ  АУдАНЫНЫҢ ӘКІМІ
ШЕШІМ

  Меркі ауылы                                                 №02                                           13 ақпан  2014 ж. 

   ЖАМБЫЛСКАЯ  ОБЛАСТЬ,  АКиМ МЕРКЕНСКОГО  РАЙОНА 
                           РЕШЕНиЕ

      с. Мерке                                                 №02                                               13 февраля   2014 г. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2014 жылғы 19 наурыздағы 

нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2136 болып енгізілді

САЙЛАУ  УчАСКЕЛЕРІН  ҚұРУ  ТУРАЛЫ
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 
қыркүйектегі Конституциялық Заңының 23 бабына 
және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 33 бабына сәйкес аудан әкімі

             ШЕШІМ ҚАБЫЛдАдЫ:  
1. Қосымшаға сәйкес Жамбыл облыстық 

аумақтық сайлау комиссиясының келісімімен Меркі 
ауданының аумағында сайлау учаскелері құрылсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан 
әкімі аппаратының басшысы Мейірхан Өмірбековке 
жүктелсін.

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

Б.КөПБОСЫНОВ, 
Меркі  ауданының әкімі                                                                 

ОБ  ОБРАзОВАНии  изБиРАТЕЛЬНЫх  УчАСТКОВ 
В  соответствии со статьей 23 Конституцион-

ного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан» 
и  статьей 33 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» аким района РЕШиЛ:

1. Образовать  избирательные участки на тер-
ритории Меркенского района по согласованию с 
Жамбылской областной территориальной избира-
тельной комиссией согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя аппарата акима 
района Умирбекова Мейрхана.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
государственной регистрации в органах юстиции и 
вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального 
опубликования.

Б.КОПБОСЫНОВ, 
аким Меркенского района                                                              

Меркі ауданы әкімінің  2014 жылдың  13 ақпанындағы  №02 шешіміне  қосымша

№277 сайлау учаскесі
Шекаралары: Меркі ауылы – 

Мұхамеджанов 1-65, Ж.Дандыбаев 1-11, 
Артықбаев 1-32, Ә.Ысмаилов жұп сан беті 
260-334, Ә.Ысмаилов тақ беті 231-279, 
Низами 1-59, Низами бұрылысы 1-17, Низами 
тұйығы 1-7, Карцаг 1-30, С.Төлендиев 1-93, 
Б.Оспаналы 1-100, Б.Оспаналы бұрылысы 
1-10, Зукенов 1-55, Кемелбеков 1-150, 
Кемелбеков тұйығы 1-10.

№278 сайлау учаскесі
Шекаралары: Меркі шипажайы, 

Г и д р о э л е к т р о с т а н с а с ы - 1 , 
Г и д р о э л е к т р о с т а н с а с ы - 2 , 
Г и д р о э л е к т р о с т а н с а с ы - 3 , « М е р к і » 
шипажайының демалушылары.

  
№279 сайлау учаскесі
Шекарасы: Т.Бокин 1-94, Т.Бокин 

бұрылысы 1-4, Е.Сауранбаев 1-66, А.Гайдар 
1-39, Қажымұқан 1-15/1, Қажымұқан 
бұрылысы 1-12, А.Асанұлы 1-32/2  көрсетілген 
үйлер саны.

№280 сайлау учаскесі 
Шекаралары: Сарымолдаев ауылы – 

Толстой 1-43, Ларионов – 1-37, Рычилов 
1-18, М.Жылысбаев 1-115, Восточная 1-50, 
Восточная бұрылысы 1-20, Низами тақ 
сандары 61-135, жұп сандары 58-122, Низами 
бұрылысы 1-20, О.Сауранбаев 1-62, Домалақ 
ана 1-26, С.Омарходжаев 1-34, Төле би 1-12, 
Б.Байғанаев 1-37, Мажиев 1-50, Даурбаев 
1-61, Ә.Ысмаилов тақ сандары 293-375, жұп 
сандары 338-372, Карцаг 1-16  көрсетілген 
үйлер саны.

№281 сайлау учаскесі 
Шекаралары: Сарымолдаев ауылы 

– Автобазовская 1-33, бұр. Автобазовская 
1-6, Вишневый 1-35, бұр. Вишневый 1-20, 
С.Ахтамбердиев 1-78, С.Ахтамбердиев 2-48, 
Сырлыбаев 1-12, Мустафина 1-130, 2-бұр. 
Садовый 1-23, 3-бұр. Садовый 1-34, 4-бұр. 
Садовый 1-27, Серікбаев 1-49, Т.Рысқұлов 
1-131, Т.Рысқұлов  2-130, 1 бұр. Т.Рысқұлов 
1-9, 2-8, 2-бұр. Т.Рысқұлов 1-11, 2-8, 
3-бұр. Т.Рысқұлов 1-11, 4-8, Павлов – 1-39, 
Қ.Адамбаев 55-73, 84-104, Белинский 1-33, 
Т.Қожакеев 1-16. Кутузов 1-6,  Л.Толстой – 
2-18,  Савва 1-36, бұр. Савва 2-8, Новая 1-36, 
Косенко 1-14. 

№282 сайлау учаскесі 
Шекаралары: Т.Рысқұлов 133-287, 

Т.Рысқұлов 132-268, 4 бұр. Т.Рысқұлов 1-15, 
2-14, Жандосов 1-41,1/1-9/2, Байназарова 
1-34, Орловка 1-39, Базарная 1-52, бұр. 
Базарная 2-10, 40 жыл Қазақстан 1-65, 
40 жыл Қазақстан бұр. 1-6, Кубанская 
1-63, 1-Ращупкин 1-25, 2-Ращупкин 1-26, 
3-Ращупкин 1-32. 

№283 сайлау учаскесі
Шекарасы: А.Қосанов тақ сандары 1-47, 

жұп сандары 2-50, Ж.Батыр тақ сандары 
1-59, жұп сандары 2-40, Қ.Сарымолдаев 
тақ сандары 1-31,  жұп сандары 2-24, 
Б.Қырғызбаев 1-42 көрсетілген үйлер саны.

 
№284 сайлау учаскесi
Шекарасы: Ойтал ауылы – Чистый 

пруд 1-19, 3аводская 1-111, Парковая 1-31, 
Свеклопункт 1-5, Революция 1-33, П. Лумумба 
1-38, Клубная 1-4, М.Байғанаева 1-16, 
М.Байғанаева бұрылысы 1-7, Кооперативная 
1-45, Ворошилов 1-65, Тихий бұрылысы 1-5, 
Маслозаводская 1-90, Космонавтар 1-17, 
Жданов 1-23, Чернышевский 1-22, Гагарин 
1-24, Победа 1-38, Шевченко 1-37, Желтоқсан 

МЕРКІ  АУдАНЫ  АУМАҒЫНдАҒЫ  САЙЛАУ  УчАСКЕЛЕРІ,  ОЛАРдЫҢ  ШЕКАРАЛАРЫ
1-65, Крылов 1-80, Дружба 1-18, Молодежная 
1-20, Виноградная  1-21, Интернациональная 
1-9, Юбилейная 1-9, Королев 1-22, Панфилов 
1-17, Дзержинский 1-28, Мықанды учаскесі 
1-24. 

№285 сайлау учаскесі

Шекаралары:  Меркі стансасы – 
Железнодорожная 1-95, Железнодорожная  
бұрылысы 1-30, Красноармейская 
1-39,  Пролетарлар 1-63, Почтовая 1-49, 
Почтовая 1-ші бұрылысы 1-4, Почтовая 2-ші 
бұрылысы 4-13, Гвардейская 1-40, Чапаев 
1-36, Фурманов 1-32, Амангелді 1-46, 
Первомайская 5-31, Кавказская 1-42, Киров 
1-35, Қостоған 2-127, Қостоған бұрылысы 
1-7, Т.Қожакеев 1-81, Нефтебазная 1-29, 
Семафорная 3-42, темір жол үйлері  1-4, май 
құю базасы 1-7 үйі. 

№286 сайлау учаскесі
Шекаралары: Меркі стансасы - 

Рощинская 1-32, К.Цеткин 1-22, Тельман 
3-16, Мичурин 2-84, Мичурин бұрылысы 1-26, 
Лермонтов 1-105, Лермонтов бұрылысы 1-13,    
Лермонтов тұйығы 1-5, Жуковский 1-23, 
Пионерлер 1-51, Белинский 2-22 тақ сандары, 
Набережная 1-70, Қарасу 1-77 а, Киевская 
1-88, Қ.Адамбаев 1-80, Тургенев 3-24, 
Суворов 1-9, Толстой 1-12, Ж.Абдрасимов 
1-80.

№287 сайлау учаскесі  
Шекарасы: Т.Көбейұлы 1-57, 

Ш.Уәлиханов 1-28, Т.Рысқұлов 1-36, М.Әуезов 
1-34, Қ.Сәтпаев 1-36, Д.Сырғабайұлы 1-17, 
Кашке батыр 1-16, Р.Жұрынов 1-7.

№288 сайлау учаскесi
Шекарасы: Сейфулин 1-59, Ш.Уәлиханов 

1-38, Щорс 1-44, Жуков 1-30, Гоголь 
1-54, Тұрғымбаев 1-20, Школьная 1-23/2, 
Стахановская 1-18/2, 60 лет СССР 1-17/2, 
Ленинградская 1-22/1, Садовая 1-30/2, 
Зеленая 1-23, Интернациональная 1-51/2, 
Дагестанская 1-29, Папанина 1.

№289 сайлау учаскесі
Шекарасы: Матвиенков 1-25, Асубай 

1-112, Қыздарбеков 1-41, Жамбыл 1-54, 
Т.Қоңырбаев 1-30, Т.Бәйтіков 1-36, А.Нұралиев 
1-85, Интернациональная 1-18,  Пролетарлар 
1-7, Сейтімбет 1-59.

 
№290 сайлау учаскесі
Шекарасы: Совхозная 1-35, Садовая 

1-22, Ленинградская 1-92, Центральная 1-78.

№291 Тескентоған сайлау учаскесі

Шекарасы: Сыпатай 1-62, Б.Момышұлы 
1-30, Т.Рысқұлов 1-73 көшелерi көрсетілген 
үйлер саны.

        
№292 сайлау учаскесі
Шекарасы: Ш.Қалдыбай 1-115, 

М.Жандәулет 1-38, М.Мәметова 1-13, 
Б.Омаралы 1-13, Жамбыл 1-19, С.Дадабайұлы 
1-19, Ә.Молдағұлова 1-19, Ғ.Мұратбаев 1/2-
10/2, Абай 1-20, М.Әуезов 1-16, С.Әбдіманап 
1-7 үй, С.Қоржынбай 1-33, МТФ, Қарағау, 
Сарғау, Жетітөбе, Ойбаз,  «Орта құм» 
учаскелері.

