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АУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕАУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕ

ÅҢÁÅÊ ÏÅÍ ҚҰÐÌÅÒ 

А Р Д А Г Е РЛ Е Р - Б І З Д І Ѕ 
А Л Т Ы Н  Ќ О Р Ы М Ы З , 
МАЌТАНЫШЫМЫЗ .  ОЛАР   
БЇКІЛ  САНАЛЫ  ЄЎМЫРЫН, 
Ќ АЖЫ Р - Ќ А Й РАТЫ Н  Е Л 
ИГІЛІГІНЕ, ЎРПАЌ ТƏРБИЕСІНЕ  
ЖЎМСАДЫ .  СОНДЫЌТАН 
ҐНЕГЕЛІ ҐМІРІМЕН БАРШАЄА 
ЇЛГІ БОЛА БІЛГЕН, ЕЛ ЇШІН 
Е Т К Е Н  Е Ѕ Б Е Г І - Х А ЛЫЌ 
И Г І Л І Г І Н Е  А Й Н А Л Є А Н 
А ЄА  Ў РПАЌЌА  ЌЎ РМЕТ 
ЕШУАЌЫТТА ОРТАЙМАЙДЫ.
Ґткен аптада аудандыќ ардагерлер 

кеѕесінде  ґткен  жиында  Байзаќ 
ауданыныѕ  Ќўрметті азаматы,  ўзаќ 
жылдар бойы аудандыќ арадагерлер 
кеѕесін  жемісті  басќарєан  Рəш 
Шəметовке ќўрмет кґрсетілді.
Алќалы жиынды аталмыш кеѕес 

тґраєасыныѕ   орынбасары  С . 
Ермеков ашып, жїргізіп отырды.

 Жиында  сґз  алєан  Жамбыл 

облыс тыќ  а рд а г е рл е р  кеѕ е с і 
т ґ р а є а с ы н ы ѕ  о р ы н б а с а р ы 
С.Жорабеков бїгінде 90-жасќа таяп 
ќалєан  Рəш  аќсаќалдыѕ  ґмірлік 
тəжірибесі бай,  кґргені мен кґѕілге 
тїйгені мол екендігін,  ґѕірдіѕ абыз 
ќариясы Байзаќ аудандыќ ардагерлер 
кеѕесін басќарєан жылдарындаєы 
атќарєан игілікті істеріне  кеѕінен 
тоќт а лды .  Ќазыналы  ќария є а  
республикалыќ ардагерлер ўйымы 
ќоєамдыќ  б ірле ст і г і  Орталыќ 
ке ѕ е с і н і ѕ  т ґ р а є а сы  Ґм і р з а ќ 
Озєанбаевтыѕ  ќолы  ќойылєан 
Ќўрмет грамотасымен ќоса ўялы 
телефон табыс етті. 
Жиында сґз алєан Їлгілі ауылдыќ 

округі ардагерлер кеѕесініѕ  тґраєасы 
Ə. Садуаќасов  Рəш аєаныѕ    ел игілігі 
жолында мінсіз ќызмет атќарєанын,   
ґз ісіне асќан жауапкершілікпен 
ќ ар айтын  айрыќша  ќ а сие т і н , 
əсіресе  ауданда   кадр   даярлау 

ісіндегі  кґрегенділігініѕ  басым  
болєандыєын,  кемшіліктен гґрі адам 
бойындаєы жаќсылыќты кґре білетін  
ќасиетін тілге тиек етті. “Нўр Отан” 
партиясы  Байзаќ аудандыќ филиалы 
тґраєасыныѕ бірінші орынбасары 
Н.Тлепов Рəш аєадай ќарияларды  
їлгі тўтып, олардыѕ ґзі барында 
баєалап, жасаєан игі істерін єибрат 
ету – маѕызды екендігін, Рəш аєамен 
маќтанатындыєын,  оєан  кґрсетілген 
ќўрмет-ауданєа кґрсетілген ќўрмет 
деп сґзін тїйіндеді. 

“Асыл  туєан  адамныѕ  алтынєа 
жетпес нарќы бар”дегендей, жаќсы 
адамныѕ  ґзі  де ,  сґзі  де ,  ісі  де ,  
ќоєам їшін атќарєан тірліктері де 
жарќырап тўрады,-деп сґзін бастаєан 
тїрік ўлттыќ мəдени орталыєыныѕ  
жетекшісі М.Раджамов  халыќпен 
ќоян-ќолтыќ тыєыз бірлікте жўмыс  
жасаєан  ардаќты  аєаныѕ    аќыл 
кеѕесі  бїгінгі ўрпаќќа ауадай ќажет 
екендігін айтса, Байзаќ ауданыныѕ 
Ќўрметті азаматы Ж.Ќўмєанбаев,  
аудандыќ мəслихат аппаратыныѕ  
ќўќыќтыќ ќызмет жəне ќўжаттама 
бґлімініѕ басшысы Ш.Мырзалиев 
бїкіл  саналы  єўмыры  мен  кїш-
ќуатын  елге  адал  ќызмет  етуге 
арнаєан  Рəш  аєаныѕ  тəрбиесін 
кґргендігін айтып,  марапатымен 
ќўттыќтап, ізгі лебізін білдірді.

-Мен іѕ  ек і   байлыєым  бар , 
біріншісі -  балаларым ,  екіншісі 
еѕбегімніѕ рахатын кґріп отырмын. 
Еѕ  їлкен ќўрмет-елдіѕ  ыќыласы. 
Адал  еѕбек   абыройєа  жеткізіп , 
ќўрметке кенелтеді,-дей отырып, 
Рəш аєа ґзіне кўрмет кґрсеткендерге 
алєысын айтып, батасын берді.  

Ґз тілшіміз.

“ Т ə у е л с і з д і к т і ѕ  2 5  жы л д ы є ы н а -“ Т ə у е л с і з д і к т і ѕ  2 5  жы л д ы є ы н а -  
2 5  И Г І Л І К Т І  І С ”2 5  И Г І Л І К Т І  І С ”

Сəбилерге  тарту  жасалды
БИЫЛҒЫ ЖЫЛ-ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫ 

ТОЙЛАНАТЫН АЙРЫҚША ЖЫЛ. АЙТУЛЫ ТОЙ ҚАРСАҢЫНДА ЕЛІМІЗДІҢ 
ТҮКПІР-ТҮКПІРІНДЕ ҚОЛҒА АЛЫНҒАН “ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА-
25 ҚАЙЫРЫМДЫ ІС”  АТТЫ   ІЗГІЛІКТІ АКЦИЯ  БІЗДІҢ АУДАНЫМЫЗДА ДА  
ЖАЛҒАСЫН ТАБУДА.

Осы аптада Үлгілі орта мектебі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Д.Мелдебекова, әлеуметтік педагог С.Ибадуллаева және тәлімгер 
Қ.Қуатбекова, ұстаз О. Ниязбекованың  мұрындық болуымен “Сәбилерге 
қуаныш сыйлайық”  атпен  сауапты іс  атқарылды.

5-сынып  оқушылары  Б. Абдуллаева , А.Төленова , М.Қуанышбекова , 
А.Қыдырбай, М.Сағындықова, Ж.Естаева, А.Миятовалар  өз қолдарымен тоқыған  
шұлықтарымен қоса гүл шоқтарын  аудандық перзентханада  жарық дүние есігін 
ашқан нәрестелердің аналарына  табыстады.  Аудандық  аурухананың бас 
дәрігерінің орынбасары Г. Мамырбаева  ауданымызда алғашқы рет өткізіліп 
отырған  қайырымдылықтың маңызын тілге тиек етіп, жас аналарға қуаныш 
сыйлаған   білім ошағының  ұстаздары мен оқушыларына  алғысын айтты. Жас 
аналар атынан сөз алған  сарыкемерлік А.Турова, А.Курман  және абайлық 
Ә.Алдабековалар  жақсы іс-адам жанын жадырататындығын сөз ете отырып,  
мектеп оқушыларының жомарттықтарына ризашылықтарын білдірді.  

Өз тілшіміз.

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Бїгінде  елімізде  мемлекеттік 
ќызметті жетілдіруге баєытталєан 
реформалар  ќолєа  алынып , 
жыл  ґткен  сайын  мемлекеттік 
ќызметшілерге ќойылатын талаптар 
кїшейтіле  тїсуде .  Осылайша 
халыќќа  ќызмет  етудіѕ  сапасы 
да  артып  келеді .   Мемлекеттік 
ќызметті  жаѕєыртудыѕ  негізгі 
ќырлары ел Президенті Нўрсўлтан 
Назарбаевтыѕ  «Ўлт  жоспары  – 
ќазаќстандыќ арманєа бастайтын 
жол» атты еѕбегініѕ екінші бґлігінде 
аныќ  айтылєан .  Маќаладаєы 
«Мемлекеттік ќызметке орналасу 
тек кешенді іріктеу мен жўмысты 
т ек  т ґменг і  лауа зымдардан 
бастаудыѕ нəтижелері бойынша 
мїмкін болады. Жўмыс тəжірибесі 
м е м л е к е т т і к  ќы з м е тш і н і ѕ 
мансаптыќ  ілгерілеуініѕ  басты 
шарты  болады  жəне  мўнда  да 
тек  конкурстыќ  негізде  жїзеге 
асырылады. Сондай-аќ жекелеген 
м е м л е к е т т і к  ќы зм е тш і л е р 
ротацияларыныѕ  мїмкінд і г і 
кґлбеуінен жəне тігінен оларды 
ќызметтік баспанамен ќамтамасыз 
ете  отырып  ќарастырылєан . 
Екіншіден, мемлекеттік ќызметке 
ашыќ  конкурс  арќылы  жəне 
Кадр саясаты жґніндегі ўлттыќ 
комиссияныѕ  шешімі  бойынша 
келісімшарттыќ негізде мемлекеттік 
емес сектордаєы басќарушылар 
ќат арынан  а з амат т ар  жəн е 
шетелдік менеджерлер тартыла 
алады. Їшіншіден, мемлекеттік 
ќызметшіге  еѕбекаќы  тґлеудіѕ 
жаѕа жїйесі оныѕ біліктілігі мен 
атќаратын жўмысыныѕ сипатына, 
кґлемі мен нəтижесіне байланысты 
заѕ тўрєысынан бекітіледі . Аса 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ – МЕРЕЙЛІ МІНДЕТ

нəтижелі ќызмет їшін бонустар 
тґлеу  ќарастырылєан»  деген 
сґздер  мемлекетті кəсібилендіруге, 
мемлекеттік аппараттыѕ тиімділігін 
арттыруєа,  осы ќадамдар арќылы 
мемлекетт ік  ќызметкерлерге 
ќойылатын талаптарды барынша 
арттырып, тиісінше мемлекеттік 
ќызметшілерді  ынталандыруєа 
баєытталєан. Ал мўндай жїйені 2017 
жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап енгізу 
жоспарланып отыр.

Бейсенбі кїні аудандыќ əкімшіліктіѕ 
мəжілістер  залында  мемлекеттік 
ќызметтіѕ  мəртебесіне  арналєан 
семинар болып ґтті. Байзаќ ауданы 
əк імд і г ін іѕ  бґл ім  басшылары , 
ауылдыќ  округ  əкімдері ,  мекеме 
басшылары мен мектеп директорлары, 
балабаќша меѕгерушілері ќатысќан 
«Мемлекеттік ќызметтіѕ жаѕа моделі 
жəне  мемлекетт ік  ќызметшініѕ 
жаѕаша келбеті» атты семинарды 
аудан əкімі М.Шїкеев ашты. Мўратхан 
Жїнісəліўлы Ўлт жоспары «100 наќты 
ќадамныѕ» алєашќы 15-і мемлекеттік 
апп а р ат  ќ ў ру є а ,  мемл е ке т т і к 
басќарудыѕ халыќќа адал ќызмет етуге 
баєытталєан їлгісін ќалыптастыруєа 

арналєандыєын  атап  ґтіп ,  ендігі 
жерде мемлекеттік ќызметшілерге 
жауапкершілік те арта тїсетіндігін 
мəлімдеді.
Мўнан  соѕ  мемлекеттік  ќызмет 

жїйесіндегі  баєалау,  конкурстыќ 
іріктеу, сынаќ мерзімі мен тəлімгерлікті 
бекіту, əдеп нормалары жəне сыбайлас 
жемќорлыќтыѕ алдын алу шаралары 
туралы тїсінік беру їшін ауданымызєа 
арнайы  келген  Жамбыл  облысы 
бойынша мемлекеттік ќызмет істері 
департаментініѕ  басшысы ,  əдеп 
жґніндегі кеѕестіѕ тґраєасы Исаќов 
Болат Əлмўќанўлы бастаєан бір топ 
мамандар сґз сґйледі.
Ґз  сґ з і нде  Б .Исаќов  Елбасы 

жариялаєан  «100 наќты  ќадам» 
ўлттыќ жоспарын іске асыру аясында 
елімізде барлыєы 80-ге жуыќ заѕ мен 
заѕєа тəуелді нормативтік ќўќыќтыќ 
актілер  ќабылданєандыєын ,  бўл 
заѕдар мен заѕнамаларды ел-жўртќа 
таныстырудыѕ тиімділігіне тоќталды. 
Əсіресе «Ќазаќстан Республикасыныѕ 
мемлекетт ік  ќызмет і  туралы» , 
«Сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы 
іс-ќимыл туралы» Заѕдарын əрбір 
мемлекеттік ќызметші білуі тиіс деп 
атап ґтті.

Келесі кезекте мінбеге кґтерілген 
Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік 
ќызмет  і стер і  департамент ін іѕ  
мемлекеттік ќызмет басќармасыныѕ 
басшысы  Г.Смаєўлова  –  кəсіби 
мемлекеттік аппаратты ќўру жолында 
мемлекеттік  ќызметке  ќабылдау, 
мансаптыќ ілгерілеу, мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ жўмысын баєалау 
тетіктері,  аталмыш департаменттіѕ 
мемлекеттік ќызмет басќармасыныѕ бас 
маманы Ќ.Ќарашолаќов – мемлекеттік 
ќызметте сынаќ мерзімінен ґтудіѕ 
ќаєидалары мен шарттары туралы 
тїсінік берді.
Ал, Департамент 

б а с ш ы с ы н ы ѕ 
орынбасары, əдеп 
жґніндегі  кеѕес 
хатшылыєыныѕ 
м е ѕ г е р у ш і с і 
Д.Каипов мемлекет 
б а с ш ы с ы н ы ѕ 
Ж а р л ы є ы м е н 
ќ а б ы л д а н є а н 
м е м л е к е т т і к 
ќызметшілердіѕ 
м і н е з - ќ ў л ы ќ 
с т а н д а р т т а рын 
белгілейтін  əдеп 
Кодексі жайында, 
Департаментт іѕ 
с ы б а й л а с 
ж е м ќ о р л ы ќ 
профилактикасы  басќармасыныѕ 
басшысы Е.Жўмабеков жемќорлыќ 
фактілерін туєызатын жаєдайлар мен 
себеп-салдарды жоюдыѕ тəсілдері жəне 
осы саладаєы заѕнамалыќ ґзгерістерді 
əѕгімеледі.
Семинар барысында оєан ќатысушылар 

ќонаќтарєа ґздерін толєандырєан 
с ў р а ќ т а рын  ќ ойып ,  т и і с і нше 
жауаптар алды. Семинарды аудан 
əкімі М.Шїкеев ќорытып, жиынныѕ 
пайдалы болєандыєын, əлемніѕ еѕ 

озыќ елдерініѕ ќатарына ену їшін 
əрбір азамат, оныѕ ішінде мемлекеттік 
ќызметші тікелей атсалысуы керектігін 
айтып, ауданымызєа ат басын бўрєан 
ќонаќтарєа алєысын білдірді.