         
№293 сайлау учаскесі
Шекарасы: Р.Кұлбаев 1-151, Д.Қонаев 

1-42, Б.Тойлыбаев 1-52, Мырзахмет 
1-51, Алимхожин 1-36, Жамбыл 1-45, 
Т.Абдрахманов 1-13, Қостоған ауылының елді 
мекені, Қара тұма учаскесі.

№294 сайлау учаскесі
Шекарасы: З.Мұстафаева 1-34, 

Б.Рысқұлбеков 1-31, Қызыл сай елді мекені.
       
№295 сайлау учаскесі 
Шекарасы: Сейдіман 1-88, Сәдуақас 

1-60, Ынтымақ 1-10, ЖД Казарма 1-3 көшелерi 
көрсетілген үйлер санымен, Мыңқазан ауылы.       

№296 сайлау учаскесі
Шекарасы: Ә.Шотайұлы 1128, 

Центральная бұрылысы 1-18, Советская 1-92, 
Советская бұрылысы 1-22, Ленин 1-143, Ленин 
бұрылысы 1-12, Школьная 1-32, Больничная 
бұрылысы 1-7, Жуков 1-29, Аспара 1-60, Киров 
1-60, Гоголя 1-35, Зеленая 1-48, Т.Тайбеков 
1-67, М.Гасанов 1-15, Т.Рысқұлов 1-17, Абай 
1-158, Жамбыл 1-34, Қызыл-Еңбек 1-45, 30 
лет Победы 1-47, С.Бірбаев 1-27, Мельниченко 
1-29, Новая 1-20  көрсетілген үйлер саны.

№297 сайлау учаскесі
Шекаралары:  Қарпық батыр 

1-147, Гагарин 1-59, Арал қыстақ 1-75, 
Железнодорожная 1-72, Почтовая 1-31, 
Свеклопункт 1-40, Стрелочная 1-49.

№298 сайлау учаскесі
Шекарасы: Подгорная 1-27, Гранитная 

1-40, Садовая 1-5, Молодежная 1-9, 
Кооперативная 1-18, Школьная 1-5, 40 
лет Победы 1-80, Ленин 1-37, Заречная 
1-3, Больничная 1-25, 60 лет Октября 1-7, 
Ш.Уәлиханов 1-6, Набережная 1-18, Аспара 
1-16, 70 лет Октября 1-15, Арычная 1-32, Мира 
1-14, Высокая 1-38 Столбовая 1-44, Дорожная 
1-36.

№299 сайлау учаскесі
Шекаралары: Құлман баба 1-33, 

Қ.Көксалов 1-39, Қ.Тайшыманов 1-53, 
Жақыпбай 1-22, Қ.Серікбаев 1-7, Абай 1-32, 
Б.Нүсіпов 1-86, Жамбыл 1-54, Н.Үкібаев 1-60, 
Жауғаш батыр бөлімшесі 1-22. 

        
№300 сайлау учаскесі
Шекаралары: К.Әзірбаев 1-20, 

М.Мәметова 1-14, Савва 1-15, А.Мұхамеджанов 
1-20, Жамбыл 1-13, Ә.Молдағұлова 1-26, Төле 
би 1-33, Б.Момышұлы 1-15, Т.Рысқұлов 1-29, 
Сыпатай батыр 4-15, О.Келдеубаев 1-71, 
С.Жадраев 1-46, А.Аспетов 1-34, Д.Қонаев 
1-29, А.Асқаров 1-16, Ақкөз-қайнар 1-15. 

№301 сайлау учаскесі
Шекаралары: А.Балапанов 1-28, 

С.Ақылбекұлы 1-20, Целинная 1-29, 
Центральная 1-31, Аспаринская 1-37, Садовая 
1-22, Мир 1-41, Октябрь 1-30, Набережная 1-9, 
Р.Нүсіпбеков 1-37, Сәдуақас 1-23.

№302 сайлау учаскесі
Шекарасы: Ә.Молдағұлова 1-23, Мектеп 

1-14, Совет 1-60, Т.Рысқұлов 1-9, Қ.Қабатаев 
1-23, А.Асқаров 1-47, Жамбыл 1-19, Темір жол 
1-22, Қорағаты 1-46. 

 
№303 сайлау учаскесі
Шекаралары: Абай 1-15, Қарасу 1-29, 

Қуанышбаев 1-9, Шемен 1-13. 

№304 сайлау учаскесі
Шекарасы: Сарымолдаев 1-23, Беларық 

1-19 көшелері көрсетілген үйлер саны.
 
№305 сайлау учаскесі
Шекаралары: Т.Мұстафин 1-42, 

К.Әзірбаев 1-15, Аспара 1-12, Сейфуллин 1-12, 
М.Мәметова 1-10, Тасөткел 1-12.

АУдАНдЫҚ  АУМАҚТЫҚ  
САЙЛАУ  КОМиССиЯСЫ
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избирательный участок № 269 

Границы: Тилемис 1-67, Амангелди 1-49, 
Абая 1-52, С.Косбармакова 1-52, Т.Абильда-
ева 1-66, С.Нартбаева 1-72, Аймата 1-62, 
Жамбыла 1-14, Алтынсарина 1-14, Керим-
бай 1-12, Т.Дибесинова 1-28, Мирзатай 1-10, 
Т.Алшеева 1-47, Маликасан 1-11, Г.Муратба-
ева 1-11, А.Ниязбекова 1-17, Карабала 1-43, 
Темиржол 1-10, село Актоган, село Казах 
Дихан, Ойранды, горные участки Каракыстак, 
Бурге, Тандыр, Актикен, Молалы.

 
избирательный участок № 270 

Границы: улицы с указанными номерами 
А.Исмаилова 1-79,2-184 М.Смагулова 1-121, 
Исагулова 1-62, Ш.Уалиханова 1-89, Курман-
газы 1-70, Турлыбай батыра 1-19,  Айтеке би 
1-36, Толе би 1-10, Казыбек би 1-10, МТФ 
1-11, Т. Абаева 1-21. 

избирательный участок №271 

Границы: О.Умбетова 1-184, О.Кабылова 
1-24, Исмаилова 1-61, Жаугаш батыра 1-100, 
переулок Жаугаш батыра 1-14, И.Алтынса-
рина 1-36, Б.Момышулы 1-124, Ж.Омарова 
1-8, Т.Аубакирова 1-82, М.Мадимарова 1-22, 
Ж.Айтымбетова 1-22, Наурыз 1-34, С.Рахман-
кулова 1-22, Абая 1-20, Мичурина 1-18.

   избирательный участок № 272 

Границы: Ы.Асимова 1-98, Кольтоган 1-7, 
С.Муханова.  

избирательный участок № 273 

Границы: ХХІІІ партсъезда 1-22, Есени-
на 1-15, Куттыбекулы 1-12, К.Манкеева 1-16, 
М.Ауезова 1-37, Ю.Гагарина 1-14, М.Киргиз-
баева 1-7, М.Маметовой 193-209, Ленина 
1-28, Хутор 1-4, Темирязева 1-21, Ягодная 
1-11, Дружбы 1-9.

избирательный участок №274 

Границы: Жамбыла 1-46, Т.Рыскулова 
1-41, Аккайнар 1-39, Ынтымак 1-36. 

избирательный участок № 275 

Границы: село Мерке – Е.Оспантаева 
1-24, Буденного 1-70, Ш.Мусабекова 2-202, 
М.Маметовой 1-189, переулок М.Маметовой 
№1 1-10, переулок М.Маметовой №5  1-11, 
тупик М.Маметовой 1-5, Я.Айденова  1-89, 
переулок Я.Айденова 1-13, тупик Гагарина 
1-12, Аскарова 1-30, Черкиса 2-32, Конак-
баева 1-42, Навои 1-35, С.Амурханова 1-43,         
С.Муканова 1-46, Н.Абдирова 1-32, Спортив-
ная 1-46, переулок Торгаева 1-29, Торгаева 
1-67, Исмаилова четная сторона 216-220, не-
четная 177.

избирательный участок №276 

Границы: село Мерке – Ш.Омарова 1-75, 
Стадионная 3-38, Дарбабаева 1-42, А.Аска-
рова 1-140, переулок А.Аскарова  1-26, ул.
Бекжанова 1-68, переулок Бекжанова  1-42, 
Кожаханова  1-38, переулок Кожаханова 1-13, 
ул.С.Сейфуллина 2-40, пер.Сейфуллина 1-23,  
Касымалиева 1-11, Заречная 4-31, переулок 
Узкий  1-13, Терешковой 1-5, Абая 1-52, Ту-
токина 1-33, Зеленая 1-35, переулок Панфи-
лова 1-3, Панфилова  1-24, Ж.Турсынбаева 
1-40, К.Сарымолдаева четная сторона 2-274, 
К.Сарымолдаева нечетная сторона 1-169, 
Г.Муратбаева 1-82, Т.Ахтамбердиева 1-90а, 
Есимбекова 1-56, Исмаилова четная сторона 
234-248, Исмаилова нечетная сторона 181-
225.

избирательный участок №277 
Границы: село Мерке – Мухамеджанова 

1-65, Ж.Дандыбаева 1-11, Артыкбаева 1-32, 
Исмаилова четная сторона 260-334, Исмаи-
лова нечетная сторона 231-279, Низами 1-59, 
переулок Низами  1-17, тупик Низами 1-7, 
Карцарга 1-30, С.Толендиева 1-93, Б.Оспана-
лы 1-100, переулок Б.Оспаналы  1-10, У.Зуке-
нова 1-55, Кемелбекова 1-150, тупик Кемел-
бекова 1-10.

избирательный участок №278 
Границы: санаторий «Мерке» Гидроэ-

лектростанция – 1, Гидроэлектростанция – 2, 
Гидроэлектростанция – 3, отдыхающие сана-
тория «Мерке».  

 
избирательный участок №279 
Границы: Т.Бокина 1-94, переулок Т.Бо-

кина  1-4, Е.Сауранбаева 1-66, А.Гайдара 
1-39, Кажимухана 1-15/1, переулок Кажиму-
хана  1-12, А.Асанулы 1-32/2. 
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изБиРАТЕЛЬНЫЕ  УчАСТКи,  их  ГРАНицЫ  
НА  ТЕРРиТОРии   МЕРКЕНСКОГО  РАЙОНА

избирательный участок №280 
Границы: село Сарымолдаева  – Толсто-

го – 1-43, Ларионова – 1-37, Рычилова 1-18, 
М.Жылысбаева 1-115, Восточная 1-50, переу-
лок Восточный 1-20, Низами нечетные номе-
ра 61-135, четные номера 58-122, переулок 
Низами  1-20, О.Сауранбаева 1-62, Дома-
лак ана 1-26, С.Омарходжаева 1-34, Толе би 
1-12, Б.Байганаева 1-37, Мажиева 1-50, Да-
урбаева 1-61, Исмаилова 293-375, 338-372, 
Карцаг 1-16.

избирательный участок №281 
Границы: село Сарымолдаева – Авто-

базовская 1-33, переулок Автобазовский 1-6, 
Вишневая 1-35, переулок Вишневый 1-20, 
С.Ахтамбердиева 1-78, С.Ахтамбердиева 
2-48, Сырлыбаева 1-12, Мустафина 1-130, 2 
переулок Садовый 1-23, 3 переулок Садовый 
1-34, 4 переулок Садовый 1-27, Серикбаева 
1-49, Т.Рыскулова 1-131, Т.Рыскулова  2-130, 
1 переулок Т.Рыскулова нечетная сторона 1-9, 
четная сторона 2-8, 2 переулок Т.Рыскулова 
нечетная сторона 1-11, четная сторона 2-8, 3 
переулок Т.Рыскулова нечетная сторона 1-11, 
четная сторона 4-8, Павлова  1-39, К.Адам-
баева 55-73, 84-104, Белинского 1-33, Т.Ко-
жакеева 1-16. Кутузова 1-6, Л.Толстого  2-18,  
Саввы 1-36, переулок Саввы 2-8, Новая 1-36, 
Косенко 1-14.

 
избирательный участок №282 
Границы: Т.Рыскулова 133-287, Т.Рыску-

лова 132-268, 4 переулок Т.Рыскулова нечет-
ная сторона 1-15,  четная сторона 2-14, четная 
сторона Жандосова 2-42, нечетная сторона 
1/1-9/2, Байназарова 1-34, Орловка 1-39, Ба-
зарная 1-52, переулок Базарный 2-10, 40 лет 
Казахстана 1-65, переулок 40 лет Казахстана 
1-6, Кубанская 1-63, 1 Ращупкина 1-25, 2 Ра-
щупкина 1-26 , 3 Ращупкина 1-32.

избирательный участок №283 
Границы: А.Косанова нечетная сторона 

1-47, четная сторона 2-50, Ж. Батыра нечет-
ная сторона 1-59, четная сторона 2-40, К. Са-
рымолдаева нечетная сторона 1-31, четная 
сторона 2-24, Б.Киргизбаева 1-42.

избирательный участок №284 
Границы: село Ойтал – Чистый пруд 1-19, 

3аводская 1-111, Парковая 1-31, Свеклопункт 
1-5, Революции 1-33, П.Лумумбы 1-38, Клуб-
ная 1-4, М.Байганаева 1-16, переулок М.Бай-
ганаева 1-7, Кооперативная 1-45, Ворошило-
ва 1-65, Тихий переулок 1-5, Маслозаводская 
1-90, Космонавтов 1-17, Жданова 1-23, Чер-
нышевского 1-22, Гагарина 1-24, Победы 
1-38, Шевченко 1-37, Желтоксана 1-65, Кры-
лова 1-80, Дружбы 1-18, Молодежная 1-20, 
Виноградная  1-21, Интернациональная 1-9, 
Юбилейная 1-9, Королева 1-22, Панфилова 
1-17, Дзержинского 1-28, участок Мыханды 
1-24.

избирательный участок №285 
Границы:  станция Мерке – Железно-

дорожная 1-95, переулок Железнодорожный 
1-30, Красноармейская 1-39,  Пролетарская 
1-63, Почтовая 1-49, переулок Почтовый 1 
1-4, переулок Почтовый 2 4-13, Гвардейская 
1-40, Чапаева 1-36, Фурманова 1-32, Аман-
гелды 1-46, Первомайская 5-31, Кавказская 
1-42, Кирова 1-35, Костоганская 2-127, пе-
реулок Костоганский  1-7, Т.Кожакеева 1-81, 
Нефтебазная 1-29, Семафорная 3-42 , дома 
железнодорожников  1-4, нефтебаза 1-7.  

избирательный участок №286 
Границы: станция Мерке – Рощинская 

1-32, К.Цеткина 1-22, Тельмана 3-16, Мичу-
рина 2-84, переулок Мичурина 1-26, Лермон-
това 1-105, переулок Лермонтова  1-13,  тупик  
Лермонтова 1-5, Жуковского 1-23, Пионер-
ская 1-51, Белинского 2-22, Набережная 1-70, 
Карасу 1-77а, Киевская 1-88, К.Адамбаева 
1-80, Тургенева 3-24, Суворова 1-9, Толстого 
1-12, Ж.Абдрасимова 1-80.

избирательный участок №287 
Границы: Т.Кобейулы 1-57, Ш.Уалихано-

ва 1-28, Т.Рыскулова 1-36, М.Ауезова 1-34, 
К.Сатпаева 1-36, Д.Сыргабайулы 1-17, Кашке 
батыра 1-16, Р.Журынова 1-7. 

избирательный участок № 288 
Границы: Сейфуллина 1-59, Ш.Уалиха-

нова 1-38, Щорса 1-44, Жукова 1-30, Гоголя 
1-54, Тургымбаева 1-20, Школьная 1-23/2, 
Стахановская 1-18/2, 60 лет СССР 1-17/2, Ле-
нинградская 1-22/1, Садовая 1-30/2, Зеленая 
1-23, Интернациональная 1-51/2, Дагестан-
ская 1-29, Папанина 1.  

          
избирательный участок №289 
Границы: Матвиенкова 1-25, Асубая 

1-112, Кыздарбекова 1-41, Жамбыла 1-54, 

Т.Конырбаева 1-30, Т.Байтикова 1-36, А.Нура-
лиева 1-85, Интернациональная 1-18,  Проле-
тарская 1-7, Сейтимбета 1-5.

 
избирательный участок №290 
Границы: Совхозная 1-35, Садовая 1-22, 

Ленинградская 1-92, Центральная 1-78. 
   
избирательный участок №291 
Границы: улицы с указанными номерами 

Сыпатай 1-62, Б.Момышулы 1-30, Т.Рыскулова 
1-73.

       
избирательный участок №292 
Границы: Ш.Калдыбайя 1-115, М.Жан-

даулета 1-38, М.Маметовой 1-13, Б.Омарали 
1-13, Жамбыла 1-19, С.Дадабайулы 1-19,      А.
Молдагуловой 1-19, Г.Муратбаева 1/2-10/2, 
Абая 1-20, М.Ауезова 1-16, С.Абдиманапа 1-7, 
С.Коржынбай 1-33, МТФ, Карагау, Саргау, Же-
титобе, Ойбаза, участок «Орта кум». 

     
избирательный участок №293 
Границы: Р.Кулбаева 1-151, Д.Конаева 

1-42, Б.Тойлыбаева 1-52, Мырзахмета 1-51, 
Алимхожина 1-36, Жамбыла 1-45, Т.Абдрах-
манова 1-13, участок Кара тума. 

 
избирательный участок №294 
Границы: З.Мустафаева 1-34, Б.Рыскул-

бекова 1-31, село Кызылсай.  
 
избирательный участок №295 
Границы: Сейдумана 1-88, Садуакаса 

1-60, Интымак 1-10, ЖД Казарма 1-3, село 
Мынказан.   

     
избирательный участок №296 
Границы: А.Шотайулы 11-28, ул.Цен-

тральная  1-18, Советская 1-92, пер. Советский  
1-22, Ленина 1-143, пер.Ленина  1-12, Школь-
ная 1-32, пер. Больничный 1-7, Жукова 1-29, 
Аспара 1-60, Кирова 1-60, Гоголя 1-35, Зеле-
ная 1-48, Т.Тайбекова 1-67, М.Гасанова 1-15, 
Т.Рыскулова 1-17, Абая 1-158, Жамбыла 1-34, 
Кызыл-Енбек 1-45, 30 лет Победы 1-47, С.Бор-
баева 1-27, Мельниченко 1-29, Новая 1-20.

избирательный участок №297 
Границы:  Карпык батыра 1-147, Гагари-

на 1-59, Арал Кыстак 1-75, Железнодорожная 
1-72, Почтовая 1-31, Свеклопункт 1-40, Стре-
лочная 1-49.

избирательный участок №298 
Границы: Подгорная 1-27, Гранитная 1-40, 

Садовая 1-5, Молодежная 1-9, Кооперативная 
1-18, Школьная 1-5, 40 лет Победы 1-80, Лени-
на 1-37, Заречная 1-3, Больничная 1-25, 60 лет 
Октября 1-7, Ч.Валиханова 1-6, Набережная 
1-18, Аспара 1-16, 70 лет Октября 1-15, Арыч-
ная 1-32, Мира 1-14, Высокая 1-38, Столбовая 
1-44, Дорожная 1-36.

избирательный участок №299 
Границы: Кулман баба 1-33, К.Коксалова 

1-39, К.Тайшыманова 1-53, Жакыпбай 1-22, 
К.Серикбаева 1-7, Абая 1-32, Б.Нусипова 1-86, 
Жамбыла 1-54, Н.Укибаева 1-60, участок Жау-
гаш батыра  1-22.  

        
избирательный участок №300 
Границы: К.Азербаева 1-20, М.Мамето-

вой 1-14, Саввы 1-15, А.Мухамеджанова 1-20, 
Жамбыла 1-13, А.Молдагуловой 1-26, Толе би 
1-33, Б.Момышулы 1-15, Т.Рыскулова 1-29, 
Сыпатай батыра 4-15, О.Келдеубаева 1-71, 
С.Жадраева 1-46, А.Аспетова 1-34, Д.Конаева 
1-29, А.Аскарова 1-16, Аккоз-кайнар 1-15. 

 
избирательный участок №301 
Границы: А.Балапанова 1-28, С.Акылбе-

кулы 1-20, Целинная 1-29, Центральная 1-31, 
Аспаринская 1-37, Садовая 1-22, Мира 1-41, 
Октябрьская 1-30, Набережная 1-9, Р.Нусипбе-
кова 1-37, Садуакас 1-23.

избирательный участок №302 
Границы: А.Молдагуловой 1-23, Школьная 

1-14, Советов 1-60, Т.Рыскулова 1-9, К.Каба-
таева 1-23, А.Аскарова 1-47, Жамбыла 1-19, 
Темир жол 1-22, Корагаты 1-46.  

  
избирательный участок №303 
Границы: Абая 1-15, Карасу 1-29, Куа-

нышбаева 1-9, Шемен 1-13.

избирательный участок №304 
Границы: Сарымолдаева 1-23, Беларык 

1-19.
 
избирательный участок №305 
Границы: Т.Мустафина 1-42, К.Азербаева 

1-15, Аспара 1-12, Сейфуллина 1-12, М.Маме-
товой 1-10, Тасоткел 1-12.