                 *             *              *
Артынша «Нўр Отан» партиясы 

Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ ќоєамдыќ  
ќабылдау бґлмесінде Жамбыл облысы 
бойынша мемлекеттік ќызмет істері 
департаментініѕ  басшысы ,  əдеп 
жґніндегі кеѕестіѕ тґраєасы Исаќов 
Болат Əлмўќанўлы азаматтарды жеке 
ќабылдады.

Ќабылдауєа  келген  Мырзатай 
ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
ќаржы агенті бас маманы К.Жантасов 
зейнет жасына толуына байланысты 
мемлекеттік ќызмет ґткеруін ўзарту 
жґнінде, жас мамандар А.Юсупова, 
Д .Жўмабек ,  К .Кусимисова  жаѕа 
заѕ бойынша мемлекеттік ќызметке 
орналасу жəне ішкі конкурсќа ќатысу 
тəртібі, ґзгеріс енгізілген тестілеу 
баєдарламасы жайында сўрастырып, 
білді.
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ТАТУЛАСТЫРУ 
рəсімдері талқыланды

Таяуда  аудан судьялары мен мемлекеттік ќызметкерлердіѕ 
ќатысуымен Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕа Азаматтыќ-
процестік кодексін талќылауєа арналєан шарада Байзаќ 
аудандыќ сотыныѕ тґраєасы Д.Тасыбаев жаѕа ќабылданєан 
Кодекстіѕ  нормаларын  тїсіндіре  отырып ,  кодекстіѕ  17 
тарауында кґрсетілген татуластыру рəсімдеріне тоќталды. 
Сондай-аќ Дəулет Еркебекўлы тараптар татуласу келісімін, дауды 

(жанжалды) медиация тəртібімен реттеу туралы келісімді немесе 
дауды партисипативтік рəсімдер тəртібімен реттеу туралы келісімді 
жасап, не осы кодексте белгіленген тəртіппен ґзге де тəсілдерді 
пайдалана отырып, дауды ґзара талаптардыѕ толыќ кґлемінде не 
бір бґлігінде реттей алатынын жеткізді.
Сонымен ќатар, сот тґраєасы семинарєа ќатысушылардыѕ назарын 

татуласу шараларын тек бітімгерлер емес, сонымен ќатар бірінші 
сатыдаєы жəне апелляция судьялары да жїзеге асыра алатындыєына 
аударды. Бўл шара дауды шешуде уаќытты анаєўрлым їнемдейтінін 
жеткізді.
Семинар соѕында оєан ќатысушылар жаѕа кодексті талќылап, 

судьялар ґзара пікір алмасты. Азаматтыќ-процестік кодекс 
азаматтар мен заѕды тўлєалардыѕ конституциялыќ ќўќыќтарын, 
бостандыќтары  мен  мїдделерін  ќамтамасыз  ететіні  жəне 
азаматтардыѕ сот жїйесіне деген сенімін арттыратыны туралы 
ой-пікірлерімен бґлісті. 

  МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕГЕ АРНАЛҒАН 
СЕМИНАР

Ґткен аптада  Тараз мемлекеттік университетінде Ќазаќстан 
Республикасыныѕ жаѕа азаматтыќ процестік кодексін тїсіндіру 
мен талќылауєа арналєан семинар ґтті. Кездесуді Тараз мемлекеттік 
университетініѕ заѕ факультетініѕ деканы Ќ.Нўрманбетов ашып 
жїргізіп отырды.
Алќалы жиында Байзаќ аудандыќ сотыныѕ тґраєасы Д.Тасыбаев  

баяндама жасап, онда їстіміздегі жылдыѕ 1 ќаѕтарынан кїшіне 
енген  ЌР  жаѕа  азаматтыќ  процестік  кодекске  жан-жаќты 
тоќталды.
Баяндамашы жаѕа АПК тəжірибеде «100 наќты ќадам – ќазіргі 

заманєы мемлекет барлыєы їшін» Ўлт жоспарында кґзделген 
шараларды жїзеге асырады. Сонымен ќатар, бес сатылы сот 
жїйесінен їш сатылы сот жїйесіне ґтетіні жайлы, арызды 
ќозєалыссыз  ќалдыру  процедурасы  алынып  тасталєанын , 
істі əзірлеудіѕ сатысыныѕ оѕтайландырылєандыєын, дауды 
партисипативтік тəртібімен шешу рəсімі енгізілгендігін, талап 
арыздыѕ мазмўны жəне оєан тіркелетін ќўжаттардыѕ тізімі, 
прокурордыѕ азаматтыќ сот ісін жїргізуге ќатысушыларыныѕ 
ќысќартылєандыєы туралы баяндады.
Жаѕартылєан  АПК  азаматтар  мен  заѕды  тўлєалардыѕ 

конституциялыќ  ќўќыќтарын ,  бостандыќтары  мен  заѕды 
мїдделерін соттыѕ тиімді ќорєауына, дауларды ќарастыру жəне 
шешу сапасын арттыру жəне тездету, сот тґрелігініѕ актілерін 
шыєаруєа баєытталєан. Бўл жґнінде кеѕінен сґз ќозєаєан  Дəулет 
Еркебекўлы жаѕа АПК бойынша міндетті тїрде барлыќ сот 
отырыстарыныѕ аудио-бейне таспаєа жазылу арќылы ґткізу 
енгізілгені жайлы айтып берді.

 Семинарєа   ќатысќан  заѕ   факультетініѕ    білімгерлері  
ќылмыстыќ жəне əкімшілік заѕнамалар бойынша кґкейлерінде  
жїрген сауалдарын  ќойып, наќты жауаптар алды.

       *                  *                     *
Жуырда Байзаќ аудандыќ сотыныѕ судьясы Е.Аккулиевтіѕ 

тґраєалыєымен «Жеѕілдетілген, теріс ќылыќтар жəне жеке 
айыптау бойынша ќылмыстыќ істерді ќарау ерекшеліктері» 
таќырыбында ґткен семинарєа АІІБ-ніѕ ќызметкерлері, жергілікті 
БАЌ ґкілдері ќатысты.
Семинар барысында судья Е.Аккулиев жеѕілдетілген, теріс 

ќылыќтар жəне жеке айыптау бойынша ќылмыстыќ істерін ќарау 
таќырыбында баяндама жасады. 
Судья Е.Аккулиев ЌР ЌПК-тіѕ 32-бабыныѕ 2-бґлігінде кґзделген 

ќылмыстыќ ќўќыќ бўзушылыќ туралы істер  жеке айыптау 
iстер санатына жататынын, аталєан істер бойынша іс жїргізу 
жəбiрленушiнiѕ шаєымы бойынша єана ќозєалатынын жəне оныѕ 

айыпталушы немесе сотталушымен татуласуына орай, ќысќартуєа 
жататындыєын айтты. Жеке айыптау iсiн сот отырысында ќарау 
сот талќылауыныѕ жалпы ќаєидалары бойынша жїргiзiлетінін, 
тараптар жеке айыптау iсi бойынша соттыѕ шешiмiне ЌР ЌПК-
те кґзделген тəртiп пен мерзiмде жалпы негiздерде шаєым 
жасай алатынын, сонымен ќатар, жеке айыптау ісі бўрын кері 
ќайтарылып алынєан болса, ол ќайтадан ќозєалмайтындыєын 
жеткізді.
Іс-шара ќорытындысында судья Е.Аккулиев ќатысушылардыѕ 

ќойєан сўраќтарына жауап берді.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÑÅÐÂÈÑÎÌ “ÑÓÄÅÁÍÛÉ 
ÊÀÁÈÍÅÒ”

А. Узбекова, 
заведующая канцелярией Байзакского районного суда. 

Согласно рейтингу Глобального индекса конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума за 2015-2016 годы Казахстан 
по индикатору «Судебная независимость»  занял 72 место. В 
прошлом году – 86 место.  Рост на 14 позиций. Это свидетельствует 
об эффективности государственной политики по развитию 
судебной власти. 
На сегодняшний день для эффективности работы судов запущен 

сервис «Судебный кабинет». Сервис находится в разделе сайта 
Верховного суда Республики Казахстан. Использование сервиса 
«Судебный кабинет» позволяет пользователю  беспрепятственно 
ознакомиться с судебными документами. 
Сервис «Судебный кабинет» предназначен для подачи заявлений, 

обращений, жалоб и ходатайств, а также для отправки писем в 
судебные органы Республики Казахстан. Посредством данного 
сервиса можно произвести поиск судебных документов и дел, 
оплатить онлайн государственную пошлину, отслеживать ход 
рассмотрения дела, перейти на форум “Талдау” (обобщение 
судебной практики).
Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к электронным 

сервисам судебных органов посредством единого окна.
Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами «Судебного 

кабинета», участнику судопроизводства необходимо получить 
электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего 
центра Республики Казахстан (далее - ЭЦП НУЦ) и пройти 
процедуру регистрации в «Судебном кабинете» с использованием 
ЭЦП НУЦ.
Модуль «Ознакомление с судебными документами» предназначен 

для просмотра электронных судебных документов через логин и 
пароль. Логин и пароль участник судебного процесса получает по 
SMS-сообщению на номер сотового телефона либо на электронный 
адрес.

ОТАН – ОТБАСЫНАН  БАСТАЛАДЫ
Ж.Малибекова,
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ бас маманы.

«Отан - отбасынан басталады» демекші, əр отбасыныѕ береке – 
бірлігі, əр сəбидіѕ болашаєы, оныѕ ґмірге деген кґзќарасы отбасында 
ата-анасынан алєан тəрбиесімен ќалыптасады. Əрбір сəбидіѕ балалыќ 
шаєы  ата – ананыѕ мейірімі мен махаббатына бґленіп ґтуіне не 
жетсін. 
Алайда, ќазіргі ќоєамда жастардыѕ отбасын ќўру мəселесіне келгенде 

салєырттыќ танытып, немќўрайлылыќпен ќарауы, ќоєамда толыќ емес 
отбасылардыѕ кґбейіп, тїрлі себептермен шаѕыраќтардыѕ шайќалып, 
отбасылардыѕ бўзылуына əкеліп соєуда. Мəселен, бір єана Байзаќ 
ауданы бойынша 2015 жылы «Ќазаќстан Республикасыныѕ Неке 
жəне отбасы туралы» Кодексіне сəйкес, 150-ден аса неке бўзу туралы 
азаматтыќ істер ќаралды. Бўл мəлімет бір єана Байзаќ ауданы бойынша. 
Ал, елімізде ќазіргі таѕда неке бўзу белеѕ алып отыр. Мўндай жаєдайлар 
сол отбасында тəрбиеленіп отырєан сəбилердіѕ сана-сезіміне їлкен 
кедергі келтіріп, оныѕ болашаєына да əбден əсер етуі мїмкін. 
Отбасын ќўру деген - ол əрбір адамныѕ ґміріндегі жауапкершілік 

пен міндеттерге  толы, еѕ їлкен ќадамдардыѕ бірі.  Сондыќтан, 
отбасын ќўрарда кез-келген адам ґзіне жїктелген жауапкершілікті 
сезініп, келешегін ойлап, ґзініѕ ќандай ата-ана болатынын, болашаќ 
ўрпаќтарына ќандай тəлім – тəрбие беретінін, ґзініѕ ќандай іс - 
əрекетімен їлгі-ґнеге  болатынын саралап, ќадам басуы тиіс деп 
ойлаймын.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ќ а з а ќ с т а н н ы ѕ  х а л ы ќ 
шаруашылыєыныѕ  еѕ  негізг і 
м а ѕ ы з д ы  с а л а с ы  –  а у ы л 
шаруашылыєы болып табылады. 
Оныѕ маѕыздылыєы – еѕ алдымен 
халыќты азыќ-тїлік ґнімдерімен, 
ал, ґѕдеуші ґнеркəсіпті ќажетті 
ауыл шаруашылыќ шикізатымен 
ќамтамасыз ету болып табылады. 
Ауыл шаруашылыєыныѕ еліміздіѕ 

экономикалыќ, əлеуметтік ґмірінде 
айрыќша орын алатыны баршымызєа 
белгілі. Ауыл шаруашылыєы дамуыныѕ 
деѕгейі кґбінесе, елдіѕ экономикалыќ 
ќауіпсіздігін аныќтайды. Ќазаќстанныѕ 
ауыл  шаруашылыєына  ќолайлы 
жерлері  кґп  болєандыќтан ,  əлем 
нарыєында бəсекелестікке ќабілетті 
агроґнеркəсіп секторын дамытуєа 
барлыќ мїмкіндіктері бар. Оєан ќоса, 
ел халќыныѕ жартысына жуыєыныѕ 
əлеуметтік жаєдайы ауыл аймаќтарымен 
тыєыз байланыста. Ауыл республика 
экономикасы дамуындаєы маѕызды 
фактор болса, ауыл халќы еліміздіѕ 
ќоєамдыќ – саяси тўраќтылыєыныѕ да 
шешуші факторы болып есептеледі.
Бўл маѕызды мəселе аудан əкімініѕ 

о ры н б а с а ры  Ə .Ќи лы б а е в т ы ѕ 
тґраєалыєымен  ґткен  ке зде су 
барысында  кеѕінен  талќыланды . 
Алдымен кїн тəртібіне шыєарылєан 
мəселе - ауыл шаруашылыєы саласын 
дамыту туралы облыс əкімдігі ауыл 
шаруашылыєы басќармасыныѕ басшысы 
Н .Нўржігітов  хабарлама  жасады . 

Нўржан Молдиярўлы ґз сґзінде ауыл 
шаруашылыєын кооперациялау, салаєа 
берілетін инвестициялыќ субсидия, 
аєымдаєы жылы ґѕірде егілетін ќант 
ќызылшасыныѕ  кґлемі ,  кґктемгі 
егіс науќанына дайындыќ барысы, 
алынєан минералды тыѕайтќыштар мен 
гербицидтерге берілетін субсидиялар 
туралы жан-жаќты мəліметтер берді.
Бўдан кейін «Сыбаєа», «Ќўлан», 

«А л т ы н  а с ы ќ »  м е м л е к е т т і к 
баєдарламалары бойынша берілетін 
несие  тəртібі  туралы  «Аграрлыќ 
несие корпорациясы» АЌ-ы Жамбыл 
облыстыќ  филиалыныѕ директоры 
Нўрєали Сейтбеков тїсінік берді. 
Кездесу барысында аудан шаруалары 

тарапынан  ќойылєан  кґкейкесті 
мəселелерге ќатысты сауалдарєа наќты 
жауаптар ќайтарылды. 
Аталмыш  кездесуге  «Аграрлыќ 

несие корпорациясы» АЌ-ы Жамбыл 
облыстыќ филиалыныѕ кредиттік 
менеджері Руслан Оралбеков, «Ауыл 
шаруашылыєын ќаржылай ќолдау 
ќоры» АЌ-ы  Жамбыл  облыстыќ 
филиалыныѕ кредиттік менеджерлері 
Ринат Абдуллаев, Асхат Усманов, 
Руслан Рахманбердиев, облыстыќ 
ауыл  шаруашылыєы  басќармасы 
ґсімдік  шаруашылыєы  бґлімініѕ 
басшысы Шəкір Момынќўлов, мал 
шаруашылыєы бґлімініѕ басшысы 
Ама н б а й  Ќош ам б е ко в ,  ауы л 
шаруашылыєы ґнімдерін ќайта ґѕдеу 
жəне кооперациялау бґлімініѕ басшысы 
Ќайрат Аманов, экономика бґлімініѕ 
басшысы  Марат  Бїркітбаевтар 
ќатысты.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ САЛАСЫН 
ДАМЫТУ - БАСТЫ МАЌСАТ

Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
«Ќазаќстан Республикасындаєы 
сайлау туралы» Конституциялыќ 
з а ѕ ы ны ѕ  4 6  б а б ы ны ѕ  8 - 1 
тармаєына сəйкес:
Округтік сайлау комиссияларыныѕ 

сайлау  округ і  бойынша  сайлау 
нəтижелерін  аныќтау  жґніндегі 
отырысын ґткізу їшін белгіленген 
отырыс  орындары  мен  уаќыты 
туралы мəліметтерді хабарлайды.