РАЙОННАЯ  ТЕРРиТОРиАЛЬНАЯ  
изБиРАТЕЛЬНАЯ  КОМиССиЯ

«Өтініш берушінің (отбасының) 
атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 
тиесілігін растайтын анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
бойынша өтінішті қабылдау және 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:

1) Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігі 
Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінің «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – 
ХҚО);

2) көрсетілетін қызметті беруші;
3) ауылдық округ әкімі арқылы 

жүзеге асырылады.
 Мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге 

немесе ауылдық округ әкіміне 
көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттардың топтамасын тапсырған 
сәттен бастап – 15 минут;

ХҚО-да – 3 (үш) жұмыс күні 
(ХҚО-да құжаттар қабылданған 
күн мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді); 

2) құжаттардың топтамасын 
тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 15 минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға 
қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 15 минут.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
нысаны: қағаз түрінде, мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесі: 
көрсетілетін қызметті алушының 
атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 
тиесілігін (не тиесілі еместігін) 
растайтын анықтама. 

Өтінішті қабылдау және 
мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 
17.30-ға дейін.

Көрсетілетін қызметті алушы 
(немесе нотариалдық куәландырылған 
сенімхат бойынша оның өкілі) 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
жүгінген кезде осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтінішті және көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын куәландыратын 
құжатты ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік қызмет көрсету статусы 
туралы ақпаратты көрсетілетін 
қызметті берушінің анықтамалық 
қызметтері, сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
«1414» арқылы алу мүмкіндігі бар.   

Г. дАЛиЕВА,
әлеуметтік көмек көрсету 
секторының меңгерушісі

«өТІНІШ БЕРУШІНІҢ 
(ОТБАСЫНЫҢ) 

АТАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
КөМЕК АЛУШЫЛАРҒА 

ТиЕСІЛІГІН РАСТАЙТЫН 
АНЫҚТАМА БЕРУ» 

МЕМЛЕКЕТТІК 
КөРСЕТІЛЕТІН ҚЫзМЕТ 

СТАНдАРТЫ
(Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму
 Министрінің 2015 жылғы 

28 сәуірдегі №279 бұйрығымен 
бекітілген)



56 қыркүйек
2016 жыл

хАБАРЛАНдЫРУ
2016 жылдың 30 қазанында 

Жамбыл облысы Меркі аудандық 
мәслихатының №8 сайлау 
округі бойынша шығып қалған 
депутатының орнына сайлау өтеді.

ОБЪЯВЛЕНиЕ
30 октября 2016  года состо-

ятся выборы вместо выбывшего 
депутата маслихата по избира-
тельному округу №8 Меркенского 
района Жамбылской области.

№8 сайлау округі бойынша 
аудандық мәслихаттың шығып 
қалған депутатының орнына 

депутат сайлау жөніндегі сайлау 
округін құру туралы

Об образовании избирательного 
округа по выборам вместо 

выбывшего депутата по 
избирательному округу №8 в 

Меркенский районный маслихат

Орналасқан жері: Меркі ауылы,  
М.Мәметова  көшесі №1, аудандық 

Мәдениет үйі

1. Абылкасымов Шорман Туреханович – 
комиссия төрағасы

2. Тлеулиев Есгали Турсынович – 
комиссия төрағасының орынбасары

3. Далиева Гульмира Бухашқызы – 
комиссия хатшысы

4. Байузахова Гульжан Туребековна   – 
комиссия мүшесі

5. Калынбаев Ердаулет Нұргалиұлы – 
комиссия мүшесі

6. Таскараев Дос Болатұлы  – комиссия 
мүшесі

7. Нигматуллаева Эльмира Абдуллаевна 
– комиссия мүшесі

ОКРУГТІК САЙЛАУ 
КОМиССиЯСЫНЫҢ ҚұРАМЫ

№8  округтік сайлау комиссиясы

Орналасқан жері: Сарымолдаев ауылы,  
С.Омарходжаев көшесі №2, 

№1 орта мектеп

1. Алдабергенова  Забида  Рахимбаевна – 
комиссия төрайымы 

2. Сагиев Абай Таджиевич  – комиссия 
төрайымының орынбасары

3. Аджиева  Роза  Хасановна  – комиссия 
хатшысы  

4. Отарбаева  Зульфия  Хусаиновна – 
комиссия мүшесі

5. Джуанышева  Элмира  Куанышбаевна – 
комиссия мүшесі

6. Айдаралиева  Эльмира  Жакановна – 
комиссия мүшесі  

7. Алиев  Халил Джалалагаевич – 
комиссия мүшесі  

УчАСКЕЛІК САЙЛАУ 
КОМиССиЯЛАРЫНЫҢ ҚұРАМЫ

№279 учаскелік сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Меркі ауылы,  

Т.Бокин бұрылысы №20, 
№39 мектеп-гимназия

1. Бегимбаева Гульзира Нурадиловна  – 
комиссия төрайымы

2. Ибаков Даулет – комиссия 
төрайымының орынбасары

3. Баубекова Гульзира Аскарбековна – 
комиссия хатшысы

4. Жанаханова Маржан Жумадиловна – 
комиссия мүшесі

5. Байболатов Алибек Бекниязович – 
комиссия мүшесі

6. Сейдалиева Гулмайра Бейсеновна – 
комиссия мүшесі

7. Бегенова Жанар Амантаевна – 
комиссия мүшесі

№280 учаскелік сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Сарымолдаев ауылы,  

С.Омарходжаев көшесі №2, 
№1 орта мектеп

1. Сулейманкулова Куляим Кушербаевна  
– комиссия төрайымы

2. Кунаева Нурия Баксиыковна – комиссия 
төрайымының орынбасары

3. Маукебаева Гульфария Амановна – 
комиссия хатшысы

4. Бекжанова Наргиза  Пазылбековна –
комиссия мүшесі

5. Амирханова Айнур Серикбаевна –
комиссия мүшесі

6. Абитаева Рыскуль Максимовна – 
комиссия мүшесі

7. Ахматова Шуша Биналиевна –  
комиссия мүшесі 

АУдАНдЫҚ АУМАҚТЫҚ 
САЙЛАУ КОМиССиЯСЫ

Меркі ауданы бойынша
АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 

КОМиССиЯСЫНЫҢ ҚұРАМЫ

Место расположения: село Мерке, улица  
М.Маметовой  №1, 

районный дом культуры

1. Абылкасымов Шорман Туреханович – 
председатель комиссии

2. Тлеулиев Есгали Турсынович – заме-
ститель председателя комиссии

3. Далиева Гульмира Бухашқызы – секре-
тарь комиссии

4. Байузахова Гульжан Туребековна   –
член комиссии

5. Калынбаев Ердаулет Нургалиулы  – 
член комиссии

6. Таскараев Дос Болатұлы  – член комис-
сии

7. Нигматуллаева Эльмира Абдуллаевна  
– член комиссии

СОСТАВ ОКРУЖНОЙ 
изБиРАТЕЛЬНОЙ КОМиССии

  Окружная избирательная комиссия  №8  
Место расположения: село Сарымолдаева, 

ул. С.Омарходжаева  №2, 
средняя школа  №1

1. Алдабергенова  Забида  Рахимбаевна – 
председатель комиссии 

2. Сагиев Абай Таджиевич  – заместитель 
председателя комиссии

3. Аджиева  Роза  Хасановна  – секретарь 
комиссии  

4. Отарбаева  Зульфия  Хусаиновна – член 
комиссии

5. Джуанышева  Элмира  Куанышбаевна 
– член комиссии

6. Айдаралиева  Эльмира  Жакановна – 
член комиссии  

7. Алиев  Халил Джалалагаевич – член 
комиссии

СОСТАВ УчАСТКОВОЙ 
изБиРАТЕЛЬНОЙ КОМиССии

Участковая избирательная комиссия  №279
Место расположения: село Мерке, переулок 

Т.Бокина  №20, 
школа-гимназия №39

1. Бегимбаева Гульзира Нурадиловна  – 
председатель комиссии

2. Ибаков Даулет – заместитель предсе-
дателя комиссии

3. Баубекова Гульзира Аскарбековна – се-
кретарь комиссии

4. Жанаханова Маржан Жумадиловна – 
член комиссии

5. Байболатов Алибек Бекниязович – член 
комиссии

6. Сейдалиева Гулмайра Бейсеновна – 
член комиссии

7. Бегенова Жанар Амантаевна – член ко-
миссии

Участковая избирательная комиссия  №280 
Место расположения: село Сарымолдаева, 

ул. С.Омарходжаева  №2, 
средняя школа  №1

1. Сулейманкулова Куляим Кушербаевна  
– председатель комиссии

2. Кунаева Нурия Баксиыковна – замести-
тель председателя комиссии

3. Маукебаева Гульфария Амановна – се-
кретарь комиссии

4. Бекжанова Наргиза Пазылбековна –
член комиссии

5. Амирханова Айнур Серикбаевна – член 
комиссии

6. Иманкулова  Джамиля  Маратовна – 
член комиссии

7. Ахматова Шуша Биналиевна – член ко-
миссии

РАЙОННАЯ ТЕРРиТОРиАЛЬНАЯ 
изБиРАТЕЛЬНАЯ КОМиССиЯ

СОСТАВ  ТЕРРиТОРиАЛЬНОЙ 
изБиРАТЕЛЬНОЙ КОМиССии

по Меркенскому району

Қазақстан  Республикасы  «Қазақстан  
Республикасындағы сайлау туралы» 
Конституциялық заңының 22 бабына  сәйкес 
аудандық  аумақтық  сайлау  комиссиясы  

              ШЕШІМ  ЕТЕдІ
№8  сайлау  округі бойынша Меркі 

аудандық мәслихатының шығып қалған 
депутатының орнына депутат  сайлау жөніндегі  
сайлау округі төмендегідей құрылсын;

№8 сайлау округі: 
Орталығы: Сарымолдаев ауылы,  

С.Омарходжаев көшесі №2, №1 орта 
мектеп

Шекаралары: Сарымолдаев ауылы – 
Толстой 1-43, Ларионов – 1-37, Рычилов 
1-18, М.Жылысбаев 1-115, Восточная 1-50, 
Восточная бұрылысы 1-20, Низами тақ 
сандары 61-135, жұп сандары 58-122, Низами 
бұрылысы 1-20, О.Сауранбаев 1-62, Домалақ 
ана 1-26, С.Омарходжаев 1-34, Төле би 1-12, 
Б.Байғанаев 1-37, Мажиев 1-50, Даурбаев 
1-61, Ә.Ысмаилов тақ сандары 293-375, жұп 
сандары 338-372, Карцаг 1-16  көрсетілген 
үйлер саны.

Меркі ауылы: Т.Бокин 1-94, Т.Бокин 
бұрылысы 1-4, Е.Сауранбаев 1-66, А.Гайдар 
1-39, Қажымұқан 1-15/1, Қажымұқан 
бұрылысы 1-12, А. Асанұлы 1-32/2  көрсетілген 
үйлер саны.

Ш. АБЫЛҚАСЫМОВ,
аудандық аумақтық сайлау 

комиссиясының төрағасы

В  соотвествии со ст.22 Конституционного 
Закона  Республики  Казахстан  «О выборах в 
Республике Казахстан», районная территори-
альная  избирательная комиссия 

                 РЕШиЛА:
Образовать следующий избирательный 

округ по выборам вместо выбывшего депута-
та по избирательному округу №8 в Меркен-
ский районный маслихат:

избирательный округ №8

центр: село Сарымолдаева, ул.       
С.Омарходжаева  №2, средняя школа  
№1

Границы: село Сарымолдаева  – Толсто-
го – 1-43, Ларионова – 1-37, Рычилова 1-18, 
М.Жылысбаева 1-115, Восточная 1-50, переу-
лок Восточный 1-20, Низами нечетные номе-
ра 61-135, четные номера 58-122, переулок 
Низами  1-20, О.Сауранбаева 1-62, Домалак 
ана 1-26, С.Омарходжаева 1-34, Толеби 1-12, 
Б.Байганаева 1-37, Мажиева 1-50, Даурбае-
ва 1-61, Исмаилова 293-375, 338-372, Карцаг 
1-16.

Село Мерке – Т.Бокина 1-94, переулок      
Т.Бокина  1-4, Е. Сауранбаева 1-66, А. Гайда-
ра 1-39, Кажимухана 1-15/1, переулок Кажи-
мухана  1-12, А.Асанулы 1-32/2. 

Ш.АБЫЛКАСЫМОВ, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Основные усилия в работе по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий в войсковой 
части 2035 были направлены на организацию прак-
тической деятельности органов управления погра-
ничного отряда по предупреждению происшествий 
с техникой, исключение случаев преступлений и не 
боевых потерь личного состава, связанных с ис-
пользованием техники, сокращение общего количе-
ства дорожно-транспортных происшествий, обеспе-
чение эффективного использования автомобильной  
техники части.

Все подразделения границы обеспечены авто-
мобильной техникой, согласно штатной положенно-
сти, для исключения фактов использования личного 
транспорта в целях решения вопросов обеспечения 
служебно-боевой деятельности.

В ходе анализа произошедших ДТП, с уча-
стием военных водителей и владельцев личного 
транспорта, можно убедиться в однотипности об-
стоятельств, при которых произошли происшествия 
с автомобильной техникой. Практически все дорож-
но-транспортные происшествия происходят из-за 
нарушения одних и тех же пунктов Правил дорож-
ного движения РК.

15 августа  2016 года, в войсковой части 2035, 
офицерами отдела техники и вооружения, в част-
ности подполковником Аскаром Кунапияновичем 
Амирхановым, капитаном Алмасом Мухтарови-
чем Бекеевым, в целях снижения фактов  дорож-
но-транспортных происшествий среди военослу-
жащих, была организована и проведена акция по 
профилактике и предупреждению дорожно-транс-
портного происшествия среди личного состава    
войсковой части 2035 с  лозунгом: «Мы против на-
рушения Правил дорожного движения».

Проведены рейдовые мероприятия с сотруд-
никами военной полиции КНБ РК и сотрудниками 
дорожной полиции ДВД по Жамбылской области. 
Проведена техническая конференция с привле-
чением сотрудников дорожной полиции города 
Тараза, старшего лейтенанта полиции Самата Се-
риковича Алашева, старшего лейтенанта полиции 
Талгата  Татибаевича Оспанова.

При проведении конференции были проде-
монстрированы видеоролики, где  причинами ДТП 
были погодные условия, состояние транспорта, ус-
ловия дороги, время суток и игнорирование води-
телями Правил дорожного движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния – сложная многоплановая проблема всей стра-
ны. Поэтому, меры по предупреждению ДТП и до-
рожно-транспортных преступлений должны носить 
комплексный характер. Следует иметь в виду, что 
деятельность по предупреждению ДТП непосред-
ственно влияет на динамику дорожно-транспортных 
преступлений, поскольку грань между ними лежит 
в сфере последствий жизни военнослужащих.

К большому сожалению, очень часто водители 

В целях профилактики
МЫ  ПРОТиВ  НАРУШЕНиЯ  ПРАВиЛ  

дОРОЖНОГО  дВиЖЕНиЯ
Работа по профилактике и предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией 

как военного, так и личного транспорта, в войсковой части 2035 осуществляется на основа-
нии указаний и распоряжений руководства Пограничной службы КНБ РК.

(военнослужащие), не осознают связи между своим 
поведением, своими поступками на дороге и ава-
рийными ситуациями, приводящими к ДТП. Между 
тем, связь самая прямая. Причиной ДТП становит-
ся именно недопустимое поведение: беспечность, 
недисциплинированность, нежелание соблюдать 
правила безопасности и пренебрежительное к ним 
отношение, подражание (осознанное и неосознан-
ное) другим лицам, нарушающим Правила дорож-
ного движения.

Предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий  является неотъемлемой частью дея-
тельности всех военнослужащих ПС КНБ РК. Работу 
по предупреждению и учету дорожно-транспортных 
происшествий в войсковых частях необходимо про-
водить в тесном взаимодействии с органами до-
рожной полиции ДВД и военной полиции КНБ РК.

Ежедневное предупреждение водительского 
состава о нарушении Правил дорожного движения, 
а также проведения зачетов по знанию статьей ПДД 
является одним из основных способов предотвра-
щения дорожно-транспортных происшествий, по-
тому что, преобладающее количество ДТП по вине 
водителей происходит из-за недостаточных знаний 
ПДД. 

Каждый имеющийся факт происшествия с тех-
никой, произошедший в Пограничной службе КНБ 
РК, имел реальную возможность предотвращения 
самими военнослужащими или должностными ли-
цами подразделений.

Причин ДТП много, но как бы они не были раз-
нообразны, 85-99% из них происходят по вине во-
дителя. Особенно опасно сознательное нарушение 
Правил дорожного движения, получившее сегодня, 
к сожалению, самое широкое распространение. 

ДТП происходят не потому, что Правила до-
рожного движения сложны и трудновыполнимы. 
Большинство нарушителей знали Правила, но нару-
шили их. Есть, конечно, и такие, которые Правил не 
знают или знают плохо.

Знание Правил дорожного движения обеспечи-
вает человеку лишь около 10% необходимой безо-
пасности. Остальное достигается при помощи уме-
ния прогнозировать, то есть, предвидеть опасность 
на дороге и действовать по обстановке. 

С каждой профилактической работой по пред-
упреждению дорожно-транспортного происшествия 
войсковой части, мы предотвращаем травмы, уве-
чия и сохраняем жизни военнослужащих, тем са-
мым, вносим большой  вклад в обеспечение на-
дежной охраны Государственной границы.

А.АМиРхАНОВ,
зам. начальника отдела по технике  

и вооружения войсковой части 2035, 
подполковник.
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ЖАМБЫЛ  ОБЛЫСЫ,  МЕРКІ АУдАНЫНЫҢ ӘКІМдІГІ 

Меркі ауылы                                               №152                                            16 наурыз, 2015 ж. 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 
қыркүйектегі Конституциялық заңына, «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңына сәйкес,  аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕдІ:

1. Меркі ауданы  әкімдігінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №05 «Үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындарды белгілеу және кандидаттарға сайлаушылармен кездесулер өткізу 
үшін шарттық негізде үй-жайлар беру туралы» қаулысына (нормативтік-құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2542 болып тіркелген, аудандық «Меркі тынысы» газетінде 2015 
жылдың 11 наурызында басылып шықты) келесі  өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулының 1, 2-қосымшалары осы қаулының 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа 
редакцияда баяндалсын. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Амангелді 
Нәметқұлұлы Нәметқұловқа жүктелсін.

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

Б.КөПБОСЫНОВ, аудан әкімі                                                                         

 Меркі ауданы әкімдігінің 2015 жылғы  30 қаңтардағы №05 «Үгіттік 
баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және 
кандидаттарға сайлаушылармен кездесулер өткізу үшін шарттық 

негізде үй-жайлар беру туралы»  қаулысына  өзгерістер енгізу туралы

Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындар

Меркі ауданы әкімдігінің  2015 жылғы 16 наурыздағы 
№152 қаулысына 1-қосымша

          Ауылдық округтер атауы

«Меркі ауданы Ақтоған ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жамбыл ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

«Меркі ауданы Меркі ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

«Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

«Меркі ауданы Кеңес ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Андас батыр ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Тәтті ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сұрат ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақермен ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақарал ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Аспара ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

Орналасқан жері

Ақтоған ауылы, Қосбармақов көшесі №26 мекен-жайдағы щит;
Қазақ диқан ауылы, Ниязбекұлы көшесі №33 мекен-жайдағы 
щит.
Жамбыл ауылы, Исмаилов көшесі №146  мекен-жайдағы щит; 
Жамбыл ауылы, Исмаилов көшесі №160 мекен-жайдағы щит; 
Тұрлыбай батыр ауылы, Асимов көшесі №49 мекен-жайдағы щит;  
Жеміс-жидек ауылы, М.Құттыбекұлы  көшесі №25 мекен-
жайдағы щит;
Талдыбұлақ ауылы, Жамбыл көшесі №1 мекен-жайдағы щит.
Меркі ауылы,  Исмаилов көшесі №167 мекен-жайдағы щит;
Меркі ауылы,  Исмаилов көшесі №248 мекен-жайдағы щит;
Меркі ауылы, Т.Бокин көшесі №20 мекен-жайдағы щит;  
Меркі ауылы, Исмаилов көшесі №258  мекен-жайдағы щит;
Меркі ауылы, Меркі шипажайы ғимаратының алдындағы щит.
Ойтал ауылы, Клуб көшесі №17 мекен-жайдағы щит;
Меркі стансасы, Железнодорожный көшесі №30 мекен-жайдағы 
щит. 
Қостоған ауылы, Құлбаев көшесі №78 мекен-жайдағы щит;
Қостоған ауылы, Тойлыбаев көшесі №37 мекен-жайдағы щит;
Қызыл сай ауылы, Мустафаев көшесі №22 мекен-жайдағы щит;
Мыңқазан ауылы, Сейдіман көшесі №25 мекен-жайдағы щит.
Кеңес ауылы,  Тойшыманов көшесі №40 мекен-жайдағы щит.

Андас батыр ауылы, Ә.Шотайұлы көшесі №39  мекен-жайдағы 
щит; 
Қызыл қыстақ ауылы, Қарпық батыр көшесі  №38 мекен-жайдағы 
щит;
Гранитогор кенті, Жеңіске 40 жыл көшесі №1 мекен-жайдағы 
щит.
Сарымолдаев ауылы, Исмаилов көшесі №390 мекен-жайдағы 
щит;
Екпінді ауылы, Т.Рысқұлов көшесі №123 а мекен-жайдағы щит.
Тәтті ауылы, Мектеп көшесі №1 мекен-жайдағы щит.