1 . Ж а м б ы л  о б л ы с т ы ќ 
мəслихатыныѕ депутатын сайлау 

жґніндегі:
-  № 1 0   о к р у г т і к  с а й л ау 

к ом и с с и я с ы ,  № 1 2 6  с а й л а у 
учаскесі,Сарыкемер ауылы, Байзаќ 
батыр  кґшес і  №76 ,  əл -Фараби 
атындаєы мəдениет їйі, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№11 округтік сайлау комиссиясы, 
№ 139 сайлау учаскесі, Бурыл ауылы, 
9 мамыр кґшесі №17, Бурыл орта 
мектебі, 20 наурыз, саєат 24.00-ден 
кешіктірмей;

- №12 округтік сайлау комиссиясы, 
№143 сайлау  учаскесі ,  Жетібай 
ауылы, Əденов кґшесі №1, Жамбыл 
атындаєы орта мектеп, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей.

2. Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 
депутатын сайлау жґніндегі:

-№1 округтік сайлау комиссиясы, 
№114 сайлау учаскесі, Тїймекент 
ауылы, Ќонаев кґшесі №78, мəдениет 
їйі ,  20 наурыз ,  саєат  24.00-ден 
кешіктірмей;

-№2 округтік сайлау комиссиясы, 
№136 сайлау учаскесі, Кґкбастау 
ауылы ,  Ќўрманбайўлы  кґше с і 

№57,  Аманкелді  атындаєы  орта 
мектеп, 20 наурыз, саєат 24.00 -ден 
кешіктірмей;

-№3 округтік сайлау комиссиясы, 
№143 сайлау  учаскесі ,  Жетібай 
ауылы, Əденов кґшесі №1, Жамбыл 
атындаєы орта мектеп, Аманкелді 
атындаєы орта мектеп, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№4 округтік сайлау комиссиясы, 
№142 сайлау учаскесі , Мырзатай 
ауылы, Центральная кґшесі №19, 
Мырзатай орта мектебі, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№5 округтік сайлау комиссиясы, 
№133 сайлау учаскесі, Жаќаш ауылы, 
Əйтімбетов кґшесі №44, Суханбаев 
атындаєы орта мектеп, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№6 округтік сайлау комиссиясы, 
№118 сайлау  учаскесі ,  Тегіст ік 
ауылы, Школьная кґшесі №1, Чапаев 
атындаєы орта мектеп, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№7 округтік сайлау комиссиясы, 
№123 сайлау учаскесі, Талас ауылы, 
Б.Туєанбаев кґшесі №3, Н.Гоголь 
атындаєы орта мектеп, 20 наурыз, 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№8 округтік сайлау комиссиясы, 
№1 2 2  с айлау  учаске с і ,  Ќызыл 
жўлдыз  ауылы ,  Тортаев  кґшесі 
№53 ,  Аќшабаев  атындаєы  орта 
мектеп, 20 наурыз, саєат 24.00 -ден 
кешіктірмей;

-№9 округтік сайлау комиссиясы, 
№125 сайлау учаскесі, Байзаќ ауылы, 
С.Байдешова кґшесі, №30 б, ауылдыќ 

Тəртіпсіз ел болмас . . .
С. Айтжанов,
Байзаќ аудандыќ прокуратурасыныѕ прокуроры, екінші 

сыныпты заѕгер. 

2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап Ќазаќстан Республикасыныѕ 
жаѕа Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексі ќолданысќа 
енгізілгендігі  белгілі.
Аталєан кодекстіѕ 434-бабына сəйкес, ўсаќ бўзаќылыќ, 

яєни ќоєамдыќ орындарда былапыт сґйлеу, жеке тўлєаларєа 
ќорлап тиiсу, тўрєын їй-жайларды ќорлау, ортаќ пайдалану 
орындарын, саябаќтарды, скверлердi ластау, оныѕ iшiнде 
белгiленбеген орындарєа коммуналдыќ ќалдыќтарды тастау 
жəне айналасындаєыларєа сыйламаушылыќты бiлдiретiн, 
ќоєамдыќ тəртiптi жəне жеке тўлєалардыѕ тыныштыєын 
бўзатын басќа да осындай əрекеттер –он айлыќ есептiк 
кґрсеткiш мґлшерiнде айыппўл салуєа не он тəулiкке дейiнгi 
мерзiмге əкiмшiлiк ќамаќќа алуєа жазалауды кґздейді. 
Статистикалыќ мəліметтерге сїйенсек, ґткен 2015 жылы 

аудан сотымен 132 тўлєаєа ќатысты əкімшілік істер ќаралып,  
нəтижесінде 127 тўлєа əкімшілік жауапкершілікке тартылєан. 
Оныѕ ішінде, 74 тўлєаєа ќатысты айыппўл салынса, 53 тўлєаєа 
ќатысты əкімшілік ќамауєа алу шарасы ќолданылєан.
Ал, аєымдаєы жылдыѕ ґткен кезенінде аудан сотымен 32 

тўлєаєа ќатысты əкімшілік істер ќаралєан. Бўл кґрсеткіш ґткен 
жылмен салыстырєанда 25 пайызды ќўрайды.
Бўл санаттаєы əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар, кґбінесе, 

пісте шаєып немесе темекі шегіп, ќалдыєын жерге тастап, 
яєни ортаќ пайдалану орынды ластап, айналасындаєыларєа 
сыйламаушылыќ  білдіріп ,  ќоєамдыќ  тəртіпті  бўзумен 
байланысты ќўќыќ бўзушылыќ əрекеттер орын алєан.
Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті, Елбасы Нўрсўлтан 

Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы ќалыптасќан 
мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауында: «Біз еѕ 
ўсаќ ќўќыќ бўзушылыќпен, бўзаќылыќпен, мəдениетсіздікпен 
ымыраєа  келмеуіміз  керек ,  ґйткені ,  осыныѕ  ґзі  ќоєам 
тыныштыєын бўзады, ґмірдіѕ сапасына селкеу тїсіреді. 
Ўсаќ ќўќыќ бўзушылыќќа тґзбеу ахуалы-ќоєамдыќ тəртіпті 
ныєайтуєа, ќылмыспен кїреске бастайтын маѕызды ќадам»-деп 
атап кґрсеткен  болатын.
Сондыќтан, Б. Момышўлыныѕ: «Тəртіпсіз-ел болмас, тəртіпке 

баєынєан-ќўл болмас» дегеніндей, барлыќтарыѕызды заѕ 
талабына баєынуєа шаќырамыз. 

Байзаќ  аудандыќ  аумаќтыќ  сайлау   комиссиясыныѕ 
ХАБАРЛАМАСЫ клуб, 20 наурыз, саєат 24.00 -ден 

кешіктірмей;
- № 1 0  о к р у г т і к  с а й л а у 

комиссиясы, № 126 сайлау учаскесі, 
Сарыкемер  ауылы ,  Байзаќ  батыр 
кґшесі №76, əл-Фараби атындаєы 
мəдениет їйі, 20 наурыз, саєат 24.00 
-ден кешіктірмей;

-№11 округтік сайлау комиссиясы, 
№128 сайлау учаскесі, Сарыкемер 
ауылы ,  Ќосы  батыр  кґшесі  №47, 
Є .Мўратбаев  атындаєы  мектеп -
гимназия, 20 наурыз, саєат 24.00 -ден 
кешіктірмей;

-№12 округтік сайлау комиссиясы, 
№147 сайлау учаскесі, Сарыкемер 
ауылы, Мəмбет батыр кґшесі №27 а, 
Сарыкемер орта мектебі, 20 наурыз 
саєат 24.00 -ден кешіктірмей;

-№13 округтік сайлау комиссиясы, 
№130 сайлау учаскесі,Сарыкемер 
ауы лы ,  Абди к а р им о в  к ґш е с і 
№48, Н .Киікбаев  атындаєы  орта 
мектеп, 20 наурыз, саєат 24.00 -ден 
кешіктірмей;

- № 1 4   о к р у г т і к  с а й л а у 
комиссиясы, №139 сайлау учаскесі, 
Бурыл ауылы, 9 мамыр кґшесі №17, 
Бурыл орта мектебі, 20 наурыз, саєат 
24.00-ден кешіктірмей;

- № 1 5  о к р у г т і к  с а й л а у 
к ом и с с и я с ы ,  № 1 4 0  с а й л а у 
учаскесі ,Ќўмжота  ауылы ,  Талас 
кґшесі №2/1, Алтынсарин атындаєы 
орта мектеп, 20 наурыз, саєат 24.00 
-ден кешіктірмей.

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау  
комиссиясыныѕ тґраєасы                     

А.Тулепбергенов.

Мемлекеттік органдардыѕ 
сайлау бостандыєын ќамтамасыз 

ету жґніндегі ќызметі
Ж.Кушеков,
Байзаќ ауданы прокурорыныѕ орынбасары, аєа əділет 

кеѕесшісі.
                                                              
Соттар, прокуратура, ішкі істер органдары, сондай-аќ сайлау 

комиссиясы дауыс беру кїні, оныѕ ішінде демалыс кїндері де ґз 
жўмыстарын ўйымдастырады. Олар азаматтардыѕ шаєымдарын 
ќабылдау мен ќарауды ќамтамасыз етеді. Азаматтардыѕ жəне 
ўйымдардыѕ сайлау заѕамаларын бўзу туралы шаєымдары 
сайлау комиссияларында шаєым келіп тїскен кїннен бастап 
бес кїн аралыєында ќарастырылады. Сайлау комиссиясы мен 
оныѕ мїшелерініѕ шешімдеріне жəне əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шаєымдану жоєары тўрєан комиссияда шаєым келіп тїскен кїннен 
бастап їш кїн аралыєында ќаралады.

Сайлау комиссияларыныѕ ќўќыќтары мен міндеттері.
Сайлау комиссияларыныѕ мїшелері мемлекеттік органдардыѕ 

ґкілдері болып табылады жəне мемлекеттіѕ ќорєауында болатын. 
Орталыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы мен мїшелері ґз 
ґкілеттіліктерін кəсіби тўраќты негізде жїзеге асырады. Сайлау 
комиссиясыныѕ басќа мїшелерін сайлау ґткізу кезеѕінде олардыѕ 
келсімінсіз жўмыс берушініѕ ўйєарымы бойынша жўмыстан 
шыєаруєа немесе басќа жўмысќа ауыстыруєа жол берілмейді.
Сайлау комиссиясыныѕ мїшесі сайлау комиссиясыныѕ отырысында 
сґз сґйлеуге, тиісті сайлау комиссиясыныѕ ќўзыретіне жататын 
мəселелері бойынша ўсыныстар енгізуге, комиссия ќўжаттарымен 
танысуєа ќўќылы . Заѕда сайлау комиссиясы мїшелерініѕ міндеттері 
наќты кґрсетілген.

1. ЌР-ныѕ Конституциясы мен заѕнамаларын саќтау;
2. Жалпы жўрт таныєан əдеп нормаларын саќтау;
3. Азаматтардыѕ сайлау ќўќыќтары мен заѕды мїделерініѕ 

саќталуын жəне ќорєалуын ќамтамасыз ету;
4. Шешімдер ќабылдау кезінде əділ жəне тəуелсіз болу;
5. Кандидаттар мен партияныѕ тізімі ўсынєан саяси партиялардыѕ 

ќызметіне жария баєа беруден аулаќ болу;
6. Аталєан комиссия орналасќан əкімшілік –аумаќтыќ бірлік 

аумаєында тўруєа міндетті.

Жамбыл облысы Байзаќ аудандыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы
Сарыкемер ауылы                          №43                       8 наурыз 2016 жыл
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

№10 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 
ҮМІТКЕР НҰРБАЕВ ТҰРСЫМБЕК КИЗЯТИЛЬЯНҰЛЫНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ

Тулебаев Лямзер Кеңесбекұлы - 1966 
жылы 6 ақпанда Жамбыл облысы, Талас 
ауданы, Жданов совхозында дүниеге келген. 
1983 жылы “Ойық” атындағы орта мектебін 
бітірген.

1991 жылы Жамбыл Гидромеллиоративтік-
құрылыс институтын бітірген. Сол жылы 
алғашқы еңбек жолын Байзақ ауданында 
«Агропромстройда» шебер, жабдықтаушы 
болып  бастап ,  1994-1996 жылдары 
«Агропромстрой»  басшысының орынбасары, 
1996 жылы «Байзақкоммуналсервис» ЖШС-
нің директоры қызметтерін атқарды. 2001 
жылдан бүгінгі күнге дейін «Рауан» ЖШС-нің 
директоры қызметінде.
Қазақстан Республикасы инвестициялар 

және даму  министрінің Алғыс хатымен, 
облыс, аудан әкімдерінің, облыстық жол 
құрылыс департаменті мен облыстық 

мәслихат хатшысының Құрмет грамоталарымен және “Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығы” медалімен марапатталған.

“Нұр Отан” партиясының мүшесі.
 Үйленген, үш баланың әкесі.
   
Мен, партия Тґраєасы Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев болып табылатын 

елімізде жалпыхалыќтыќ  сенімге ие болєан «Нўр Отан» партиясы Байзаќ 
аудандыќ филиалы атынан аудандыќ мəслихат депутаттыєына сайлауєа 
тїсіп отырмын. Бўл шешімімніѕ їлкен жауапкершілік жїктейтінін жаќсы 
тїсінемін.
Сайлаушыларым маєан ќолдау білдіріп, аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты 

етіп сайлайтын болса, ауылда ґсіп, ќазаќ атты халыќтыѕ асыл тəлім-
тəрбиесіне бґленіп ґскендігімді, ґз бойымдаєы білімім мен біліктілігім 
арќылы ауылымызды дамытуєа, халыќтыѕ тўрмыс тіршілігін кґтеруге 
арналєан əрекеттеріммен дəлелдейтін боламын. Осы ўстанымым аясында  
ґзімніѕ келесі сайлауалды баєдарламамды назарларыѕызєа ўсынамын.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
-Мемлекет тарапынан бөлініп жатқан әлеуметтік көмектердің, жәрдемақылардың, 

коммуналдық төлемдердің әділ, уақытылы, ең бастысы, мақсатты жұмсалуына 
бақылаудың күшейтілуіне ықпал ету;

-Көп балалы, тұрмысы төмен отбасыларының мемлекеттік жәрдемақы алуға 
құқықтық және кеңестік көмек алуына ықпал жасау және бақылауға алу;

-Мүгедектік топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тиісті құжаттарын 
рәсімдеуге және мемлекеттен нысаналы топтарға бөлінетін қаражатқа қол 
жетімділікті қамтамасыз ету;

-«Жұмыспен қамту 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында жұмыссыз 
жүрген отбасыларды жеке шаруашылығын дамытуға берілетін несиені аудандық 
жұмыспен қамту орталығынан алуға құқықтық кеңес беру және жұмыспен қамту 
орталығының мамандарын тарта отырып, ауылдық жерлерге көшпелі қоғамдық 
қабылдаулар өткізу;

-Ауылдың ардагерлер кеңесінің жұмысын жандандыру мақсатында округ 
орталықтарында ардагерлерді жұмыс кабиниетпен қамтамасыз ету мәселесін 
шешу;

-Ауылдық жерлерде жастардың, сонымен бірге, жас мамандардың тұрақталуын 
қамтамасыз ету масатында жастарға қолайлы жағдайды қалыптастыруға;

-Өз сайлау учаскемдегі автожолдарын жөндету, жаяу жүргіншілер жолдарын 
жасату, электр бағандары мен трансформаторлар желілерінің тиісті талаптарға 
сай болуын және түнгі электр шамдары жоқ көшелерге түнгі шамдардың 
орнатылуына атсалысу;

-Қазіргі кезде аудан аумағындағы жолаушыларды тасымалдау, ауылдар 
арасындағы автобус қатынасын жетілдіру және жаңарту;

-Халыққа тегін медициналық қызмет көрсетудің  сапасын арттыру, тегін дәрі- 
дәрмекпен қамтамасыз ету, ауруханаға жатып емделуін ретке келтіру; 

-Ауылдарға ауыз су құбырларының желісін тарту қарастырылғанын ескере 
отырып, олардың іске асуына ықпал жасау; 

-Кез келген елдің дамуына тұсау болып, азаматтарының құқығын шектейтін 
сыбайлас жемқорлықпен пәреқорлықпен, жең ұшынан жалғасып мемлекет қаржысын 
ұрлау, заң бұзушылықпен күресу менің ең негізгі ұстанымым болмақ. 