Сұрат ауылы, Қалдыбай көшесі №64  мекен-жайдағы щит;
Тескентоған ауылы, Сыпатай көшесі №21, мекен-жайдағы щит;
Аққайнар ауылы, Т.Рысқұлов көшесі №39, мекен-жайдағы щит.
Ақермен ауылы, Төле би көшесі №27  мекен-жайдағы щит.

Ақарал ауылы, Сейтімбет көшесі №15 мекен-жайдағы щит;
Сыпатай ауылы, Центральный көшесі №54 мекен-жайдағы щит.

Аспара ауылы, Аспара көшесі №1 мекен-жайдағы щит.

Т.Рысқұлов ауылы, Көбейұлы көшесі №11  мекен-жайдағы щит; 
Интернациональный ауылы,  Школьный көшесі №7 мекен-
жайдағы щит.

Меркі ауданы әкімдігінің  2015 жылғы 16 наурыздағы 

ҚАУЛЫ

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2015 жылғы 20-наурыздағы 

нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2586 болып енгізілді

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 
года «О выборах в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Меркенского района от 30 января 2015 года №05 «Об 
определении мест для размещения агитационных материалов и предоставлении кандидатам 
на договорной основе помещений для встреч с избирателями» (зарегистрировано в реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов №2542, опубликовано 11 марта 
2015 года в районной газете «Меркенский вестник») следующие изменения:

приложения 1, 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции, согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-
та акима района Наметкулова Амангелди Наметкуловича.

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

Б.КОПБОСЫНОВ, аким района                                                                                 

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,  АКиМАТ МЕРКЕНСКОГО РАЙОНА 

с. Мерке                                                   №152                                      16 марта  2015 г. 
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

О внесении изменений в постановление акимата Меркенского 
района от 30 января 2015 года №05 «Об определении мест для 

размещения  агитационных печатных материалов и предоставлении 
кандидатам на договорной основе помещений для встреч 

с избирателями»

Места для размещения агитационных печатных материалов 

Приложение 1 к постановлению акимата Меркенского района 
от 16 марта 2015 года №152 

        Наименование сельских округов

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Актоганского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Жамбылского сельского округа 
Меркенского района» 

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Меркенского сельского округа 
Меркенского района»

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Ойталского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Жанатоганского сельского округа 
Меркенского района» 

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Кенесского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Андасбатырского сельского округа 
Меркенского района» 

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Сарымолдаевского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Таттинского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Суратского сельского округа 
Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Акерменского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Акаралского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Аспаринского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Рыскуловского сельского округа 
Меркенского района» 

Место размещения

Щит по адресу: село Актоган, улица Косбармакова №26;
щит по адресу: село Казах дихан, улица Ниязбекова №33.

Щит по адресу: село Жамбыла, улица Исмаилова  №146; 
щит по адресу: село Жамбыла, улица Исмаилова  №160; 
щит по адресу: село Турлыбай батыра, улица Асимова  
№49; щит по адресу: село Плодоягодное, 
улица М.Куттыбекова №25;
щит по адресу: село Талдыбулак, улица Жамбыла №1.
Щит по адресу: село Мерке, улица Исмаилова №167;
щит по адресу:  село Мерке, улица Исмаилова  №248; 
щит по адресу: село Мерке,  улица Т.Бокина № 20; 
щит по адресу: село Мерке, улица Исмаилова №258;
щит по адресу: село Мерке, перед зданием Меркенского 
санатория.
Щит по адресу:  село  Ойтал, улица Клубная №17; 
щит по адресу: станция Мерке, 
улица Железнодорожная №30.
Щит по адресу:  село  Костоган, улица Кулбаева №78;
щит по адресу: село Костоган, улица Тойлыбаева №37;
щит по адресу: село Кызыл сай, улица Мустафаева №22;
щит по адресу: село Мынказан, улица Сейдимана №25.
Щит по адресу:  село  Кенес,  улица Тойшыманова  №40. 

Щит по адресу:  село  Андас батыра, 
улица А.Шотайулы  №39. 
щит по адресу:  село  Кызылкыстак, 
улица Карпык батыра №38;
щит по адресу:  поселок Гранитогорск, 
улица 40 лет Победы №1.
Щит по адресу:  село  Сарымолдаева, 
улица Исмаилова №390;
щит по адресу: село Екпинди, улица Т.Рыскулова №123 «а».
Щит по адресу:  село  Татты, улица Школьная  №1.

Щит по адресу:  село  Сурат, улица Калдыбая  № 64;
щит по адресу: село Тескентоган, улица Сыпатая № 21;
щит по адресу: село Аккайнар, улица Т.Рыскулова № 39.
Щит по адресу:  село  Акермен, улица Толеби №27. 

 
Щит по адресу:  село  Акарал, улица  Сейтимбета №15;
щит по адресу: село Сыпатай, улица Центральная № 54.

Щит по адресу:  село  Аспара, улица Аспаринская №1.

Щит по адресу: село  Т.Рыскулова, улица Кобейулы №11;
щит по адресу:  село  Интернациональная, 
улица Школьная №7.

Приложение 1 к постановлению акимата Меркенского района 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2015 жылғы 20-наурыздағы 

нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2586 болып енгізілді

Источником  заражения  для человека в 
природных  биотопах являются  пастбищные  
иксодовые  клещи, распространённые  пре-
имушественно  в степных,  лесостепных  и  
полупустынных  ландшафтно-географических  
зонах.  Основными  прокормителями  кле-

О ПРОФиЛАКТиКЕ КОНГО-КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГичЕСКОЙ   ЛихОРАдКи
Конго-Крымская геморрагиче-

ская лихорадка (ККГЛ) – острая, 
особо опасная природно-очаго-
вая вирусная инфекция, с тяжёлой 
интоксикацией  организма, с по-
ражением сосудистой и свёрты-
вающей систем, приводящая к кро-
вотечениям  различного характера  
от незначительных петехий на коже 
и слизистых, до массивных внутри-
полостных (желудочных, маточных, 
легочных и др.), зачастую  приводя-
щих к летальным  исходам.

щей в хозяйственных  условиях (личные  подворья,  
сельхозпредприятия)  являются  крупный и мелкий 
рогатый  скот, в природных биотопах – зайцы, ежи, 
птицы семейства врановых  (грачи, вороны, соро-
ки). Инкубационный период заболевания длится от 
1 до 14 дней.

Профилактические мероприятия
В первую очередь, в период активизации кле-

щей, необходимо осуществлять  мероприятия,  на-
правленные на предотвращение контакта с клеща-
ми и  снижение численности иксодовых клещей: 

– в  целях личной  безопасности использовать 
защитную  одежду при выходе на природу, в том 
числе, на пастбища, полевые  работы, отдых и 
каждый  час проводить само- и взаимоосмотры на 
наличие клещей. Одежду необходимо  обрабаты-
вать  репеллентами, отпугивающими клещей.  При 
выборе репеллента необходимо  отдать  педпочте-
ние препаратам, которые, согласно  инструкции по  
применению,  используются в отношении клещей 

– переносчиков ККГЛ;
– при уходе за животными  категорически  

нельзя снимать клещей не защищёнными  руками  
и раздавливать их;

– при наличии  заклещеванности  животных, 
необходимо обращаться  к ветеринарным  специа-
листам и  проводить  противоклещевые  обработки  
животных, в соответствии с их   рекомендациями;  

– перед убоем сельскохозяйственных живот-
ных необходимо провести противоклещевую об-
работку, при убое использовать средства  защиты 
(перчатки ) для исключения контакта с кровью жи-
вотного;

– в сельских муниципальных  образованиях не-
обходимо проводить  предсезонную акарицидную 
обработку пастбищ и их смену, с планированием 
ввода обработанных от клещей животных на осво-
божденные от клещей пастбища;

– в загородных летних оздоровительных  уч-
реждениях необходимо  проводить  санитарную 

очистку территории, скашивание травы, огоражи-
вание территории и проведение  барьерных акари-
цидных обработок;

– в парках и других местах отдыха населения 
необходимо проводить очистку от сорной расти-
тельности, окашивание, акарицидные обработки, 
не допускать выпас  сельскохозяйственных живот-
ных.

При обнаружении на себе клеща, необходи-
мо немедленно обратиться в ближайшее лечеб-
но-профилактическое учреждение;

– после удаления  клеща необходимо в тече-
ние 14 дней наблюдать за своим  состоянием  здо-
ровья. В 7 часов утра и 6 часов вечера измерять 
температуру   тела, отмечая её в температурном 
листе и при повышении её выше 37 градусов не-
медленно  обратиться к врачу.

                                            Т.ОРдАБАЕВА, 
врач-инфекционист  МцРП.                      
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Кандидаттарға сайлаушылармен кездесу  үшін  шарттық 
негізде берілетін үй-жайлар

Меркі ауданы әкімдігінің  2015 жылғы 
16 наурыздағы  №152  қаулысына 2-қосымша

Ауылдық округ атауы
«Меркі ауданы Ақтоған ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Жамбыл ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Меркі ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

«Меркі ауданы Кеңес ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Андас батыр ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық 
округі әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Тәтті ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Сұрат ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

«Меркі ауданы Ақермен ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Ақарал ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

«Меркі ауданы Аспара ауылдық округі әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі
«Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық округі 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

Сайлаушылармен кездесу өткізетін орын
Ақтоған ауылы, Амангелді көшесі №11, №4 орта 
мектебінің ғимараты.

Жамбыл ауылы, Исмаилов көшесі №146, №18 орта 
мектебінің ғимараты.
Меркі ауылы, Исмаилов көшесі №167, Мәдениет үйінің 
ғимараты,
Меркі ауылы, Меркі шипажайының ғимараты.

Ойтал ауылы, Революция көшесі №1 «а», ауылдық округ 
әкімі аппаратының ғимараты.

Қостоған ауылы, Кұлбаев көшесі №78, №14 орта 
мектебінің ғимараты;
Қызыл сай ауылы, Мұстафаев көшесі №26, клуб ғимараты;
Мыңқазан ауылы, Сейдіман көшесі №25, №30 орта 
мектебінің ғимараты.
Кеңес ауылы,  Тойшыманов көшесі №40, 
№6 орта мектебінің ғимараты.

Андас батыр ауылы, Ә.Шотайұлы көшесі №44, №21 орта 
мектебінің ғимараты.

Екпінді ауылы,  Т.Рысқұлов  көшесі №123, «Жылы-бұлақ» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимараты.

Тәтті ауылы, Мектеп көшесі №3, Мәдениет үйінің 
ғимараты.

Сұрат ауылы, Қалдыбай көшесі №50,  
№19 орта мектебінің ғимараты.
Тескентоған ауылы, Сыпатай көшесі №1, №23 орта 
мектебінің ғимараты. 

Ақермен ауылы, Төле би көшесі №30, №11 орта 
мектебінің ғимараты.

Ақарал ауылы, Сейтімбет көшесі №15,  
№5 орта мектебінің ғимараты;
Сыпатай ауылы, Центральный көшесі №54, 
№16 орта мектебінің ғимараты.

Аспара ауылы, Аспара көшесі №4, №2 орта мектебінің 
ғимараты.

Рысқұлов ауылы, Көбейұлы көшесі №35, мәдениет үйінің 
ғимараты;
Интернациональный ауылы, Школьный көшесі №5, 
№7 орта мектебінің ғимараты.

Помещения, предоставляемые на договорной основе для 
встреч кандидатов с избирателями

Приложение 2 к постановлению акимата Меркенского района
 от 16 марта 2015 года № 152

        Наименование сельских округов
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Актоганского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Жамбылского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Меркенского сельского 
округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Ойталского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Жанатоганского сельского 
округа Меркенского района» 

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Кенесского сельского округа 
Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Андасбатырского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Сарымолдаевского 
сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Таттинского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Суратского сельского округа
Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Акерменского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Акаралского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Аспаринского сельского 
округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Рыскуловского сельского 
округа Меркенского района» 

Помещения для встреч с избирателями
Село Актоган, улица Амангелди №11,  здание средней 
школы №4. 

Село Жамбыла, улица Исмаилова №146, здание 
средней школы №18. 

Село Мерке, улица Исмаилова №167, здание Дома 
культуры;
село Мерке,  здание Меркенского санатория.     
Село Ойтал,  улица Революции, 1 «а», 
здание аппарата акима сельского округа.

Село Костоган, улица Кулбаева №78,  здание средней 
школы  №14;
село Кызылсай, улица Мустафаева №26,  здание клуба;
село Мынказан, улица Сейдмана №25, здание средней 
школы №30.
Село Кенес,  улица Тойшыманова №40, 
здание средней школы №6.

Село Андас батыра, улица А.Шотайулы №44, здание 
средней школы  №21.

Село Екпинди,  улица Т.Рыскулова №123, здание 
товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы 
булак».

Село Татты, улица Школьная  №3, 
здание Дома культуры. 
Село Сурат, улица Калдыбая №50,  здание средней 
школы №19; село Тескентоган, улица Сыпатая №1, 
здание средней школы №23.
Село Акермен, улица Толеби №30, 
здание средней  школы №11.

Село Акарал, улица Сейтимбета №15,  
здание средней  школы №5; село Сыпатай, улица 
Центральная №54, здание средней школы №16. 
Село Аспара, улица Аспаринская №4, здание средней  
школы №2.  

Село Рыскулова, улица Кобейулы №35,
здание Дома культуры;
с. Интернациональное, ул. Школьная №5, здание СШ №7.

Село Актоган, улица Амангелди №11,  здание средней 
школы №4. 

Коммунальное государственное учреждение 
«Аппарат акима Актоганского сельского школы №4. 

Село Жамбыла, улица Исмаилова №146, здание 
средней школы №18. 

Село Мерке, улица Исмаилова №167, здание Дома 
культуры;
село Мерке,  здание Меркенского санатория.     
Село Ойтал,  улица Революции, 1 «а», 
здание аппарата акима сельского округа.

Село Костоган, улица Кулбаева №78,  здание средней 
школы  №14;
село Кызылсай, улица Мустафаева №26,  здание клуба;
село Мынказан, улица Сейдмана №25, здание средней 
школы №30.
Село Кенес,  улица Тойшыманова №40, 
здание средней школы №6.

Село Андас батыра, улица А.Шотайулы №44, здание 
средней школы  №21.

Село Екпинди,  улица Т.Рыскулова №123, здание 
товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы 
булак».

Село Татты, улица Школьная  №3, 
здание Дома культуры. 
Село Сурат, улица Калдыбая №50,  здание средней 
школы №19; село Тескентоган, улица Сыпатая №1, 
здание средней школы №23.
Село Акермен, улица Толеби №30, 
здание средней  школы №11.

Село Акарал, улица Сейтимбета №15,  
здание средней  школы №5; село Сыпатай, улица 
Центральная №54, здание средней школы №16. 
Село Аспара, улица Аспаринская №4, здание средней  
школы №2.  

Село Рыскулова, улица Кобейулы №35,
здание Дома культуры;
с. Интернациональное, ул. Школьная №5, здание СШ №7.

Село Актоган
школы №4. 

Байқау

БАРЛЫҒЫМЫз  БІРдЕЙМІз,  
КЕМСІТУдІ  БІЛМЕЙМІз

Тамыз айының үшінші онкүндігінде Қазақстан 
Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және олардың өмір сүру деңгейін жақсарту бойынша іс-шаралар 
жобасының шеңберіндегі «Бәріміз бірдейміз – кемсітуді 
білмейміз!» атты байқау ұйымдастырылып, өткізілді (суретте).

Расул   ЮСУПұЛЫ,  (сурет автордікі),   "Меркі  тынысы".

Игі шараны аудандық 
«Орталықтандырылған мәдениет 
үйлер және клубтар жүйесі» 
қызметкерлері және аудан 
әкімдігінің жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
ұйымдастырып, өнерлі, мүмкіндігі 
шектеулі жандардың көңілдерін бір 
көтеріп тастады. 

Қоғам өмірінің барлық 
салаларында мүмкіндіктері шектеулі 
адамдардың шығармашылық 
әлеуетін дамытуға және өзін-өзі 
танытуға жәрдемдесуге, қоғамға 
мүгедектерді етене араластырудың 
тиімді тәжірибесін қолдануға 

қоғамдық назарды аудару, мүмкіндігі 
шектеулі жасөспірімдердің жан-
жақты дамып, өсуіне қолдау көрсету 
мақсатында өткізілген бұл шараны 
аудан әкімінің аппарат басшысы 
Ербол Әкек пен жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
басшысының орынбасары Тоғжан 
Тұрсыналы сөз сөйлеп ашып, ауданда 
бұл бағытта атқарылып жатқан 
жұмыстарға тоқтала келе, байқауға 
қатысушыларға Алла Тағаланың 
маңдайға жазған тағдырына сабырлы 
болуға шақырды.

...Мәдениет үйінің табалдырығын 
аттағаннан арбада отырған немесе 

аяғын дұрыс баса алмаған жандардың 
балдақпен әрі-бері жүргенін көргенде, 
жаның ауырып, еріксіз іштей 
«Құдайға шүкір» деп, өзіңізді тәубеге 
шақырарыңыз анық. Ал сахнада, 
көрермендерге ән айтып, би билеп, 
ұнасам екен деп бар өнерлерін 
ортаға салғандарын көргенде, ата-
анасының, аға-інілерінің, әпке-
сіңілдерінің жандарына демеу боп, 
көңілдеріне медет боп жүргендерін 
көргенде, айналдырған екі сағаттың 
ішінде көзқарасыңыз түбегейлі 
өзгеретіні сөзсіз. 

Шыр етіп дүние есігін ашқаннан 
тіршіліктің ащы дәмін татқан бұл 
жандар өмірдің мәнін, оның қадірін 
бесіктен белі шықпай жатып біледі. 
Кейде біздер, дені сау, ересек 
адамдар өмірдің мәнін түсіне 
бермейміз. Алла тағала бұл дүниені 
көруді жазбаса да, қуаты күшті дауыс, 
таудай талап беріпті. Осы жандарға 
көмек қолын созу әр адамның 
азаматтық парызы деп білу керекпіз-
ау?!

Бұл байқаудың қорытындысы 
бойынша, нақышын келтіріп жақсы 
ән айтқан Дәурен Нусупбеков, 
Дәурен Жарылқасын, Рамазан 
Камилов және «Би» номинациясы 
бойынша Медетбекова Асылай, 
Алим Исмаилов, Таңнұры Елубай 
үздіктер атанса, «Не жақсы» термесін 
күмбірлеген домбырамен орындаған 
Бағдат Аденов бағалы сыйлықтармен 
және арнайы дипломдармен 
марапатталды.

Менің түйгенім, мүмкіндігі 
шектеулі жандардың өмірге 
құштарлығы, ынтасы, қайрат-жігері 
біз сияқты адамдардан әлдеқайда 
артық, әлдеқайда жоғары. Дені сау 
адамдар кейде өмірден түңіліп, сағы 
сынып жатады. Бізге өмір сүруді дәл 
осы жандардан үйрену керек сияқты...

Аталған шараның өз деңгейінде 
өтуі үшін, Меркі ауылдық округі 
аппараты, аудан әкімдігінің білім 
және ауылшаруашылық, кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп бөлімдерінің, кәсіпкер 
Қасымбек Сатымбаевқа (суретте) 
базар бағасынан төмен бағада 
оқушыларға мектепке қажетті құрал-
жабдықтарын сатуы үшін арнайы шатыр 
орнатып,  сауда орнын ақысыз жалға 
алуына жағдай жасалыпты. Тамыз 
айының 15-і мен қыркүйек айының 10-ы 
аралығында ұйымдастырылып отырған 
бұл сауда нүктесінен керегіңіздің 
барлығын қолжетімді бағада алу 
жолдары түгелімен қарастырылған. Осы 

Аз қамтылған және көп балалы отбасылар, жетiм балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа 
оқу жылына дайындық кезеңiнде және әлеуметтiк себептермен 
мектептен қалып қоятын балаларға көмек көрсету мақсатында 
ауылдық округтерде және мектептерде «Мектепке жол» акциясы 
басталып, бүгінде жомарт, жүрегі жұмсақ, өзгенің тағдырына 
атүсті қарамайтын аудандағы кәсіпкерлердің көмегімен іске 
асырылып келеді.

Расул   МАЛЛАБАЕВ,  (сурет автордікі),   "Меркі  тынысы".

ЖАҚСЫНЫҢ ІСІ  –  
СУЫ  ТӘТТІ  КӨЛМЕН ТЕҢ

ретте орталық базардағы саудагерлер 
осы жерден сатып алатынын да жеткізді 
кәсіпкердің ұлы Рауан Сатымбаев:

– Біз қазірге, оқушылар мен 
мұғалімдерді мектепке қажетті құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етудеміз. 
Болашақта арнайы тапсырыспен мектеп 
формасымен қатар, оқу кітаптарын да 
жеткізіп беретін боламыз, –  дейді Әліби 
Аман, Нұргелді Құдайберген сынды 
көмекшілері бар кәсіпкер Қасымбек 
ағамыз. Осындай игі шараларды 
аудан орталығынан шалғай жатқан 
елді мекендерде де жеке кәсіпкерлер 
жоғары деңгейде ұйымдастырса, нұр 
үстіне нұр болар еді!..
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 Құттықтаймыз!