-Халықтың арыз-шағымына терең мән беріп, қайырылған әрбір адамның 
мұң-мұқтажының оң шешілуіне көмектесу, тек өзімнің сайлау учаскеммен 
шектеліп қалмай, «Нұр Отан» партиясы  аудандық филиалының және аудандық 
мәслихатының депутаттық  құзыретіне орай, барлық аудан халқына қызмет 
жасауға ден қоятын боламын. 

БАР ИГІЛІК ХАЛЫЌ ЇШІН!

№11 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
ТУЛЕБАЕВ ЛЯМЗЕР КЕЅЕСБЕКЎЛЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

Тұрсымбек Кизятильянұлы Нұрбаев - 
1956 жылы Жамбыл қаласында туылған. 
Ұлты қазақ, білімі жоғары. 1985 жылы 
Алматы темір жол транспорт инженерлер 
институтын бітірген, мамандығы инженер-
механик.
Еңбек жолын 1974 жылы “Суперфосфат” 

зауытында аппаратшы болып бастаған.  
1977 жылдан бастап темір жолда машинист 
көмекшісі болған.1978-1980 жылдары әскер 
қатарында Отан алдындағы борышын 
өтеген. 1980-1985 жылдары автоколонна 
жүргізушісі, 1985 жылы көлік басқармасында 
жол  қауіпсіздіг і  инженері ,1986-1996 
жылдары автоколлонна бастығы,1996-1998 
жылдары ХРО материалдық-техникалық 
жабдықтау  бас  инженері ,1998-2000 
жылдары - «Кир-Кор» ЖШС-нің, 2000-

2005 жылдары «Бизнес-Ойл» ЖШС-нің басшысы қызметтерін атқарған. 2005-2010 
жылдары «Аделя-Нан» ЖШС-нің, 2010-2012 жылдары «Өмер-Тұрсын» ЖШС-нің 
басшысы болса, 2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Rola-7» ЖШС-нің басшысы 
болып абыроймен еңбек етуде. 

2013 жылы Астана қаласында өткен Ресей, Қазақстан, Украина және Беларусь  
мемлекеттерінің Ұлттық бизнес – рейтингтер одағының қорытындысы бойынша 
«Қазақстан көшбасшысы» орденімен марапатталды.
Т.Нұрбаев жетекшілік ететін «Rola-7» ЖШС-і 2014 жылғы «Парыз-2014» бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі конкурсының орта және шағын кәсіпкерлік 
саласындағы «Үздік ұжымдық шарт» номинациясы бойынша қола жүлдегер 
атанды.

“Нұр Отан” партиясының мүшесі. Үйленген, үш бала тәрбиелуде.

   Мен, бірінші кезекте, еліміздіѕ ўлтжанды азаматы жəне жалпыхалыќтыѕ сеніміне 
ие болєан «Нўр Отан» партиясыныѕ мїшесі ретінде, Елбасы, Ўлт кґшбасшысы, 
«Нўр Отан» партиясыныѕ Тґраєасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ жасампаз саясатын 
ќолдаушымын!
Екіншіден, алєа ќойєан, еѕ басты маќсатым, халќыма адал ќызмет ету. Бїгінде 

тґрткїл дїние таныєан Ќазаќстанныѕ ќарќынды дамуы мен ґсіп-ґркендеуіне 
їлес ќосу. Бўл, барша ќазаќстандыќтар їшін – орны бґлек, мəртебесі биік ерекше 
міндет!
Меніѕ осындай шаќтаєы ойым мен елімніѕ дамуына деген шын ниетімді, таза 

кґѕілімді іске асыруєа еліміздегі еѕ басты саяси кїш – «Нўр Отан» партиясы їлкен 
ќолдау кґрсетіп отыр. Ґйткені, мен – сґздіѕ емес, наќты істіѕ азаматы болєым 
келеді! Мені, бўл ќасиеттерді ґз кəсіпкерлік жўмысымды ќолєа алєанда жəне оны 
жїргізгенде талай мəрте дəлелдеген болатынмын.
Бїгінгі таѕда мен басќаратын «Rola-7» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

елімізге, облысымызєа кеѕінен танымал. Оныѕ «Ќазаќстанда жасалєан» брендімен 
шыєарылатын сапалы ґнімдері бїгінде республикамыздыѕ бірќатар облыстары мен 
Алматы жəне Астана ќалалары тўрєындарыныѕ сўранысына ие болып отыр.
Бўл жўмыстарды игеру мен їшін оѕай болєан жоќ. Біраќ, барлыќ жўмыстарда 

Елбасы Н.Назарбаевтыѕ ґнім ґндіруші шаєын жəне орта бизнесті ќолдауы 
арќасында ќол жеткіздім. 

Мен, баќытымды еѕбектен тапќан азаматпын!
Меніѕ еѕ басты маќсатым – Елбасы, Партия Тґраєасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ 

барлыќ бастамалары мен ќазаќстандыќтардыѕ ґмірін жаќсартуєа арналєан дара 
саясатына ќолдау кґрсету жəне оны іске асыруєа барынша їлес ќосу.
Егемен елім мен ќасиетті Əулиеата жерініѕ бай еѕбек дəстїрін жалєастыра 

отырып, экономикалыќ кґрсеткіштерініѕ артуына жəне ґзекті мəселелерді шешуге 
атсалысуды ґзімніѕ  азаматтыќ парызым деп есептеймін.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
-«Нұр Отан» партиясының кезектен тыс ХVІІ съезінде қабылданған «Қазақстан-

2021: Бірлік. Тұрақтылық. Жасампаздық» атты жаңа Сайлауалды тұғырнамасын 
жергілікті жерде жүзеге асуына бар ынта-жігерімді жұмсаймын;

-«Нұр Отан» партиясының қоғам алдындағы беделін арттыруға, белсенді 
позициясын қалыптастыру мақсатында партияның облыстық және аудандық 
филиалымен, бастауыш партия ұйымдарымен тығыз саяси байланыста болу;

-Жамбыл облысы мен Байзақ ауданының қоғамдық-саяси өмірі мен әлеуметтік 
тыныс-тіршілігіне белсене араласу;

-шағын және орта бизнесті, оның ішінде ауыл шаруашылығы саласындағы шаруа 
қожалықтарын өркендету қозғалысы мен дамытуға ықпал етуді басты назарда 
ұстау;

-ауылдық жерлердегі агроөнеркәсіп кешендері құрылымдарын сапалы ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдеу деңгейіне көтере отырып, жаңа жұмыс орындарын 
ашу;

-тиісті республикалық, облыстық және аудандық атқарушы билік және 
мемлекеттік органдар алдында осындай маңызды мәселелерді көтеру және оның 
шешу жолдарын қарастыру;

-соғыс және еңбек ардагерлеріне, тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларына 
әлеуметтік қолдаулар көрсетулер жолдарын қарастыру;

-Байзақ ауданында бірқатар ауылдар көгілдір отынға зәру. Соныдықтан, тиісті 
мемлекеттік орындардың алдына осы әлеуметтік маңызы жоғары мәселені көтере 
отырып, бюжеттен қажетті қаржының бөлінуіне ықпал етеу;

-мектеп, балабақша, денсаулық және мәдениет салалары қызметтерінің өзекті 
проблемаларын шешуге ықпал ету;

-жастар мен жасөспірімдердің спортпен, оның ішінде бұқаралық спортпен 
айналысуына мүмкіндіктер жасау;

-Жамбыл облысы мен Байзақ ауданы жастарын егемен елімнің болашағы, кемел 
мемлекетімінің келешегі үшін қызмет етулеріне барынша ықпал ету.

Мен осындай айрықша міндеттерді алға қоя отырып, Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың 
«Мәңгілік Ел» идеясын, «100 нақты қадам» Ұлттық жоспарын және «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға белсенді қатысуға бел байлап 
отырмын.  Бұл мен үшін маңызы жоғары, мәртебесі биік міндет болмақ! 

МЕНІЅ ТІРЕГІМ – АУЫЛ, ТІЛЕГІМ – БІРЛІК!  
МЕНІЅ МАЌСАТЫМ – ЕЛ ЕРТЕЅІ ЇШІН АЯНБАЙ 

ЕЅБЕК ЕТУ! ҐЙТКЕНІ, ТУЄАН ЕЛІМЕ ЖƏНЕ АРДАЌТЫ 
ХАЛЌЫМА ЌЫЗМЕТ ЕТУ – МЕНІЅ ІЗГІ МЎРАТЫМ!

Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»4 10  наурыз  2016  жыл

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

№12 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 
ҮМІТКЕР МАМЫРБАЕВА ГҮЛНАР СЕРІКҚЫЗЫНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ

Заурбаева Меруерт Кеңесқызы - 1982 
жылдың 10 желтоқсанында Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылында дүниеге келген.   

2000 жылы Н. Киікбаев атындағы орта 
мектебін бітірген. 

2002 жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық 
институтының «Ағылшын және неміс тілдері 
пәндерінің мұғалімі» мамандығына оқуға 
түсіп, 2007 жылы оқу орнын аяқтаған. 

2004 жылы «Тараз газ шаруашылығы 
басқармасы» ЖШС-і Байзақ газ пайдалану  
учаскес і не  маман  болып  жұмысқа 
орналасқан. 

2012 жылы «КазТрансГаз Аймақ» АҚ-ы 
Жамбыл өндірістік филиалының технигі 
болып жұмыс атқарған. 

2013 жылы «Жамбыл гуманитарлық-
техникалық университетіне: «Экономика және 
бизнес» бакалавры академиялық дәрежесі 
дипломын алған.

2015 жылдан бүгінгі күнге дейін «Интергаз Централдық Азия» АҚ-ы Тараз 
магистралдық газ құбырлары филиалында шебер болып еңбек етуде. 

2016 жыл егемен еліміз їшін їлкен саяси науќаннан бастау алып отыр. Ол 
демократиялыќ даму жолын ўстанєан Ќазаќстан Республикасы Парламенті 
Мəжілісі мен жергілікті мəслихаттардыѕ кезектен тыс сайлауын ґткізумен 
ерекшеленуде.
2016 жылдыѕ 20 ќаѕтарында Елбасы Н.Ə.Назарбаев – 20 наурызды елімізде 

сайлау кїні деп белгілеп, арнайы Жарлыќќа ќол ќойды. Осылайша елімізде 
їлкен саяси науќан бастау алды.
Бїгінгі əлемдік экономикалыќ даєдарыс ґз їстемдігін жїргізіп отырєан 

шаќтаєы бўл саяси ќадамды барша отандастарымыз жан-жаќты ќолдап 
отыр.
Бўл ќадам – Ўлт Тəуелсіздігін ныєайтуєа, мемлекетіміздіѕ дамуына жəне 

кґпўлтты халќымыздыѕ баянды ґміріне жаѕа жол ашпаќ.
Еліміз жиырма бес жылдыќ Тəуелсіздік тарихында – кґпўлтты Ќазаќстан 

Елбасы, Ўлт кґшбасшысы, «Нўр Отан» партиясыныѕ Тґраєасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
сара саясатыныѕ арќасында їлкен ґркендеу мен ґсу жолынан ґтті.
Ґндіріс ґркендеді.  Ауыл шаруашылыєы дамыды.  Халќымыздыѕ тўрмысы 

жаќсарды. Шаєын жəне орта бизнес ќанат жайды. Білім, денсаулыќ, мəдениет, 
спорт салалары жаѕа деѕгейге кґтерілді.
Еѕ басты ќўндылыєымыз – кґпўлтты халќымыздыѕ татулыєы мен бірлігі 

артып, жарасымды ынтымаєы мен ґзара келісімі деп білемін. Осылайша, 
Ќазаќстан əлемге танылды. 
Еліміз мемлекеттермен саяси, экономикалыќ жəне сауда байланысын 

орнатты. Сондыќтан да, мен туєан Отанымызды, оны басќарып отырєан 
Елбасын орынды маќтан етемін.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
 
-Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси, экономикалық және әлеуметтік 

реформалардың, ауданның әлеуметтік–экономикалық даму жоспарларының 
орындалуына белсенділік көрсете отырып, сайлаушылар талаптарын жүзеге 
асыру. Бар күш-жігерімді жұмсап тұрақты комиссия отырысында белсенділік 
көрсетіп, сессияда мәселелердің толығымен бекітілуіне атсалысу;

-Депутат болып сайланған жағдайда, Сіздер үшін қызмет етіп, өзімнің азаматтық 
парызымды өтеуді сайлаушылар алдында міндетім деп санау; 

-Зейнеткерлер, мүгедектер, көп балалы және әлеуметтік жағынан аз қорғалған 
отбасыларына көмек көрсету, кедейшілікпен күресу өзімнің азаматтық 
борышым деп есептей келе, осы мақсатта мемлекет қабылдаған әлеуметтік 
бағдарламалардың сапалы жүзеге асуына ықпал жасау; 

-Аудандық, облыстық бюджеттен мекемелерге және әлеуметтік нысандарға 
ауыл ішіндегі жолдарды жөндеуге қаражаттың бөлінуіне ықпал ету; 

-Ауылдағы шаруа қожалықтарына «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» және 
«Бизнестің – 2020» мемлекеттік бағдарламалары бойынша тиісті микрокредиттік 
мекемелермен жұмыс істеуге атсалысу; 

-Мәдени, спорттық іс-шараларды көп өткізуге ықпал ете отырып, ауыл 
жастарының бос уақытын тиімді пайдалануын қамтамасыз ету; 

-Ауылды абаттандыру, көгалдандыру мен көгеріштендіру барысында халыққа 
экологиялық мәдениетті қалыптастыру, табиғатты қорғап, молайту 
бағытындағы шараларды жандандыруға күш салу.  

МАҚСАТЫМ  –  САЙЛАУШЫЛАР  ҰСЫНЫСТАРЫН 
ЗЕРДЕЛЕП ,  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ .

№1 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
ЗАУРБАЕВА МЕРУЕРТ КЕЅЕСЌЫЗЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

Мамырбаева Гүлнар Серікқызы-1959 жылы 
5 тамызда Жамбыл облысы, Свердлов ауданы, 
Сарыбарақ ауылында дүниеге келген. 1975 
жылы Түймекент ауылындағы орта мектепті 
аяқтаған. 1975-1977 жылдары М.Маметова 
атындағы орыс мектебінде химия кабинетінде 
зертханашы болып еңбек жолын бастаған. 
1977 жылы Семей мемлекеттік медицина 
институтына оқуға түсіп, 1983 жылы «Дәрігер-
педиатр» мамандығы  бойынша  диплом 
алған. 1983-1984 жылдары аралығында 
Жамбыл қаласындағы облыстық балалар 
ауруханасында интернатурадан өткен. 1984 
жылы Түймекент дәрігерлік амбулаториясында 
учаскелік педиатр, 1985-1986 жылдары 
аудандық ауруханада балалар бөлімінің 
меңгерушісі, 1986-1996 жылдары балалар 
консультациясының меңгерушісі, 1996-2003 
жылдары аудандық балалар дәрігері және 
консультативті-диагностикалық  емхана 
меңгерушісі, 2003 жылдан бастап бүгінгі 

таңға дейін аудандық орталық аурухана бас дәрігерінің орынбасары қызметін 
абыроймен атқарып келеді. 
Облыс, аудан әкімдерінің, аудандық мәслихаттың Мақтау грамоталарымен, 

«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» мерекелік медалімен 
марапатталған.  

2007 жылдан бері жоғары дәрежелі бала дәрігері.
2012 жылдан бері 1 дәрежелі ұйымдастырушы дәрігер.
Отбасында екі қыз және бір ұлдың анасы.

Адамныѕ денсаулыєы – ќоєам байлыєы. Əрбір адам ґз денсаулыєыныѕ мыќты 
болу жолдарын ќарастыруы керек. Дені сау адамныѕ кґѕіл-кїйі кґтеріѕкі 
болып, еѕбекке əрќашан ќўлшына кіріседі. Халќымыз «Дені саудыѕ – жаны 
сау» деп орынды айтќан. Отанымыздыѕ келешегініѕ кґркеюі халыќ арасында 
салауатты ґмір салтын ќалыптастыруда. 
Ќараѕєы їйге кіріп келіп шам жаќсаѕыз, шам їйді жарыќ ќылады. Кґп 

ќызыл гїлдіѕ ішінен бір аќ гїл кґрсеѕ, кґзіѕ соєан тїседі. Біздіѕ де ґмірімізді 
жарыќ ќылатын, жан-жаєымызєа тамаша сəулесін шашатын, ґмірдегі басты 
байлыќ – денсаулыќ. Денсаулыќ – бўл адамныѕ еѕбекке белсенді болуы, əрі 
ўзаќ ґмір сїруі, тəнніѕ саулыєын жəне рухани саулыєын сезіну. 
«Денсаулыќ – зор байлыќ» дейді ќазаќ. Халыќтыѕ денсаулыєын саќтау 

аурулардыѕ алдын-алу мен оларды емдеу баєыттарында айќындалєан. 
Ендігі басты мəселе - əрбір саналы азамат ґз денсаулыєын кїтіп ўстап, елдіѕ 
болашаєына ґз їлесін ќосуы ќажет деп есептеймін.
Елбасы Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаев жыл сайынєы ќазаќстандыќтарєа 

жолдайтын Жолдауында денсаулыќ саќтау саласына ерекше кґѕіл бґліп келеді. 
Осы саланыѕ дамуына баєыт-баєдар беретін Елбасыныѕ тапсырмаларын 

басшылыќќа ала отырып, денсаулыќ саќтау жїйесінде медициналыќ ќызмет 
сапасын заман талабына сай арттыру жəне əрбір аудан тўрєыныныѕ ќол 
жеткізу мїмкіндігін жетілдіру, салауатты ґмір салтын насихаттау ќажеттілігіне 
басты назар аударылуда.
Мысал їшін тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемі жыл сайын 

кеѕейіп келеді. Бїгінгі таѕда медицина ўйымдарыныѕ барлыќ іс-шаралары 
«Саламатты Ќазаќстан» мемлекеттік баєдарламасы аясында жїзеге асырылуда. 
Бўл баєдарламада ўлт денсаулыєын ныєайту маќсатына жетуге баєытталєан 
міндеттер ќойылєан. Мемлекеттік баєдарлама денсаулыќ саќтау саласын жаѕа 
сапалыќ деѕгейге кґтеретініне кґзіміз жетіп отыр.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
-Ауылдағы тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға, білім, денсаулық сақтау, 

әлеуметтік салаларды дамытуға және ауыл мәдениетін көтеруге, облыс 
экономикасының өсуіне арналған бюджеттік қаржының дұрыс бөлінуіне ықпал 
ету;

-Қоғамның құқықтық мәдениеті мен құқықтық сана-сезімін тәрбиелеу, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қөзқарасты қалыптастыруға ықпал ету;

-Ауыл шаруашылығы өнімділігін арттыру және агроөнеркәсіптік кешен 
өнімдерінің экспортын өсіруге жағдайлар қалыптастыру;

-Ауылдың ауыз су және жол жөндеу мәселелерін шешуге ықпал ету;
-Білім және мәдениет ошақтарының жұмысының жандануына, халық арасында 

спортты қолдауға күш жұмсау;
-Еңбек нарығындағы жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныс арасындағы 

кәсіби-біліктілік дисбалансын кеміту;
-Дәстүрлі білім беру жүйеміздің жетістіктерін және әлемнің озық тәжірибесін 

қабылдай отырып, білім беру жүйесін дамытуға ықпал жасау.
Менің алға қойған міндеттерім:
-Ана мен баланы қолдап, болашақ және көп балалы ана үшін қолайлы жағдайдар 

жасау мақсатында балабақшалардың қолданысқа берілуіне күш салу;
-Толық емес және тұрмысы төмен отбасы балаларын, мүгедек балаларды 

қолдаудың тетіктерін жетілдіруге үлес қосу;
-Халықтың әлеуметтік әлсіз жіктеріне әлеуметтік көмек көрсетудің 

өлшемдерін жетілдіру, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтендірудің 
жаңа нысандарын әзірлеу мен енгізуге ықпал ету;

-Жастырдың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және оларды салауатты 
өмір салтына баулу бағытында спорттық алаңдардың көптен ашылуына 
және  спорттық құрал-жабдықтармен жаңартуға атсалысу.

МЕНІҢ БАСТЫ ҰСТАНЫМЫМ - 
САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ!

Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМ І Т К Е РМЕН  Т АНЫСЫЅЫЗДАР :

№10 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 
ҮМІТКЕР МАНИЕВА ЖАРҚЫНАЙ ШАДЕКҚЫЗЫНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ

Сүйенішбекова Сәуле Ануарбекқызы 
- 1968 жылы 15 қыркүйекте Жамбыл 
облысы, Байзақ ауданы (Свердлов), Кеңес 
ауылында шаруа отбасында дүниеге келген. 
1986 жылы Кеңес орта мектебін бітірген. 

1986 жылы Жезқазған облысы, Николск 
(қазіргі Қ.Сатпаев) қаласындағы мәдени 
ағарту училищесіне оқуға түсіп, 1988 жылы 
«Халық аспаптар оркестрі жетекшісі және 
клуб меңгерушісі» мамандығын алған. 
Алғашқы  еңбек  жолын  1989 жылы 

Свердлов аудандық мәдениет үйінде 
«Шолпан» ән-би ансамблінің көркемдік 
жетекшісі ретінде бастаған. Осы салада 
бірнеше жыл үздіксіз еңбек атқарған. 

2010 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін 
аудандық әл-Фараби атындағы мәдениет 

үйінде үйірме жетекшісі қызметін абыроймен атқарып келеді. 
Тұрмыс құрған, бір ұл, екі қызы бар.

«...Єылым мен мəдениет барлыќ дїниеніѕ алтын алќасы болып отыр» – деп 
ќазаќтыѕ біртуар жазушысы Мўхтар Əуезов айтќан екен. Рас, мəдениет 
тўтас бір ўлттыѕ ґмірі мен тарихынан кґрініс беретін баєа жетпес ќўндылыќ. 
Сондыќтан болар, «Мəдениеті дамымаєан ел – мешеу ќалады» деген 
бабаларымыз. Кґк Туымызды əлем алдында спортымыз бен мəдениетіміз 
арќылы желбіретіп, ґзге елдерге ґзімізді мойындата аламыз. Ежелден мəдениет 
пен салт-дəстїрдіѕ дамуына ерекше кґѕіл бґлген ќазаќ халќы бїгінде осы 
ўстанымынан тайєан емес.
Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан 

жолы - 2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» атты Ќазаќстан халќына 
арнаєан Жолдауында мəдениет саласына жїктелген міндеттерді орындаудыѕ 
маѕызы зор деп білемін. 
«Жыл сайын Ќазаќстан халќы Жолдауды асыєа кїтетіні белгілі. Биылєы 

жылы Елбасымыз мəдениетке ќатысты мəселелерді арнайы атап ґтіп, сала 
ќызметкерлерін ќуанышќа бґледі. Шын мəнінде де, елдіѕ елдігін танытатын 
сала – мəдениет мен спорт.  Мемлекет басшысыныѕ мəдениет ќызметкерлеріне 
жасап жатќан ќамќорлыєын їлгі тўтуєа болады. Мəдениеттегі жаѕа кластер 
бойынша тапсырма берілді. Мўныѕ барлыєы кїнделікті, тўраќты жасалатын 

жўмыс болуы керек. Себебі, мəдениет адамныѕ дїниеге келген сəтінен 
басталып, ґмірден озєанша жалєасатын ќўбылыс. Адамныѕ жеке мəдениеті, 
ґнердегі мəдениеті, отбасындаєы мəдениеті сынды оныѕ тїрі кґп болєанымен, 
тїбінде ўлы ґнерге иек артатынымыз жасырын емес.
Сондыќтан болар, мемлекетімізде ґнер саласына ерекше кґѕіл бґлінуі 

мəдениет саласында еѕбектеніп жїрген азаматтарєа ќанат бітіруде.
«Жолдауда айтылєан мəселелер кітапхана саласына да, мўражайлар, музыка, 

театр саласына да ќатысты. Сондыќтан, алєа ќойылєан жоспарлар кґп. Шын 
мəнінде тума таланттар ауылда десек, сол бўлаќтыѕ кґзін ашу, алтынды бар 
жерінен ќазып, жарыќќа шыєару – біздіѕ тїпкі маќсатымыз. Сондыќтан, 
ґркениетті елдіѕ ќатарына ќосылу їшін біз барымызды жарыќќа шыєарып 
кґрсетуіміз керек деп есептеймін.
Мен аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты болып сайлансам, ауданымыздыѕ 

мəдениет саласыныѕ дамуына атсалысып, ґзімніѕ кїш – жігерімді аудан 
халќыныѕ мəдени демалыстарыныѕ жаќсы жəне жиі ўйымдастырылуына, 
жастардыѕ бос уаќыттарын тиімді пайдалануына жўмсайтын боламын.
Бўл ауылдан да елімізге белгілі ґнер шеберлері мəдениет ќайраткерлері 

шыќќан, сол їрдісті жалєастырып, жастардыѕ талантыѕ ашуєа атсалысамын. 
Мен ауыл тўрєындарыныѕ назарын осыєан бўрып, ауыл жастарын салауатты 
ґмір салтын саќтауєа шаќырып, бос уаќыттарын мəдени демалыстарєа 
баєыттап, спортпен айналысуєа баулимын. Сайлаушылардыѕ ўсыныс – 
пікірлерін аудан деѕгейінде кґтеріп, орындалуын їнемі баќылауда ўстайтын 
боламын.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
-Жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында мәдени 

демалыстар ұйымдастыруға;
-Спорттық үйірмелер ашып, оған жастардың көптеп қатысуына;
-Ауылдық елдімекендерді таза ауыз сумен толық және тұрақты қамтамасыз 

етуге;
-Елдімекендерді көріктендіру мен көгеріштендіру, санитарлық тазалықтың 

сақталуына атсалысу;
-Жолдардың жөнделуіне атсалысу жұмыстарының атқарылуына;
-Ауылдық елдімекендердің экологиялық тазалығын сақтауға атсалысатын 

боламын.

№15 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
СЇЙЕНІШБЕКОВА СƏУЛЕ АНУАРБЕКЌЫЗЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

Маниева Жарқынай Шадекқызы 
-1969 жылдың  11  сәу ір  айында 
Жамбыл облысы, Свердлов ауданы 
, Михайловка елдімекенінде дүниеге 
келген. Ұлты қазақ. Білімі жоғары. 
1988 жылы Жетісай педагогикалық 
училищесін бітіріп, «Мектепке дейінгі 
мекеменің тәрбиешісі» мамандығын 
ал ғ а н.  Жамбыл  г умани т арлық 
т е х н и к а л ы қ  у н и в е р с и т е т і н д е  
«Бастауыш оқытудың әдістемесі мен 
педагогикасы» мамандығын алды. Еңбек 
жолын  1988 жылы Свердлов ауданы 
Михайловка ауылында орналасқан №6 
балабақшасында тәрбиеші қызметінен 
бастаған. 1989-1994 жылдар аралығында 
Свердлов ауданының халық депутаттары 
Михайловка селолық Советінін депутаты 

болып қызмет етті. 
1999-2001 жылдары Сарыкемер ауылындағы №6 балабақшада әдіскер, 2008 

жылы Сарыкемер ауылында Ғ.Мұратбаев атындағы мектеп-гимназиясында 
бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарды. 2010 жылдан бастап Байзақ 
ауданы Сарыкемер ауылында орналасқан «Балапан» балабақшасында 
меңгеруші қызметін атқаруда. 
Тұрмыс құрған. Отбасында 2 ұл, 1 қыз бар.