ЖАРАМСЫз  дЕП  ТАБЫЛСЫН

Открылось наследство после смерти Алмаханова Сагата Ры-
скулбековича, умершего 13 августа 2014 года. Наследников просим 
обратиться по вопросу оформления наследственных прав в тече-
ние одного месяца после опубликования  к нотариусу Б.Абишеву по 
адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Сулаева Салимбека Тур-
суновича, умершего 20 ноября 2006 года. Наследников просим об-
ратиться по вопросу оформления наследственных прав в течение 
одного месяца после опубликования  к нотариусу Э.Омаровой по 
адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

№28 орта мектебінде 
тамыз айының басында акцияға 
байланысты арнайы жоспар 
құрылып, бекітілді. Арнайы 
хабарландырулар ілініп, аз 
қамтылған отбасынан шыққан 
балалардың жалпы біліммен толық 
қамтылуы мақсатында іс-шаралар 
ұйымдастырылды. 

Т.Рысқұлов ауылдық округіндегі 
«Жарас ата» мешітінің имамы 
Көкталов Мадиярдың (суретте) 
ұйымдастыруымен мешіттің атынан 
аз қамтылған және жағдайы төмен 
отбасы балаларынан 23 оқушыға 
500000 мың теңгеге мектеп 
формасы мен оқу құралдарын 
толықтай алып берді.

жаҚсылыҚ  жасауҒа  
асыҒайыҚ      

Жаңа оқу жылы 
қарсаңында басталған 
«Мектепке жол» 
акциясы 1 тамыз – 30  
қыркүйек аралығында  
республика көлемінде 
өткізілуде.

Аудандық аурухана әкімшілігі 
және кәсіподақ ұйымы хирургия 
бөлімінің медбикесі Билібаева Сәуле 
Болатайқызын 6 қыркүйекте 50 жасқа 
толатын мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Сіз 1985 жылдан бері бар саналы 
ғұмырыңызды медицина саласына 
арнап, әр науқасқа көмек қолыңызды 
созып, адам жанының арашашысы 
болып, әрбір жұмысыңызды тиянақты, 
үлкен жауапкершілікпен атқарып жүрген 
білікті мамансыз. Көпшілікпен тіл табысып жұмыс атқаратын, ұжым 
арасында сыйлы жан, өз жанұяңызда да жақсы жар, аяулы анасыз. 
Тәрбиелеп, өсіріп отырған үш ұл, бір қызыңыздың тек қызығын көріңіз. 
Денсаулығыңыз мықты, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Қажыр-қайратыңыз, 
күш-қуатыңыз артып, алар асуларыңыз биік болсын. Әрдайым  бақыттың 
базарында шалқыңыз. Халық үшін атқарып жүрген абыройлы еңбегіңіз 
жемісті болсын. Жасыңызға жас қосылсын.  

Осындай игі істен мектеп 
директоры Н.Оразбеков бастаған 
№28 орта мектеп ұжымы да шет 
қалмады.

«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» – демекші 
азаматтығын, ізгілігін көрсетіп, 
келешек ұрпақтың тағдыры 
үшін алаңдаушылық білдіретін 
жандар аз емес екен. Кішкентай 
бүлдіршіндеріміздің жүзіне күлкі 
сыйлаған жанашыр азаматтарға 
шексіз алғысымызды білдіреміз.

Нұргүл ОРАзОВА,
№28 орта мектебінің 
әлеуметтік педагогы.

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
мерейтойына және Конституция 
күні мерекесіне арналған 
салтанатты жиыннан кейін 
барлық сынып оқушылары өз 
оқу кабинеттеріне беттеді. 8 «а» 
сынып оқушыларының да бүгінгі 
мерекеге үлкен дайындықпен 
келгені көрініп тұр (суретте). Оқу 
бөлмесі  «Мен – өз Отанымның 
патриотымын» тақырыбына сай 
безендірілген. Сыныпта 22 оқушы 
бар. Сынып жетекшісі Назарқұлова 
Айгерім Серікқызы оқушыларын өз 
Отанын сүюге, қоршаған ортаны 
қорғауға бағыттап, сондай-ақ, 
патриоттық адамгершілік тәрбие 
беруді көздеген «Ядролық қарусыз 
– болашаққа!» атты ашық тәрбие 
сағатын өткізді. 

Тәрбие сағатының мақсаты: 

Семей полигонының жабылғанына – 25 жыл

ядрОЛЫқ  қарУСЫз  –  БОЛаШаққа!
 Бірінші қыркүйек  – Білім күні оқушылар мен ұстаздар үшін 

үлкен мереке, жаңа оқу жылының алғашқы күні. № 21 «Победа» 
орта мектебінің алаңы мерекеге орай безендірілген. Мектеп 
ауласы әсем әнге, күмбірлеген  күлкіге толып, шадыман – 
шаттыққа бөленген...

Семей полигонының жабылуының 
25 жылдығы және Семей 
полигонындағы сынақтардың 
адам баласына, қоршаған ортаға 
тигізген әсері туралы пікір алмасып, 
ойларын айту болып табылады. 

Ашық тәрбие сағаты 
Семей туралы әнмен ашылып, 
бейнетаспадан «Семей» 
полигонының жабылғанының 25 
жылдығы туралы хабарланды.  
Семей атом полигонын жабу үшін 
«Невада – Семей» қозғалысының 
митингісін басқарған қоғам 
қайраткері, ақын Олжас Сүлейменов 
туралы мағлұматтар берілді. 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Семей полигонын 
жабу туралы шығарған Жарлығы 
көрсетілді.    

Табиғат жанашырлары, яғни, 
оқушылар өздері дайындап келген 
арнау өлеңдерін оқып, қонақтарға 
гүл шоқтарын ұсынды. 

Келесі бөлімде «Заман-ай» әнін 
хормен орындап, сабаққа қатысып 
отырған  қонақтарға құрмет 
көрсетілді. «Туған қалам – Семейім» 
бейнетаспасы көрсетілген соң, 
сынып 3 топқа бөлініп, «Постермен 
жұмыс» жүргізілді. Әр топ  өздеріне 
берілген тақырыптарын қорғады. 
Оқушылар «Біз ядросыз әлемді 
қолдаймыз!» деген ұранмен  өз 
ойларын қорытындылады.   

Директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Э.Тайбекова 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
еліміздің әлемдік қоғамдастық 
үшін аса маңызды ірі істі бастап, 
Қазақстанның Семей ядролық 
полигонын жауып, ядролық қарусыз 
әлемге адамзат тарихында алғаш 
қадам жасағандығы,  жаһандағы 
бейбітшілік пен тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге қосқан үлесі 
туралы  оқушылармен әңгіме өрбітті. 
Одан соң Семей полигонында 
әскери патриоттық борышын өтеп 
келген ауыл азаматтарын атап, 
Болатхан Құтпанов ағайға сөз берді.  

Семей полигонындағы 
сынақтардың зардаптары жайында 
бейнетаспалар  көрсетілген 
тәрбие сағаты өте тартымды өтті. 
«Болашаққа жол ашқан ағалардың 
алдында біздер бас иеміз. Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстанды нұрлы 
болашаққа, кемел келешекке 
апаратын жастар екеніне кәміл 
сенеміз. Биылғы оқу жылы 
біздің мектебіміз үшін жемісті, 
мерейі үстем оқу жылы болсын! 
– деп тарқасты ашық сабаққа 
қатысушылар.                                                 

  Ж.АҚТАЙБЕКОВА, 
№21 «Победа» 

орта мектебінің мұғалімі.

Каждый год звонок веселый 
собирает вместе нас, здравствуй, 
осень! Здравствуй, школа! Здрав-
ствуй, наш любимый класс! Пусть 
нам лета жаль немного  – Мы гру-
стить не будем зря. Здравствуй, 
к знаниям дорога! Здравствуй, 
праздник сентября! – открыли 
праздничную линейку, посвящен-
ную Дню знаний и 25-летию Неза-
висимости Республики Казахстан 
ведущие. Они на трех языках: ка-
захском, русском и английском 
представили почетных гостей: 
Г.Танатову, заведующую сектором 
райОО, заместителя акима Мер-
кенского сельского округа Е.Бай-
болсынова, директора централи-
зованной библиотечной системы 
Ж.Суюмкулову, ветерана педаго-
гического труда М.Абдикулову, 
которые  поздравили всех присут-
ствующих на торжественной ли-
нейке с Днем знаний и пожелали 
учащимся школы успешной учебы 
и творческих побед. Чтобы их буд-
ни никогда не были серыми, уроки 
были насыщенными, а  задания 
интересными и не трудными. Что-
бы они учились только на пятерки.

Также с этим значимым днем 
учащихся школы поздравила ди-
ректор СШГ №39 К.Сейткулова. 
Затем учащиеся школы устроили 
небольшой концерт (на снимке). 
Впервые при большом скопле-
нии людей стихи о школе, первых 
уроках и первом звонке читали  
счастливые и взволнованные пер-

Этот праздник  с нетерпением ждали все – и дети, хорошо 
отдохнувшие за время летних каникул, и учителя, успевшие со-
скучиться за своими воспитанниками. и  вот,  наконец то, на-
ступил этот долгожданный день знаний, собравший в школьном 
дворе нарядных ребят, с пышными букетами цветов, взволно-
ванных родителей и готовых нести свет знаний педагогов. 

В  ШКОЛУ  С  ОТЛИЧНЫМ  
НАСТРОЕНИЕМ

Первый звонок дали первокласс-
ники, прозвенев в маленькие зво-
ночки, которые затем поставили 
под большим школьным звонком, 
установленном в центре школьного 
двора. В адрес первоклассников и 
учащихся старших классов в этот 
день было сказано много теплых 
слов, затем ребята разошлись по 
классам. Первый школьный урок 
прошел по теме: «Я – патриот сво-
ей Родины». 

Ольга  МАзУР,   Айбол  иМАНБЕКОВ  (фото), "Меркі тынысы".

воклашки, для которых в этот день 
все было впервые.

Всего, в этот торжественный 
день, порог СШГ № 39 переступи-
ло 124 первоклассника, для кото-
рых началась нелегкая, но очень 
интересная дорога в страну зна-
ний.

А завершила торжественную 
линейку  традиционная церемо-
ния первого звонка, возвещающе-
го о начале нового учебного года. 

№48 орта мектебін 2001-2002 оқу жылында бітіргендігі туралы 
Жаманкулова Макпал Кашкынбаевнаның (28.04.1985 ж.т) атына 
берілген ОБ №0776009 (тіркеу нөмірі №7) аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын.