Халќымыз «Балаѕа бес жасќа дейін патшаѕдай ќара» деген сґзінде де 
тəрбиеніѕ тереѕ мəні жатыр деуге болады. Баланыѕ патшадай кґѕіліне 
адамгершілік ќасиетін ўялату əрбір ата-ананыѕ міндеті болса, тəрбиеші 
мен ўстаздардыѕ парызы сол аќылєа аќыл ќосу. Адамныѕ бары да, 
байлыєы да бала екені кґзге кґрініп-аќ тўрады. “Балам аман болсын, 
басќасыныѕ барлыєы табылады” дейтіні де осыдан шыєар. Ґмірдіѕ ґзі 
балалармен мəнді де сəнді. Кґѕіліѕ кїрсінгенде, баланыѕ бір кїлгенін 
кґріп, жаныѕ жай табады. Ґз басым балалардыѕ балалыєына даналыќ 
ќосуєа їлесі зор балабаќша деп білемін.
Пəк те таза, аѕєал да адал сəбилеріміздіѕ тəрбиесіне дўрыс кґѕіл аударып, 
олардыѕ сґйлеу мəнерін ќалыптастырып, салауатты ґмір сїруге баулу 
əрбір ата – ананыѕ міндеті деуге болады. Ал, ата-ана берген тəрбиеге 
балабаќша тəрбиешілерініѕ де ќосар їлестері зор. Себебі, тəрбие бастауы 
– балабаќшадан.
Жалпы алєанда балаєа айналадаєы ґмір шындыєыныѕ əсері мол. 
Айналасындаєы їлкендердіѕ, ґзінен ересек балалардыѕ бір-бірімен 
ќарым-ќатынасы, кґѕіл-кїй ерекшеліктері, жїріс-тўрысы, еѕбек 

əрекеті – бəрі балаєа їлгі-¬ґнеге. Бїгінгі балалар тез жетіліп келеді. Олар 
айналадаєы болып жатќан барлыќ оќиєаларды білгісі келеді. Баланыѕ 
тўлєа болып ќалыптасуына отбасыныѕ тəрбиесі аздыќ етеді. Бўл орайда 
бала тəрбиесіндегі балабаќшаныѕ орны ерекше. Себебі, балабаќшаєа 
баратын бала ќоєамда ґз ойын ашыќ айтуєа їйренеді. Сонымен ќатар, 
жан-жаќты жетіледі. Елбасымыз ґз сґзінде 2020 жылєа ќарай барлыќ 
мектеп жасына дейінгі балалар балабаќшамен ќамтылуы тиіс екендігін 
айтќан болатын. 
Шыєыстыѕ єўлама єалымы əл-Фараби: «Жас жеткіншектеріѕізді 
кґрсетіѕіз, мен сіздердіѕ болашаќтарыѕызды айтып берейін деген екен. 
Ќазаќ ќай заманда да ўрпаќ ќамы, бала болашаєына бей-жай ќарамаєан. 
Болашаќ ўрпаєыныѕ арлы, намысты болып ќалыптасуы їшін ќолдан 
келгенніѕ бəрін жасаєан. Бала тəрбиесі бїгін де, ертеѕ де кїн тəртібінен 
тїспейді жəне ол ата-ананыѕ єана емес, бїкіл ќоєамныѕ міндеті болып 
ќала бермек. 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:

-Ауылдағы тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға, білім, денсаулық сақтау, 
әлеуметтік салаларды дамытуға және ауыл мәдениетін көтеруге, облыс 
экономикасының өсуіне арналған бюджеттік қаржының дұрыс бөлінуіне ықпал 
ету;

-Қоғамның құқықтық мәдениеті мен құқықтық сана-сезімін тәрбиелеу, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік қөзқарасты қалыптастыруға 
ықпал ету;

-Ауыл шаруашылығы өнімділігін арттыру және агроөнеркәсіптік кешен 
өнімдерінің экспортын өсіруге жағдайлар қалыптастыру;

-Ауылдың ауыз су және жол жөндеу мәселелерін шешуге ықпал ету;
-Білім және мәдениет ошақтары жұмысының жандануына, халық арасында 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға күш жұмсау;
-Еңбек нарығындағы жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныс арасындағы 

кәсіби-біліктілік тепе-теңдігін кеміту;
МЕНІҢ АЛҒА ҚОЙҒАН МІНДЕТТЕРІМ:
-Ана мен баланы қолдап, болашақ және көп балалы ана үшін қолайлы жағдайлар 

жасау мақсатында балабақшалардың қолданысқа берілуіне күш салу;
-Толық емес және тұрмысы төмен отбасы балаларын, мүгедек балаларды, 

балалар үйлерінің тәрбиеленушілерін қолдаудың тетіктерін жетілдіруге үлес 
қосу.

МЕН  С ІЗДЕРГЕ  СЕНЕМІН !

Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.
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Сарманов Нұрполат Жолдасбайұлы 
-1988 жылдың 13 қыркүйегінде Өзбекстан 
Республикасы  ККАССР - і  Ходжелі 
қаласында өмірге келген.

1995 жылы Өзбекстан Республикасынан 
Қазақстан Республикасы, Тараз қаласы, 
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылына 
көшіп келді.

1995-2006 жылдар  аралығында 
Сарыкемер ауылындағы “Қазақстанның 
40 жылдығы” атындағы орта мектебінде 
білім алды.

2006 жылдан «Валихан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің кірпіш зауытында 
жұмыс атқарды.

2011-2014 жылдар  аралығында 
«Кермакас» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің зауытында, ал, 2015 

жылдың ақпан айынан бастап Байзақ аудандық электр жүйесін тарату 
мекемесінде жұмыс атқарып келеді. Үйленбеген.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жəне жастар саясатына 
тоќталсаќ, біз, тəуелсіздік бесігінде тербеліп ґскен баќытты 
ќазаќ елініѕ ўландары, мемлекетіміздіѕ ќазіргі жетістіктері – бўл 
партиямыздыѕ басшысы, əлем таныєан ірі саяси ќайраткер, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 
басшылыєымен жїргізіліп жатќан сан алуан реформалардыѕ заѕды 
нəтижесі екенін маќтан тўтамыз. Себебі, елімізде ќазіргі таѕда əр 
жас азаматтыѕ толыќќанды дамуына арналєан жан-жаќты тетіктер 
жасаќталєандыєы айќын кґрініс табуда.
Мəселен, əлеуметтік-экономикалыќ тўрєыдан, мемлекет жастар 
мен жас отбасылардыѕ экономикалыќ ахуалын жаќсарту мен табыс 
деѕгейін кґтеру, ўзаќ мерзімді несие берудіѕ кезеѕдік жїйесін 
енгізу, басќа да экономикалыќ кґмек тїрлері арќылы білім алу 
мїмкіндігін кеѕейту, іскерлік белсенділігін арттыру, тўрєын жайы 
мен їй шаруашылыєын толыќќанды жабдыќтау їшін ќўќыќтыќ, 
ўйымдастырушылыќ жаєдай жасаудыѕ барлыќ шараларын 

Байғараев Айдар Маратұлы - 1987 
жылы  27 қазанда, Жамбыл облысы, 
Свердлов (Байзақ) ауданы, Головановка 
ауылында дүниеге келген. Ұлты – қазақ. 

2005 жылы Сарыкемер ауылындағы 
“Қазақстанның 40-жылдығы” атындағы 
орта мектепті тәмәмдаған.

2005-2009 жылдар  аралығында 
Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық 
Қазақ-Түрік университетінде оқып, 
“Алғашқы әскери  дайындық пәнінің 
мұғалімі” мамандығын алған.

2009-2010 жылдары Үшарал қаласында 
«Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің шекара 
қызметінде» әскери борышын өтеген.

2011-2013 жылдары Байзақ ауданы 
Н.Ақшабаев атындағы орта мектепте «Алғашқы әскери дайындық» пәнінің 
мұғалімі болып қызмет етті.

2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін Тараз қаласындағы №28903 әскери 
бөлімінде келісім-шарт бойынша қызмет атқарады. Үйленбеген.

Бїгінгі таѕда жастар ортасындаєы маскїнемдік, нашаќорлыќ, 
жўмыссыздыќ, ќылмыс пен ґз бетімен кетушілік, рухани азып-
тозушылыќ туралы жиі айтылады. Мўндай теріс аєымдардыѕ белеѕ 
алєандыєын жасыра алмаймыз. Ќазіргі таѕда ќоєамды алаѕдататын 
аталєан сипаттаєы мəселелер екендігі болып отыр.
Сол себептен де мемлекеттіѕ жастар саясатыныѕ басым баєыттары 
да жоєарыдаєы салаларды ќамтиды. Ежелден «Бірінші байлыќ» 
аталєан денсаулыќтыѕ жайын ќазаќ ќашаннан жоєары баєалаєан. 
Расында да адам баласы їшін денсаулыќтан артыќ ештеѕе жоќ. 
Денсаулыќ дўрыс болмаса, бойыѕды дерт жайласа, ештеѕеніѕ мəні 
келмейді. 
Біздіѕ жўрт «Ќай жеріѕ ауырса-жаныѕ сол жерде» деп те жатады 

ќолдануда. Мысалы, студенттер їшін жол аќысы жеѕілдіктерін 
енгізу, еліміздегі жас азаматтар мен жас отбасыларды жеѕілдікті 
ипотекалыќ несиелеу, жас мамандарды еѕбек нарыєында ќамтамасыз 
ету жолындаєы мемлекеттік ыќпалдасу тетіктері, ауыл жастарына 
берілетін кґпсалалы квота, ауылєа барєан жастарєа кґтерме кґмектер, 
жетім балаларєа жəне мїгедек жандарєа кґсетілетін кґмек сынды 
тїрлерін атап ґтуге болады.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
Мемлекеттік жастар саясатының негізгі принциптерін мемлекеттік 

билік органдары тарапынан қалыптастыру мен іске асыру мәселесінде 
біртұтас көзқарас қалыптастыруды төмендегі басты қағидалар 
мүддесіне орай іске асырылуы қажет деп санаймын:

-Жастар мәселесіндегі демократиялық, жас азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын сақтау;

-Жалпыға ортақ барлық жастарды жынысына, ұлтына, әлеуметтік 
жағдайына және діни ұстанымына қарамастан жаппай қамту;

-Қоғамда жас шамасы мен әлеуметтік әртектілік проблемалары ескерілетін 
сараланған көзқарасты қалыптастыру;

-Жастардың әлеуметтік жағынан неғұрлым аз қорғалған бөлігін, соның 
ішінде мүгедек балаларды, денсаулығы дімкәс балаларды, жетім балаларды, 
көп балалы, жағдайы нашар отбасыларындағы балаларды тікелей қорғау 
және қолдау;

-Жастар саясатын қалыптастырудағы осы басты қағидаларды заңнамалық 
және атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдары тарапынан 
ескеріліп, олардың қызметтерін бағалаудың бір өлшеміне айналдыру;

-Жастардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз 
ету;

-Білім, еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кепілдіктермен қамтамасыз 
ету;

-Жастардың кәсіптік, рухани және дене тәрбиесінің дамуына жағдай 
жасау;

-Жас таланттарды қолдау және шыңдау;
-Жастарға әлеуметтік көмек көрсету мен қазіргі жағдайға бейімделу жүйесін 

қалыптастыру.

єой. Бўл да шындыќ, осыныѕ бəрі ата-бабаларымыздыѕ денсаулыќ 
мəселесіне айрыќша кґѕіл бґлгенін кґрсетеді. Халыќтыѕ денсаулыєы 
ел ќуаты. Ел ќуаты болашаќ жастар.
Елбасыныѕ бїгінгі таѕда жїргізіп отырєан саясатын толыєымен 
ќуаттаймын жəне оны тїбегейлі жїзеге асыру жолында белсене 
араласамын. Ауданныѕ экономикалыќ - əлеуметтік жаєдайын 
жаќсартудаєы жаѕа ґмірдіѕ бастамаларын ќолдап, оларды жїзеге 
асыру їшін ќолымнан келгенше кґмегімді аямаймын.
Аудан халќыныѕ əлеуметтік жаєдайын жаќсартуєа арналєан іс-
шаралар, жастар тəрбиесі мектептердегі жас жеткіншектерге білім 
беру жґніндегі мəселелерді шешеуге бар кїшімді жўмсаймын.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:

-Дарынды балалардың талантын ашу бағытындағы қолға алынған 
шараларды жандандыру;

-Өзім сайлауға түсіп отырған №5 сайлау округі бойынша сол аймақтағы 
мектептер мен басқа да қоғамдық орындарға аудандық бюджеттен бөлінетін 
қаржының нақты жұмсалуына тікелей атсалысу;

-Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеріп, қолдану аясын кеңейту;
-Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, сонымен қатар, 

жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, олардың спортпен шұғылдануына жағдай 
жасап, жағымсыз жайттарға ұрынуына жол бермеу;

-Сайлау округі аймағындағы елдімекендерді көріктендіру, көгалдандыру, 
жолдарды ретке келтіру жұмыстарына депутат ретінде ықпал жасау;

-Сайлаушылардың мүдделерін қорғай отырып, соған лайықты өкіл болуды 
және барлық іс-әрекеттерде халықтың пікіріне сүйене отырып, шешім 
қабылдауды депутаттық міндетім деп түсінемін.

САЛАУАТТЫ ЖАСТАР — САЛАУАТТЫ ҚОҒАМ 
деп білемін!

№12 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
САРМАНОВ  НЎРПОЛАТ ЖОЛДАСБАЙЎЛЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

№5 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
БАЙЄАРАЕВ АЙДАР МАРАТЎЛЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРЛЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.
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Несіпбеков Бағлан Күдербайұлы - 1966 
жылы, Шымкент облысы, Алғабас ауданы, 
Глинкова ауылында дүниеге келген. 
Алғашқы  еңбек  жолын  1983-1984 

жылдары Жаңатас қаласындағы “ПМК-
фосфорстрой трест” екінші санаттағы 
дәнекерлеуші қызметінен бастаған.

1984 жылы КазПТИ-нің білімгері атанса, 
1985-1987 жылдар аралығында әскер 
қатарында болған.

1 9 8 7  жылы  КазПТИ -дег і  оқуын 
жалғастырып, 1991 жылы оқуын бітірген.

1991-1992 жылдары КазПТИ-да мұғалім 
болса,1992 жылы Каратау химиялық 
зауытында цех шебері,1993 жылы осы 
мекемеде цех бастығы болып еңбек 
еткен.

1994-1995 жылдары осы мекеменің 
фабрикасында бас механик, 1995-2001 
жылдары М.Х.Дулати атындағы Тараз 
мемлекеттік  университетінің  “ТТП” 

зертхана кафедрасының меңгерушісі қызметтерін абыроймен атқарған.
2011 жылы «Жамбыл-Жылу» мекемесінің пайдалану ауданының бастығы болып 

қызмет етсе, бүгінгі күні осы мекемеде №1 пайдалану ауданының бастығы болып 
қызмет атқарып келеді. 
Үйленген, үш қыз, екі ұлы бар.

Біздіѕ алдымызда ауќымды міндеттер тўр. Мемлекет басшысы Нўрсўлтан 
Назарбаев «Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ наќты ахуалда: ґсім, реформалар, 
даму» атты Жолдауында жəне жуырдаєы «Ўлт Жоспары – ќазаќстандыќ 
арманєа бастайтын жол» атты маќаласында тўтас мемлекеттік даму 
баєдарын айќын саралап берді. Сондыќтан, ќоєамда ќызу талќыєа ие 
болєан кезектен тыс Парламент Мəжілісініѕ жəне жергілікті мəслихаттар 
сайлауларын ґткізу туралы їндеудіѕ ґзіндік ґзектілігі бар. 
Биыл Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «5 институттыќ реформаны 
жїзеге асыру бойынша 100 наќты ќадам» Ўлт Жоспарын орындаудыѕ 
практикалыќ кезеѕі басталєаны мəлім. Басты нысана əлемдік 
экономикалыќ даєдарысќа тґтеп бере отыра мемлекеттіѕ экономикасын 
дамытумен ќатар, ќоєамды серпіліске тїсіретін жаѕа ќўќыќтыќ орта 
ќалыптастыру болып табылады. Осы атќарылатын игі шаралардыѕ 
маќсаты – Ќазаќстанныѕ əлемдегі озыќ 30 мемлекеттердіѕ ќатарына 
ќосылуына ќол жеткізу. 
Президент бірлігімізді саќтап, еліміздіѕ игілігі їшін аянбай тер тґгуіміз 

Азанқұлова Алтынай Дүсенбайқызы 
- 1995 жылдың 25 қарашасында Байзақ 
ауданы,Сарыкемер ауылында дүниеге 
келген.

2011 жылы Н.Киікбаев атындағы орта 
мектебін бітірген.

 2011  жылы  Тараз  мемлекетт і к 
гуманитарлық лицейіне оқуға түсіп, 
аяқтаған  соң ,  Тараз  мемлекетт і к 
гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, 2014 
жылы «Қоғамдық тамақтандыру қызметі» 
мамандығы бойынша бітірген.

2015 жылы «КазТрансГаз Аймақ» АҚ-ы 
Жамбыл өндірістік филиалының технигі 
болып жұмыс атқарған.

2016 жылдан «Ақпарат орталығы»ЖШС-і 
Жамбыл өндірістік филиалында слесарь 
болып жұмыс атқарып келеді.
Тұрмыс кұрмаған.

Əрбір ќоєамныѕ, əрбір отбасыныѕ ертеѕгі келбеті ондаєы жастардыѕ 
ќалай ґсіп-ґркендеуіне байланысты. Сондыќтан, бўл мəселеге мəн беру 
тўрмыстыќ-əлеуметтік кґзќарас єана емес, саяси салмаєы бар їлкен 
міндеттердіѕ бірі деп атасаќ, артыќ айтќандыќ емес. Кеше де солай 
болєан, келешекте де солай бола береді.
 Ќазаќ халќы ежелден “ат тўяєын тай басар” дей отырып, жастарыныѕ 
болашаєына бей-жай ќараєан жоќ. Сондыќтан да ата-баба мирас еткен 
намыстылыќ, имандылыќ, Отанды сїю, ынтымаќ пен бірлікті берік 
саќтау їрдісі əлсіреген жоќ, ќайта жаѕєырып, одан əрі жалєасын тауып 
отырды. Ата буынныѕ їмітін бала буын аќтай білді. Ќысќасы, ўяда не 
кґрсе, ўшќанда соны ілді. Бїгінгі таѕдаєы жайлар мїлдем жауапты. 
Егемен елдіѕ ертеѕгі таєдыры, еѕ алдымен ќазаќты, барша ќазаќстандыќты 
тынымсыз ойландыруєа тиіс. Оныѕ басты ґлшемі мынау: жастарымыз 
ќалай ґсіп келеді,-деген кґкейкесті мəселе. Олардыѕ жан-дїниесінде 
ќандай жасырулар бар? Не нəрсеге еліктейді, не нəрседен бой тартады? 
Ўлттыќ болмыстарєа деген жанашырлыќтары ќандай? Міне, осы тектес 
сандаєан сўраќтардыѕ алдымызды кес-кестейтіні рас.
Жастардыѕ мїмкіндігіне ќарай, ќоєамдаєы болып жатќан оќиєалардан 
ґзін оќшау ўстамаєаны жаќсы. Ґйткені, олар - елдіѕ келешегі. Ата 

керек екенін айтты. Біріміз – бəріміз їшін, бəріміз – біріміз їшін деген 
ќаєиданы ўстанып, еѕбек етуге тиіспіз. Сонда ќазіргі ќиыншылыќтардыѕ 
бəрін жеѕуге жол ашылады. Бїгінгі даєдарыстыѕ бəрініѕ ґткінші екені 
де аныќ. Ал елдіѕ тəуелсіздігі, ўлттыѕ мўраты, ўрпаќтыѕ болашаєы біздіѕ 
мəѕгілік ќўндылыќтарымыз болып ќала бермек.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
-Елбасының стратегиялық жоспарларын іске асыруға азаматтардың 

әл – ауқатын бұдан әрі өсуін қамтамасыз етуге, бар күш – жігерді ауыл 
тұрғындарының жағдайын жақсартуға, ауылда медициналық қызметтің 
тиімділігін арттыруға ықпал ету;

- Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және оның алдын алу шараларын 
жасауға ықпал ету; 

- Жастар саясатын жүйелі түрде жүргізу, жастар арасындағы жұмыссыздықты 
жою мен олардың демалысын өз деңгейінде ұйымдастыруға күш салу;

-Сайлаушылармен үнемі байланыста болып, олардың мүдделері мен ұсыныс – 
пікірлерін аудандық мәслихат сессиясына және басқа құзыретті мекемелерге 
уақытылы жеткізу, оның орындалуына тікелей араласу;

-Аз қамтамасыз етілген жанұялардың тұрмыс жағдайларына сергек қарау. 
Заңдармен белгіленген қамқорлықтарды пайдалануларына ықпал ету;

-Салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал жасау, тіл, дін, 
діл мәселелеріне сергек қарау, мемлекеттік тіл тазалығын сақтауға 
атсалысу;

-Кәсіпкерлікті одан әрі дамытуға ықпал ету. Шаруа қожалықтары мен 
кәсіпкерлікті қолдау туралы заңдардың іс жүзінде жүзеге асуына атсалысу;

-Аудан бюджетінің кіріс бөлігінің жылма - жыл орындалуы мен бюджет 
қаражатының мақсатты және тиімді жұмсалуын бақылауды күшейту;

-Табиғатты қорғау, көркейту – көгалдандыру, санитарлық тазалықты 
жақсарту, қоршаған ортаны экологиялық сауықтандыру шараларының жүзеге 
асырылуына, атқарылатын іс – шаралардың қаржылық тұрғыдан қамтамасыз 
етілуіне атсалысу;

-Жергілікті өзін - өзі басқарудың дамуына күш салу, мәслихаттың жергілікті 
жердегі өзін - өзі басқарудың негізіне айналуына, оның беделінің арта түсуіне 
үлес қосу, мәслихат сессияларында ел – халықтың ойынан шығатын көкейкесті 
мәселелердің дер кезінде қаралып, талқыланып отыруына ықпал ету.

Б І Р ІМ І З  –  БƏР ІМ І З  ЇШІН , 
Б Ə Р І М І З  –  Б І Р І М І З  Ї Ш І Н !

жолын жалєастыратын мўрагер. Бїгінгі аяќталмай жатќан істерді мəреге 
жеткізетін солар. Сол їшін де жастарєа белсенділік, сергектік пен кəсібилік 
ґте керек. Жəне мўндай болу жастар табиєатына жарасатын мінез. “Егер 
біз лаулап жанбасаќ...” деген тіркес бар, сол тіркестіѕ маєынасы əлі ґз 
кїшінде. Онда жастарымыздыѕ саяси ґмірге араласып, ќатысып тўруы 
міндетті емес пе?
Негізгі маќсатым – жастардыѕ азаматтыќ, əлеуметтік дербес тўлєалыќ 
ќалыптасуын жїзеге асыру їшін ќажет ќўќыќтыќ, экономикалыќ, 
ўйымдастырушылыќ жаєдайларды жасау мен ныєайту болып 
табылады.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ:
АЛҒА ҚОЙҒАН МАҚСАТТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ЖАСТАР 

САЯСАТЫНЫҢ МЫНА БАҒЫТТАРЫНА БАСЫМДЫҚ БЕРУДІ КӨЗДЕП 
ОТЫРМЫН:

-Жастар бойына патриотизмді қалыптастыру, жастардың ізгілікті әрі 
рухани дамуы;

-Еңбек, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы жастардың әлеуметтік 
құқықтарын қамтамасыз ету;

-Жастардың әлеуметтік – экономикалық қажеттіліктерін дербес жүзеге 
асыруына жағдай жасау;

-Жастардың дене тәрбиесіне, интеллектуалдық дамуына жағдай жасау;
-Жастардың қоғамдық игі бастамаларын қолдау мен ынталандыру;
-Аудандағы жастарды мәдени, экономикалық, ғылыми және жан – жақты білім 

беру процестеріне тарту;.
-Аудан аумағындағы елді мекендерді көріктендіру,көгалдандыру, абаттандыру 

жұмыстарының жолға қойылуына ықпал ету;
-Елдімекендерді таза әрі сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге ұйытқы 

болу;
-Ауылдардағы балабақша ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп, материалдық-

техникалық базасын жақсарту үшін аудандық  бюджеттен қаржының бөлінуіне 
ықпал ету;

-Мектеп бітірушілерді бастауыш және орта кәсіптік біліммен қамтамасыз 
ету, жастардың толыққанды өндіріс еңбегіне араласуына ықпал ету;

-Зейнеткерлерге, мүгедектерге, көп балалы отбасыларына және әлеуметтік 
жағынан аз қамтамасыз етілген отбасыларына көмек көрсету.

№12 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
НЕСІПБЕКОВ БАЄЛАН КЇДЕРБАЙЎЛЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

№5 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТТЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА ЇМІТКЕР 
АЗАНЌЎЛОВА АЛТЫНАЙ ДЇСЕНБАЙЌЫЗЫНЫЅ ҐМІРБАЯНЫ

БАЙЗАЌ АУДАНЫ МƏСЛИХАТЫНЫЅ ДЕПУТАТТЫЄЫНА 
ЇМІТКЕРЛЕРМЕН ТАНЫСЫЅЫЗДАР:

Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.Материалдардың жариялану ақылары үміткерлердің қоры есебінен төленді.
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ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.30 Т/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Уйти, чтобы вернуться”. 12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 
13.20 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка-2”. 16.10 
Т/х  “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  
Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30, 02.35 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Х/ф “Легальный 
допинг”. 00.00 Т/с “Груз”. 01.40 Т/х “Махаббат мўѕы”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Следственный комитет”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 
Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
13.55 “П@ytina”. 14.20 Т/с “Любовь в большом городе-3” (закл. 
сер.). 15.15 “Первые новости”. 15.35 “Правда”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Х/ф “Слепой рассчёт”.  20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х 
“Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 00.35 “Правда”. 
00.40 Т/с “Алмазы Сталина”. 02.00 “Басты патруль”. 02.10 “Басты 
жаѕалыќтар”. 02.50 “Ашыєын айтќанда”. 03.35 “Сапа баќылауда”.

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Білгенге маржан”. 07.50, 08.55, 23.30, 00.10 “Гороскоп”. 
08.00, 09.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/с 
“Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 11.00 
Новости. 11.10 “Магия кухни”. 11.45 “Əр їйдіѕ сыры басќа” 
деректі драмасы. 12.15, 19.05 Т/х “Махаббаттым жїрегімде”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари 
детям жизнь”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Єашыќ жїрек”.  16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 17.00 
Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 18.00 “Сильные духом”. 18.30 
Т/х “Алдар Кґсе”. 19.55, 23.35 “Негізінде”. 20.00, 23.40, 01.15 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 “По сути”. 21.00 “Итоги 
дня”. 00.15 “Арман ќанатында”. 00.45 Д/с “Сотќа жеткізбей”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 10.00 
“1001 анекдот”. 10.35 Т/х “Базарбаевтар”. 11.05 М/с “Бэтмен”. 
11.55 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 “Бурабай əзіл 
Фест”. 15.00 Т/х “Айна”.  16.00 Т/с “Рублёво-Бирюлёво”. 17.10 
Т/с “Папины дочки”. 18.50 Т/с “Кухня-5”. 19.30 Т/с “Кухня-6”. 
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 23.00 Т/х “Киелі 
неке”. 00.00 Х/ф “Пуля”. 02.00 Т/с “Лондонград. Знай наших”. 
03.00 Х/ф “Мой пёс Скип”. 05.00 М/с.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Следственный комитет”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 
Т/х “Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.55 
“П@ytina”.  14.20 “Теория заговора”. 15.15 “Первые новости”. 
15.35 “Правда”. 15.40  “Судебные истории”. 16.40 “Родина”. Ток-
шоу. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Т/с “Слепой рассчёт” (закл. сер.).  
20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 
00.00 “Время”. 00.35 “Правда”. 00.40 Т/с “Алмазы  Сталина” (закл. 
сер.). 02.00 “Басты патруль”. 02.10 “Басты жаѕалыќтар”.

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10 Т/с 
“Легальный допинг”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 
13.10 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка-2”. 16.10  Т/х 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 20.30, 02.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 
“Наша правда”. 23.00 Т/с “Легальный допинг”. 01.00 Т/с “Груз”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  
Т/х “Келін”.  15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 
17.55 “Журналистік зерттеу”. 18.15 “Баламен бетпе-бет”. 20.20 
“Айтуєа оѕай...” . 22.55, 02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35 “Журналистік зерттеу”. 01.55 
“Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 02.05 “Жан жылуы”. 

07.00 “Бўйымтай”. 07.55, 08.55, 23.20, 00.00 “Гороскоп”. 08.00, 
09.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/с “Осколки”. 
11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 11.45  “Əр їйдіѕ сыры басќа” 
деректі драмасы. 12.15, 19.10 Т/х “Махаббатым жїрегімде”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари 
детям жизнь”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Єашыќ жїрек”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 
17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 18.00 “Таєдыр жолы”. 
18.30 “Сильные духом”. 18.40 Т/х “Алдар Кґсе”. 19.55, 23.25 
“Негізінде”. 20.00, 23.30 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 20.55 
“По сути”. 21.00 “Итоги дня”. 00.05 “100 бизнес-тарихы”. 00.35 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы.

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00  
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 
17.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.05 “Ќазаќ мўнайыныѕ 
ардагері Нўрлыхан Бекбосынов”. Д/ф. 20.20 “Айтуєа оѕай...” 
22.55, 02.25  “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу 
ќиын”. 01.35 “Келбет”. 02.05 “Табыс сыры”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 
“Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 
12.35 Деректі фильм.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 
“Балаларєа  базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 
“Уроки самопознания”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 
21.30 “Телемаркет”.  21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім 
сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 
“Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

06.00 “Ризамын”. 07.00, 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00, 15.00 Т/х 
“Айна”. 10.00 “1001 анекдот”. 10.35 Т/х “Базарбаевтар”. 11.45 М/с 
“Бэтмен”. 12.35 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 ”Бурабай 
əзіл Фест”. 16.00 Т/с “Рублёво-Бирюлёво”. 17.10 Т/с “Папины 
дочки”. 18.50 Т/с “Кухня-6”. 20.00 “Информбюро”. 23.00 Т/х 
“Киелі неке”. 00.00 Х/ф “Игра Рипли”. 02.00 Т/с “Лондонград. 
Знай наших”. 03.00 Х/ф “Рождественская история-2”. 05.00 М/с.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 15.10  “KAZNET”. 07.30 “Шаншар” əзіл-сыќаќ театры. 
08.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости 
“20:30”. 09.00, 22.50 Т/с “Долгий путь домой”.  10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 
22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Ел аузында”. 14.40 “Сырты бїтін...” 
деректі драма. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”.  00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.00, 15.10 “KAZNET”. 07.30 “Шаншар” əзіл-сыќаќ театры. 
08.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости 
“20:30”. 09.00, 22.50 Т/с “Долгий путь домой”. 10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 
Т/х “Əлия”. 14.10 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 14.40 “Сырты бїтін...” 
деректі драма. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”. 

АСТАНА

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Первая студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х. 12.35 Д/ф. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Жаса, меніѕ 
елім!”.18.10 “Иман нўры”.18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х 
“Ќызыл сарайдаєы”. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата  əуендері”. 
21.55 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.               
              (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

ХАБАР

Т-80-03-26,27. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, 
Дихан ауылы, Сїгірбай кґшесі, №21 їйдіѕ тўрєыны 
болєан Усербаев Майданбектіѕ  2015  жылдыѕ 
16 ќыркїйегіне кїні ќайтыс болуына  байланысты 
мўрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесінде орналасқан  
нотариалдық кеңсе қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-81-03-26,27. Утерянный гос.акт на право 

временного возмездного землепользования сроком 
на 49 лет для ведения личного подсобного хозяйства 
(№207644, кад.номер - 06-087-093-1385, площадь - 
0,2480), выданный на основании решения комиссии 
Байзакского района по легализации 23.04.2007 г. за 
№7240, изготовленный  ДГП “НПЦзем” 16.02.2008 
г., расположенный по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Байзак, ул. Жамбыла, д. 53/а, 
считать недействительным.

*                  *                   *
Т-82-03-26,27. Утерянный диплом об окончании 

Жамбылского гуманитарно-технического 
университета ЖБ-Б№0616786, по специальности 
5В010100-дошкольное обучение и воспитание на имя 
Халмурзаевой Айжан Умиркуловны, выданный 6 
мая 2014 года в г.Тараз, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-83-03-26,27. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Үлгілі ауылы, Жақыпбай көшесі №172 үйдің тұрғыны 
болған Каригулов Калила Кулжабаевичтің  
2015  жылдың 11 қарашасы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде 
орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-84-03-26,27. 2013-2014 оқу жылында Жамбыл 

облысы, Байзақ ауданы, Сейфуллин атындағы  орта 
мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы Төлебаев 
Рысбектің  атына берілген сериясы ЖОБ№0778579 

         Дүйсенбі  14  наурыз  
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30 “Аќсауыт”. 13.00 
“Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел 
баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге 
аманат”. 17.30, 19.30, 00.00 “KAZNEWS”.  17.55 “Бїгінгі 
кїнніѕ батырлары”. 18.05 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.20 
“Серпіліс”. 21.05 Т/х “Алтын ўя”. 22.55 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “...Їй болу ќиын”. 00.45 “SPORT.
кz”. 01.05 “Серпіліс”. 01.50 Футбол. Аєылшын премьер-
лигасы. “Лестер Сити” - “Ньюкасл”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  
11.00 “Жди меня”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х “Єажайып 
жан”. 13.00 “Əйел сыры...”. 13.55 “П@ytina”.  14.20 Т/с “Любовь в 
большом городе-3”. 15.15 “Первые новости”. 15.35 “Правда”. 15.40  
“Судебные истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть 
говорят”. 18.55 Х/ф “Слепой рассчёт”. 20.00 “Главные новости”. 
21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 “Время”. 00.35 
“Правда”. 00.40 Т/с “Алмазы Сталина”. 02.00 “Басты патруль”. 
02.10 “Басты жаѕалыќтар”. 02.50 “Модный приговор”. 03.40 “Сапа 
баќылауда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”.  10.00 
“Готовим с Адель”. 10.30 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 
11.50 ”Ералаш”. 14.00 “Бурабай əзіл Фест”. 15.00 Т/х  “Айна”. 
16.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 17.10 Т/с “Папины дочки”. 18.50 
Т/с “Кухня-5”. 20.00 “Информбюро”.   21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 
23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 Х/ф “Телохранитель”. 02.00 Т/с 
“Лондонград. Знай наших”. 

06.05 М/ф. 06.20 К/ф “Зонтик для новобрачных”. 07.50 
“Мəссаєан кz”. 09.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 
“Сверхъестественные”. 11.00 “Портрет недели”. 12.10 
Х/ф “Новогодний киллер”. 14.00 “Другая правда”. 15.00 
“Эксперимент”. 15.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 16.30 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00 
Т/х “Махаббатта шек бар ма?”.  20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Главная редакция”. 22.20 Т/с “Уйти, 
чтобы вернуться”. 00.05 Т/с “Груз”. 01.50 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Суперпапа”. 07.40 “Əн мен əзіл” концерттік. 08.10 
“Біздіѕ уаќыт”. 09.00, 22.50 Т/с “Долгий путь домой”. 10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 22.00 
Т/х “Əлия”. 14.10 “Избранное за неделю”. 14.50 “Сырты бїтін...” 
деректі драма. 15.20 “KAZNET”. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 20.30, 
23.50 Новости “20:30”. 00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

07.00 “Білгенге маржан”. 07.55, 08.55, 00.20, 00.55 “Гороскоп”. 
08.00, 09.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 “Жеті кїн”. 11.00 “Экономкласс”. 
11.10 “Магия кухни”. 11.45 М/с  “Белка и Стрелка:  Озорная 
семейка”. 12.05 М/с “Фархат”. 12.30 “Əр їйдіѕ сыры басќа” деректі 
драмасы. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 
14.05 “Подари детям жизнь”. 14.10  Т/с “Катина любовь”. 15.00  
Новости. 15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 
“Ґмір сабаќтары” деректі драмасы. 17.00 Новости.  17.15, 22.30 
Т/с “След”. 17.55 “Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 
23.45 “Негізінде...”. 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы 
хабар”. 20.55 “По сути”. 21.00 “Итоги дня”.  21.30 Т/с “Осколки”. 
23.15 “Бетпе-бет”. 00.25 Д/с “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 
01.00 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 
“Апта жаѕалыќтары”.  10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 Деректі фильм. 11.10 “Балаларєа  
базарлыќ”.11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х.  12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости. 13.20 “Айша бибі”. 13.45 “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 
Т/х.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Мўєалім мəртебесі”. 21.10 “Заѕ жəне ќоєам”. 
21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 
00.00  Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 
“Сазды əуен”.

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.15 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”.  11.00 
Т/с “Следственный комитет”. 11.55 “Басты патруль”. 12.05 Т/х 
“Єажайып жан”. 13.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.55 “П@
ytina”.  14.20 Т/с “Любовь  в большом городе-3”. 15.15 “Первые 
новости”. 15.35 “Правда”. 15.40 “Судебные истории”. 16.40 “Давай 
поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 18.55 Х/ф “Слепой рассчёт”. 
20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 “П@ytina”. 
00.00 “Время”. 00.35 “Правда”. 00.40 Т/с “Алмазы для Сталина”. 
02.00 “Басты патруль”. 02.10 “Басты жаѕалыќтар”. 02.50 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 03.35 “Сапа баќылауда”.

06.00 “Ризамын”. 07.00, 21.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/х “Айна”. 
10.00 “1001 анекдот”. 10.35 Т/х “Базарбаевтар”. 11.05 М/с 
“Бэтмен”. 11.55 “Ералаш”. 13.00 “Информбюро”. 14.00 “Бурабай 
əзіл Фест”. 15.00 Т/х “Айна”.  16.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 17.10 
Т/с “Папины дочки”. 18.50 Т/с “Кухня-5”. 20.00 “Информбюро”.   
23.00 Т/х “Киелі неке”. 00.00 Х/ф “Идеальный шторм”. 02.30 Т/с 
“Лондонград. Знай наших”. 03.30 Х/ф “Уиллард”. 05.30 М/с. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Т/х. 12.20 “Жас талап”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 Т/х 
“Алтын ўя”. 10.50, 00.50 Т/х “Əпке”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.00 
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 18.35 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 
17.55 “Ќылмыс пен жаза”. 18.15 “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 
20.20 “Айтуєа оѕай...”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  
23.30 “...Їй болу ќиын”. 01.35  “Ќылмыс пен жаза”. 01.55 
“Аќсауыт”. 02.25 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 02.30 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.40 Т/х “Ќарадайы”. 08.40 
Жаѕалыќтар. 09.10 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.10  
Т/с “Уйти, чтобы вернуться”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная 
редакция”. 13.20 Т/с “Практика”. 15.10 “Барышня-крестьянка-2”. 
16.10 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 
19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться” (закл. сер.). 00.00 Т/с “Груз”. 01.40 Т/х “Махаббат пен 
ґшпенділік”. 02.35 Жаѕалыќтар. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.00 “Білгенге маржан”. 07.50, 08.55, 00.15, 00.55 “Гороскоп”. 
08.00, 09.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/с 
“Осколки”. 11.00 Новости. 11.10 “Магия кухни”. 11.45 М/ф “Белка 
и Стрелка: Озорная семейка”. 11.55  “Əр їйдіѕ сыры басќа” 
деректі драмасы. 12.25, 19.05 Т/х “Махаббатым жїрегімде”.  13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари 
детям жизнь”. 14.10 Т/с “Катина любовь”. 15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Єашыќ жїрек”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Біздіѕ їй”. 
17.00 Новости. 17.15, 22.30 Т/с “След”. 18.00 “Линия судьбы”. 
18.30 Т/х “Алдар Кґсе”.  19.55, 00.20 “Негізінде”. 20.00, 00.25 
Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 20.55 “По сути”. 21.00 
“Итоги дня”.  23.15 “Бетпе-бет”. 23.45 “Арнайы хабар”.  01.00 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 01.30 Жаѕалыќтар.

07.00, 15.10 “KAZNET”. 07.30 “Шаншар” əзіл-сыќаќ театры. 
08.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 08.30, 20.30, 23.50 Новости 
“20:30”. 09.00, 22.50 Т/с “Долгий путь домой”. 10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10, 
22.00 Т/х “Əлия”. 14.10 “Ел аузында”. 14.40 “Сырты бїтін...” 
деректі драма. 15.40 Т/х “Ханшайым”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 00.50 Т/х “Махаббат хикаясы”.

АСТАНА

31 канал

КТК

«Пробация» атты 
республикалыќ  алдын 

алу  іс-шарасы
Б.Нўрымов,
Байзаќ аудандыќ ПЌ бґлімініѕ бастыєы, 

əділет майоры.

Їстіміздегі жылдыѕ 29 аќпаны мен  7 наурызы 
аралыєында «Пробация» атты республикалыќ 
алдын алу іс-шаралар жоспары əзірленіп, ПЌ 
есебінде тўрєан сотталєандармен ќайталама 
ќылмыстарды жəне басќа ќўќыќ бўзушылыќтарды 
ІІБ-мен бірлескен алдын алу шаралары жїргізілді. 
Осыєан орай Байзаќ аудандыќ ПЌ жəне УПИ 
ќызметкерлері сотталєандардыѕ мекен-жайларын 
бірлесіп тексеру нəтижесінде 1 сотталєанєа 
тўрєылыќты мекен – жайда болмаєаны їшін 
ескерту жариялап, іс ќўжаты Байзаќ аудандыќ 
сотына бас бостандыєын айыру жазасына ауыстыру 
їшін ўсынысы жолданды. 1 сотталєанєа жаза ґтеу 
тəртібін бўзєаны їшін ескерту жарияланды.

Æәðìåңêåãå 
øàқûðàìûç!

2016 æûëäûң 12 íàóðûçû ñåíái 
êүíi, Ñàðûêåìåð àóûëûíûң îðòàëûқ 
àëàңûíäà àóûë øàðóàøûëûғû 
ò à ó àðëàðûíûң  æәðìåң êå ñ i 
өòêiçiëåäi. Æәðìåңêåíiң áàñòàëóû 
ñàғàò 9.00-äå.Áàéëàíûñ òåëåôîíû: 
2-17-87.

ҮЙ САТЫЛАДЫ
Тез арада Мырзатай ауылы, Сеңкібай 
көшесіндегі №19 үй сатылады .  Үй 
2-қабатты ,  12 бөлмеден тұрады . 
Б а р л ы қ 
ж а ғ д а й ы 
жасалынған. 
Ба ғ а сы  1 0 
млн .  теңге . 
Б а й л а н ы с 
телефоны: 8 
707 190 59 
81 немесе   8 
776 606 66 29.              Т-79-03-26,27.

ҰЛТТАР ДОСТЫҒЫ ҰЛЫҚТАЛДЫҰЛТТАР ДОСТЫҒЫ ҰЛЫҚТАЛДЫ
З.Садуова,
Сарыкемер орта мектебініѕ мўєалімі.

«Біз ќоєамда ќалыптасќан саяси тўраќтылыќты, ўлттар арасындаєы ауызбіршілікті, аєайын 
арасындаєы сыйластыќты, адамдардыѕ бір-біріне деген мейірімділігін кґздіѕ ќарашыєындай 
саќтауды балаларымыздыѕ балаларына аманат етіп ќалдыруєа тиіспіз!» деп Елбасы Нўрсўлтан 
Əбішўлы Назарбаев айтќандай, бірлік болєан жерде, тірлік те болатыны аќиќат. Сондыќтанда 
болашаєын болжай білген бабаларымыз бўл ќаєиданы басты баєыт етіп ўстап, оны атадан балаєа 
мўра етіп ќалдырып отырєан. Алтыннан ќымбат - ауызбіршіліктіѕ ќадір ќасиетін ўрпаќќа ўќтыру 
əлге дейін ґз жалєасын тауып келеді. 
Айталыќ, ўлттар арасындаєы ўлы достыќты ўлыќтаєан шара жуырда Сарыкемер орта 

мектебінде ўйымдастырылды. “Їлкен ел-Їлкен отбасы” деген атпен 5 “б” сыныбында ґткерілген 
тəрбие саєатына кəріс диаспорасыныѕ ґкілі Цой Анжелла Геннадьевна арнайы шаќырылып, 
140-тан астам ўлттар тату-тəтті  єўмыр кешкен еліміздегі берекелі тірлік, халыќтар арасындаєы 
бірлік əѕгіме арќауы болды.

- “Ќазаќстан - кґп ўлтты мемлекет. Онда ќазаќтар, орыстар, ўйєырлар, ґзбектер, корейлер, 
украиндар, дїнгендер жəне басќа да жїздеген  ўлт ґкілдері тўрады. Біз ґзімізді осындай кеѕ 
байтаќ ќазаќ жерінде ґмір сїріп жатќанымызєа ќанша жыл ґтсе де, ќазаќ халќыныѕ осынша 
кеѕ пейіл, ќонаќжай екендігіне кґз жеткіздік” деді кездесу  барысында сґз алєан Анжелла 
Геннадьевна ќазаќ елінде ґркен жая ґсіп-ґнгендігін маќтанышпен жеткізіп.
Шындыєында да, халыќ даналыєында айтылєандай “Бірлігі жоќ ел тозады, Бірлігі кїшті ел 

озады”. Осы себепті де, 1995 жылдыѕ наурызында дїниежїзіне їлгі болып отырєан, ўлтаралыќ 
татулыќ пен тўраќтылыќтыѕ феномені - Ќазаќстан халыќтары Ассамблеясы ќўрылды. Бўл 
ешбір елде болмаєан ерекше, саяси маѕызы зор ќўрылым. Ўлы маќсат “Мəѕгілік елге” сапар 
шеккен Елбасы идеяларына біз жауаптымыз дейтін болсаќ, бўл їшін біздіѕ ќоєамда ешкімніѕ де 
этностыќ артыќшылыєы жоќ жəне бар ќазаќстандыќтардыѕ заѕ алдында терезесі теѕ, керегесі 
кеѕ деп сеніммен айта аламыз. Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев: “ХХІ єасырдыѕ еѕ басты заѕы - 
татулыќ” дейді. Ендеше еѕ басты заѕдылыќты біз де, жас ўрпаќ əрќашан татулыќтыѕ туы етіп 
ўстаймыз.
Шара барысында ел бірлігі мен татулыєын əспеттеген  шаєын кґріністер кґрсетіліп, таќпаќтар 

айтылды.

“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 
14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 
“Грани”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00  
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 “Сґз маржан”.  21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата  əуендері”. 
21.55 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 

00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

Аудандық “Ауыл жаңалығы”-
”Сельская новь” газеті редакциясының 
ұжымы  мәдениет қызметкері Қасқырбай 
Нарбатырға жеңгесі
ҰЛДЫШ НҰРМАНҚЫЗЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып,  көңіл айтады.              

нөмірлі аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылады.

*                  *                   *
Т-85-03-26,27. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер  ауылы ,   Суханбаев  көшесі ,  №149 
үйдің тұрғыны болған Мухамеджанов Шайдулла 
Зейнулаевичтің  2016  жылдың 29 ақпаны  күні 
қайтыс  болуына   байланысты  мұрагерлік  ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-86-03-26,27. 1986-1987 оқу жылында Жамбыл 

облысы, Байзақ ауданы, Сейфуллин атындағы  орта 
мектебін бітіргендігі туралы Егембердиев Джандос 
Усербаевичтің  атына берілген №191966 нөмірлі 
аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
табылады.

*                  *                   *
Т-87-03-26,27. Утерянный гос.акт  на право 

частной собственности на земельный участок для 
обслуживания производственной базы (№905773, 
кад.номер - 06-087-095-179, площадь - 0,3445), 
выданный на основании решения акима Байзакского 
района от 6 июня 2000 года за №1139, договор 
купли-продажи от 15 апреля 2009 года за №10/09), 
изготовленный  ДГП “НПЦзем” 05.06.2009 г. за 
№12305,  расположенный по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район, Ботамойнакский 
с/о, ОАО Учбулакская база  МТС, считать 
недействительным.


